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Til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis.

Á fundi fulltrúa Sambands íslenskra sveitarfélaga með nefndinni í gær kom fram fyrirspum frá Róbert 
Marshall um sænsku stjórnarskrána, í tengslum við ósk sambandsins um breytingar á 2. gr. 
frumvarpstillögu stjórnlagaráðs.

Meðfylgjandi eru gögn sem sérfræðingar sambandsins studdust við um nýlegar breytingar á sænsku 
stjórnarskránni, en í þeim er sveitarfélögum gert umtalsvert hærra undir höfði en áður, á svipaðan hátt 
og gert er í tillögum stjórnlagaráðs. Hvað varðar spurningu RM sérstaklega kemur fram í vinnuskjali 
sem sviðsstjóri þróunar- og alþjóðasviðs sambandsins tók saman að í 2. mgr. 1. gr. 1. kafla sænsku 
stjórnarskrárinnar er ákvæði sem snýr beint að spurningu þingmannsins. Ekki var hreyft við því 
ákvæði við endurskoðunina sem nú er nýafstaðin. Það hljóðar svo:

1 § All offentlig makt i Sverige utgár frán folket.
”Den svenska folkstyrelsen bygger pá fri ásiktsbildnmg och pá allmán och lika röstrátt. Den 
förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 
sjálvstyrelse.”

Það skal játast að ofangreint ákvæði er ekki fyllilega sambærilegt við 2. gr. frumvarpstillögunnar, því í 
sænska ákvæðinu er ekki verið að fjalla um handhafa framkvæmdavaldsins heldur er verið að fjalla 
um grundvöll lýðræðissamfélagsins og eru sveitarstjórnir þar lagðar að jöfnu við þingræðið.

Þetta er nokkuð önnur nálgun en almennt er gengið út frá í fræðiritum um íslenska stjórnskipun, þar 
sem framsetningin er yfirleitt sú að forsetinn, ríkisstjórn og ráðuneyti og sveitarfélögin fari saman með 
framkvæmdavaldið. Má t.d. vísa til ritsins Stjórskipun Íslands eftir Ólaf Jóhannesson (bls. 331) 
varðandi þessa skiptingu en þar segir: „Stjómarframkvæmd má því fyrst og fremst skipta í tvær 
höfuðgreinar, annars vegar hina beinu stjórnarframkvæmd ríkisins og hins vegar hina staðbundnu 
stjómarframkvæmd sveitarfélaga.“

Ósk sambandsins um breytingu á 2. gr. snýr að því að sveitarfélaganna skuli ekki getið sérstaklega í 
upptalningu í 2. mgr. heldur falli þau þar í flokk með „öðrum stjórnvöldum“, sem einkum eru 
stjórnsýslu- og eftirlitsstofnanir ríkisins. Að áliti sambandsins er hér um mjög réttmæta athugasemd að 
ræða, í ljósi þess að í gildandi stjórnarskrá er í 2. gr. segir að „Forseti og önnur stjórnarvöld samkvæmt 
stjórnarskrá fara með framkvæmdarvaldið.“ Í 2. gr. tillögu stjórnlagaráðs er hins vegar verið að greina 
handhafa framkvæmdavalds (eða ríkisvalds) nánar en gert er í gildandi stjórnarskrá en sveitarfélaga er 
þó að engu getið í greininni.

Þar sem yfirskrift 2. greinar tillögu stjórnlagaráðs er „Handhafar ríkisvalds“ kemur hugsanlega til 
greina að skoða aðrar leiðir til þess að mæta óskum sambandsins en að bæta þeim inn í upptalningu 2. 
mgr., t.d. að bæta við sérstakri málsgrein þar sem vísað er til hins staðbundna lýðræðis, líkt og gert er í 
sænsku stjórnarskránni. Af hálfu sveitarfélaga er hins vegar lögð á það mikil áhersla að stjórnarskráin 
endurspegli mjög skýrt þá meginreglu að ríkið og sveitarfélögin mynda í sameiningu „hið opinbera“, 
en það vill því miður alltof oft gleymast í umræðu og embættisfærslum af hálfu ríkisstjórnar, 
ráðuneyta og stofnana ríkisins. Eðlilegt er að hugað verði nánar að þessu atriði við endurskoðun 
stjórnarskrárinnar.

F.h. Sambands íslenskra sveitarfélaga,
Guðjón Bragason,
sviðsstjóri lögfræði- og velferðarsviðs
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Breytingar á sænsku stjórnarskránni sem varða sveitarfélög

Regeringens proposition 2009/10:80', sbr. lög 2010:14082

1. kafli 

7. gr.

Í landinu eru sveitarfélög (kommuner) á sveitarsstjórnarstigi og héraðastigi.

Athuga að fyrir var ákvæði um sjálfsstjórnarrétt sveitarfélaga í 2. mgr. 1. gr. 1. kafla sem 
ekki var hreyft við:

1 § All offentlig makt i Sverige utgár frán folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger pá fri ásiktsbildning och pá 
allman och lika röstratt. Den förverkligas genom ett 
representativt och parlamentariskt statsskick och genom 
kommunal sjalvstyrelse.

7. kafli

2. gr.

Við undirbúning ríkisstjórnarmála skal afla nauðsynlegra upplýsinga og umsagna frá 
hlutaðeigandi yfirvöldum. Upplýsinga og umsagna skal einnig aflað fr á  sveitarfélögum að þ v í 
leyti sem þ ö r f  er á. (Nýtt ákvæði.)

Nýr kafli um sveitarfélög,14. kafli. Yfirlýst markmið með sérkafla var að styrkja stöðu 
sveitarfélaga.

1. gr.

Kjörnir fulltrúar fara sameiginlega með ákvörðunarrétt í sveitarfélögum.

1 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/70/77/84ff1d65.pdf.
2 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?md=3925

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/13/70/77/84ff1d65.pdf
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?md=3925


2. gr.

Sveitarfélög bera ábyrgð á staðbundnum verkefnum, sem varða almannahagsmuni, á 
grundvelli sjálfsstjórnarréttar síns. Nánari ákvæði um þetta eru sett í lögum. Meginreglan 
um sjálfsstjórn sveitarfélaga á einnig við um önnur verkefni sveitarfélaga sem kveðið er á 
um í lögum. (Nýtt ákvæði)

3. gr.

Takmörkun á sjálfsstjórnarrétti sveitarfélaga má ekki ganga lengra en nauðsynlegt er til að 
ná því markmiði sem stefnt er að. (Nýtt ákvæði)

Athuga: Skv. skýringum við ákvæðið fe lu rþ a ð  í sér að meta þ a r f  við hverja lagasetningu  
hvaða á h r if ákvæði frum varpa hafa á sjálfsstjórnarrétt sveitarfélaga. E f  hægt er að ná 
markmiði laga eftir mismunandi leiðum á að velja þ á  leið sem takmarkar 
sjálfsstjórnarréttinn minnst.

4. gr.

Sveitarfélög hafa heimild til skattálagningar til að standa undir verkefnum sínum.

5. gr.

Með lögum er heimilt að skylda sveitarfélög til að taka þátt í kostnaði af verkefnum annarra 
sveitarfélaga, ef það er nauðsynlegt til að jafna efnahagslegar forsendur þeirra. (Nýtt 
ákvæði)

6. gr.

Ákvörðun um grundvöll breytinga á skiptingu landsins í sveitarfélög, skal tekin með lögum.

Athuga að í sama frum varpi voru lagðar til breytingar á ákvæðum sænskra sveitarstjórnarlaga  
og kosningalaga til að auka á h r if  íbúa á þau  mál sem eru til umfjöllunar í sveitarstjórnum. 
Tillögurnar fó lu  m.a. í sér að þ að  nægir að 1/3 hluti ftr. í sveitarstjórn krefjist ráðgefandi 
íbúakosningar á grundvelli frum kvæ ðis íbúa (folkinitiativ) en um leið var hlutfall íbúa sem  
þurfa  að standa að baki slíku frum kvæ ði hækkað úr 5% í 10%. E innig tillaga um aukakosningar 
að kröfu 2/3 hluta sveitarstjórnar en ekki er heim ilt að setja fra m  slíka kröfu fy r r  en a.m.k. 6 
mánuðum eftir 1. fu n d  sveitarstjórnar.
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Propositionens huvudsakliga inneháll

I propositionen föreslás omfattande andringar i regeringsformen. Det 
föreslás aven andringar i vallagen (2005:837) och kommunallagen 
(1991:900) samt en rad följdandringar i bl.a. riksdagsordningen.

I regeringsformen föreslás andringar av bestammelserna om 
regeringen, riksdagens kontrollmakt, normprövning och domstolarnas 
stallning. Dessa andringar innebar bl.a. att en ny bestammelse om 
obligatorisk omröstning om statsministerns stöd i riksdagen efter ett val 
införs, att konstitutionsutskottets ratt att fá tillgáng till handlingar i sin 
granskningsverksamhet utvidgas, att uppenbarhetskravet vid lagprövning 
tas bort och att domstolarnas sjalvstandiga stallning markeras. 
Bestammelserna om domstolarna samlas i ett eget kapitel.

I regeringsformens bestammelser om de grundlaggande fri- och rattig- 
heterna föreslás flera andringar som syftar till att starka och tydliggöra 
enskildas skydd mot intráng i fri- och rattigheterna frán det allmannas 
sida, bl.a. genom en ny bestammelse om skydd för enskilda mot bety- 
dande integritetsintráng som innebar övervakning eller kartlaggning. 
Vidare föreslás en andring i bestammelsen om egendomsskyddet som 
innebar att huvudprincipen om full ersattning vid expropriation och annat 
sádant förfogande tydliggörs. Det föreslás aven en andring i bestammel- 
sen om diskrimineringsskydd som innebar att grundlagsskyddet utvidgas 
till att omfatta missgynnande med hansyn till sexuell laggning. 
Regleringen av fri- och rattighetsskyddet kompletteras ocksá med en 
bestammelse om skydd för forskningens frihet och en bestammelse om 
att en rattegáng ska vara rattvis och genomföras inom skalig tid.

Nar det galler frágor om val till riksdagen och fullmaktige i kommuner 
och landsting föreslás bl.a. vissa andringar som framst har till andamál
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att öka valjarnas möjligheter att páverka vilka personer som representerar Prop. 2009/10:80
dem i riksdagen och att starka deras inflytande över dagordningen i de
kommunala beslutande församlingarna. Förslagen innebar bl.a. att
kommunallagens bestammelser om kommunala rádgivande folkomröst-
ningar med anledning av s.k. folkinitiativ andras sá att det blir tillrackligt
med ett stöd av en tredjedel av fullmaktiges ledamöter för att en sádan
folkomröstning ska hállas. Samtidigt höjs kravet pá andelen initiativ-
tagare frán minst fem till minst tio procent av de röstberattigade. Pá det
kommunala omrádet föreslás aven att fullmaktige ges vissa möjligheter
att besluta om extra val mellan tvá ordinarie val. Vidare andras vallagens
bestammelser om personval genom att sparren för personrösterna i riks-
dagsvalet sanks frán átta till fem procent.

Nar det galler kommunerna och landstingen föreslás i regeringsformen 
andringar som syftar till att den sarskilda stallning som dessa och den 
kommunala sjalvstyrelsen har ska komma till tydligare uttryck. Ándring- 
arna innebar bl.a. att bestammelserna samlas i ett eget kapitel och att det 
införs en proportionalitetsprincip som álagger lagstiftaren en skyldighet 
att undersöka om det andamál som en reglering avser att tillgodose kan 
uppnás pá ett för det kommunala sjalvbestammandet mindre ingripande 
satt.

Nar det galler regeringsformen föreslás harutöver en rad andringar i 
bestammelserna om normgivningsmakten och finansmakten, i bestam- 
melserna om överlátelse av beslutanderatt till internationella organ och i 
regleringen som ska galla i krig och krigsfara. Dessutom föreslás att det i 
bestammelserna om statsskickets grunder uttryckligen anges att Sverige 
ar medlem i Europeiska unionen och deltar i internationell samarbete 
inom ramen för Förenta nationerna och Europarádet.

För att skapa utrymme för en reglering som ger en ny regering battre 
förutsattningar att páverka innehállet i sitt första budgetförslag efter ett 
val föreslás vidare att valdagen flyttas frán den tredje till den andra sön- 
dagen i september.

Vid sidan av de sakliga andringar som föreslás i regeringsformen före- 
slás aven sprákliga och redaktionella andringar i syfte att göra 
regleringen mer överskádlig och tydligare och för att göra lagtexten 
könsneutral.

Ándringarna i regeringsformen och övriga lagar föreslás trada i kraft 
den 1 januari 2011.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslár att riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om andring i regeringsformen,
2. lag om andring i tryckfrihetsförordningen,
3. lag om andring i yttrandefrihetsgrundlagen,
4. lag om andring i riksdagsordningen,
5. lag om andring i lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn,
6. lag om andring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens 

ombudsman,
7. lag om andring i kommunallagen (1991:900),
8. lag om andring i lagen (1994:261) om fullmaktsanstallning,
9. lag om andring i vallagen (2005:837).

Prop. 2009/10:80
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Prop. 2009/10:80

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om andring i regeringsformen

Harigenom föreskrivs i frága om regeringsformen1 
dels att 2, 3 och 8-11 kap. ska upphöra att galla, 
dels att nuvarande 12 och 13 kap. ska betecknas 13 respektive 15 kap.,
dels att nuvarande 4 kap. 4, 5 och 6-10 §§ ska betecknas 4 kap.

6, 7 och 10-14 §§, att nuvarande 5 kap. 1, 3-7 §§ ska betecknas 5 kap. 
3-8 §§, att nuvarande 6 kap. 2-7, 8 och 10 §§ ska betecknas 6 kap. 4-9,
11 och 12 §§, att nuvarande 6 kap. 9 § ska betecknas 6 kap. 2 §, att 
nuvarande 7 kap. 8 § ska betecknas 6 kap. 10 §, att nuvarande 12 kap. 8 § 
ska betecknas 11 kap. 8 § samt att nuvarande 13 kap. 9 och 10-13 §§ ska 
betecknas 15 kap. 15 och 9-12 §§, 

dels att rubrikerna narmast före 4 kap. 14 § och 15 kap. 15 § ska lyda 
”Ytterligare bestammelser” respektive ”Vapenstillestánd”, 

dels att 1 kap. 2, 4, 5, 7 och 9 §§, 4 kap. 1-7 och 10-13 §§, 5 kap. 2 -
8 §§, 6 kap. 1, 2 och 4-12 §§, 7 kap. 1-7 §§, 13 kap. 1-9 §§ och 15 kap. 
1-12 §§ samt att rubrikerna narmast före 4 kap. 1-6 och 10 §§, 6 kap. 1,
4, 7 och 10-12 §§, 7 kap. 1-3 och 6 §§, 13 kap. 1 och 3-7 §§ samt
15 kap. 1, 2, 4, 5 och 7-12 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det i regeringsformen ska införas tio nya paragrafer, 1 kap. 
10 §, 4 kap. 8 och 9 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 §, 13 kap. 8 och 9 §§, 15 kap. 
13, 14 och 16 §§, samt narmast före 4 kap. 8 och 9 §§, 6 kap. 3 §, 15 kap. 
13, 14 och 16 §§ nya rubriker av följande lydelse, 

dels att det i regeringsformen ska införas átta nya kapitel, 2, 3, 8-12
och 14 kap., av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Den offentliga makten skall ut- 
övas med respekt för alla manni- 
skors lika varde och för den en- 
skilda manniskans frihet och var- 
dighet.

Den enskildes personliga, eko- 
nomiska och kulturella valfard 
skall vara grundlaggande mál för 
den offentliga verksamheten. Det

2 §
Den offentliga makten ska ut- 

övas med respekt för alla manni- 
skors lika varde och för den en- 
skilda manniskans frihet och var- 
dighet.

Den enskildes personliga, eko- 
nomiska och kulturella valfard ska 
vara grundlaggande mál för den 
offentliga verksamheten. Sarskilt

1 Regeringsformen omtryckt 2003:593.
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skall sarskilt aligga det allmanna 
att trygga ratten till halsa, arbete, 
bostad och utbildning samt att 
verka för social omsorg och 
trygghet.

Det allmanna skall framja en 
hállbar utveckling som leder till en 
god miljö för nuvarande och 
kommande generationer.

Det allmanna skall verka för att 
demokratins idéer blir vagledande 
inom samhallets alla omráden 
samt varna den enskildes privatliv 
och familjeliv. Det allmanna skall 
verka för att alla manniskor skall 
kunna uppná delaktighet och jam- 
likhet i samhallet. Det allmanna 
skall motverka diskriminering av 
manniskor pá grund av kön, hud- 
farg, nationellt eller etniskt ur- 
sprung, spráklig eller religiös 
tillhörighet, funktionshinder, sexu- 
ell laggning, álder eller annan 
omstandighet som galler den en- 
skilde som person.

Etniska, sprákliga och religiösa 
minoriteters möjligheter att be- 
hálla och utveckla ett eget kultur- 
och samfundsliv bör framjas.

ska det allmanna trygga ratten till 
arbete, bostad och utbildning samt 
verka för social omsorg och 
trygghet och för goda förutsatt- 
ningar för halsa.

Det allmanna ska framja en 
hállbar utveckling som leder till en 
god miljö för nuvarande och 
kommande generationer.

Det allmanna ska verka för att 
demokratins idéer blir vagledande 
inom samhallets alla omráden 
samt varna den enskildes privatliv 
och familjeliv.

Det allmanna ska verka för att 
alla manniskor ska kunna uppná 
delaktighet och jamlikhet i sam- 
hallet och för att barns ratt tas till 
vara. Det allmanna ska motverka 
diskriminering av manniskor pá 
grund av kön, hudfarg, nationellt 
eller etniskt ursprung, spráklig 
eller religiös tillhörighet, funk- 
tionshinder, sexuell laggning, 
álder eller andra omstandigheter 
som galler den enskilde som per- 
son.

Samiska folkets och etniska, 
sprákliga och religiösa minori- 
teters möjligheter att behálla och 
utveckla ett eget kultur- och sam- 
fundsliv ska framjas.

4 §
Riksdagen ar folkets framsta företradare.
Riksdagen stiftar lag, beslutar Riksdagen stiftar lag, beslutar 

om skatt till staten och bestammer om skatt till staten och bestammer
hur statens medel skall anvandas. hur statens medel ska anvandas.
Riksdagen granskar rikets styrelse Riksdagen granskar rikets styrelse
och förvaltning. och förvaltning.

Prop. 2009/10:80
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Konungen eller drottning, som 
enligt successionsordningen inne- 
har Sveriges tron, ar rikets stats- 
chef.

Vad i denna regeringsform ar 
stadgat om konungen skall, om 
drottning ar statschef, galla 
henne.

I riket finns primarkommuner 
och landstingskommuner.
Beslutanderatten i kommunerna 
utövas av valda församlingar.

Kommunerna fár taga ut skatt 
för skötseln av sina uppgifter.

Domstolar samt förvaltnings- 
myndigheter och andra som full- 
gör uppgifter inom den offentliga 
förvaltningen skall i sin verksam- 
het beakta allas likhet inför lagen 
samt iakttaga saklighet och opar- 
tiskhet.

Konungen eller drottning som 
enligt successionsordningen inne- 
har Sveriges tron ar rikets stats- 
chef.

5 §

7 §
I riket finns kommuner pá lokal 

och regional nivá.

9 §
Domstolar samt förvaltnings- 

myndigheter och andra som full- 
gör offentliga förvaltningsuppgif- 
ter ska i sin verksamhet beakta 
allas likhet inför lagen samt iaktta 
saklighet och opartiskhet.

10 §
Sverige ar medlem i Europeiska 

unionen. Sverige deltar aven inom 
ramen för Förenta nationerna och 
Europarádet samt i andra sam- 
manhang i internationellt samar- 
bete.

2 kap. Grundlaggande fri- och rattigheter 

Opinionsfriheter

1 § Var och en ar gentemot det allmanna tillförsakrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller pá annat satt med- 

dela upplysningar samt uttrycka tankar, ásikter och kanslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhamta och ta emot upplysningar samt 

att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upp- 

lysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande 
av konstnarligt verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer 
pá allman plats,

Prop. 2009/10:80
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5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmanna 
eller enskilda syften, och

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva 
sin religion.

I frága om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, 
television och i vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, 
ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar galler tryckfrihetsför- 
ordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns ocksá bestammelser om ratt att ta del 
av allmanna handlingar.

2 § Ingen fár av det allmanna tvingas att ge till kanna sin áskádning i 
politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sádant hanseende. Inte heller fár 
nágon av det allmanna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbild- 
ning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra 
politisk sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för 
áskádning som avses i första meningen.

3 § Ingen svensk medborgare fár utan samtycke antecknas i ett allmant 
register enbart pá grund av sin politiska áskádning.

Kroppslig integritet och rörelsefrihet

4 § Dödsstraff fár inte förekomma.

5 § Var och en ar skyddad mot kroppsstraff. Ingen fár heller utsattas för 
tortyr eller för medicinsk páverkan i syfte att framtvinga eller hindra 
yttranden.

6 § Var och en ar gentemot det allmanna skyddad mot pátvingat kropps- 
ligt ingrepp aven i andra fall an som avses i 4 och 5 §§. Var och en ar 
dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande 
intráng samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försandelse 
och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat 
förtroligt meddelande.

Utöver vad som föreskrivs i första stycket ar var och en gentemot det 
allmanna skyddad mot betydande intráng i den personliga integriteten, 
om det sker utan samtycke och innebar övervakning eller kartlaggning av 
den enskildes personliga förhállanden.

7 § Ingen svensk medborgare fár landsförvisas eller hindras att resa in i 
riket.

Ingen svensk medborgare som ar eller har varit bosatt i riket fár frántas 
sitt medborgarskap. Det fár dock föreskrivas att barn under arton ár i 
frága om sitt medborgarskap ska följa föraldrarna eller en av dem.

Prop. 2009/10:80

8 § Var och en ar gentemot det allmanna skyddad mot frihetsberövanden. 
Den som ar svensk medborgare ar aven i övrigt tillförsakrad frihet att 
förflytta sig inom riket och att lamna det.
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Rattssakerhet
Prop. 2009/10:80

9 § Om en annan myndighet an en domstol har berövat nágon friheten 
med anledning av brott eller misstanke om brott, ska han eller hon kunna 
fá frihetsberövandet prövat av domstol utan oskaligt dröjsmál. Detta 
galler dock inte nar det ar frága om att till Sverige flytta över verkstallig- 
het av en frihetsberövande páföljd enligt en dom i en annan stat.

Áven den som av nágon annan anledning an som anges i första stycket 
har blivit omhandertagen tvángsvis, ska kunna fá omhandertagandet 
prövat av domstol utan oskaligt dröjsmál. Med prövning av domstol 
likstalls i sádant fall prövning av en namnd, om namndens sammansatt- 
ning ar bestamd i lag och ordföranden i namnden ska vara eller ha varit 
ordinarie domare.

Har prövningen inte uppdragits át en myndighet som ar behörig enligt 
första eller andra stycket, ska prövningen göras av allman domstol.

10 § Ingen fár dömas till straff eller annan brottspáföljd för en garning 
som inte var belagd med brottspáföljd nar den begicks. Inte heller fár 
nágon dömas till svárare brottspáföljd för garningen an den som var 
föreskriven dá. Vad som föreskrivs har om brottspáföljd galler aven 
förverkande och annan sarskild rattsverkan av brott.

Skatt eller statlig avgift fár inte tas ut i vidare mán an som följer av 
föreskrifter som gallde nar den omstandighet intraffade som utlöste skatt- 
eller avgiftsskyldigheten. Finner riksdagen att det finns sarskilda skal för 
det, fár en lag dock innebara att skatt eller statlig avgift tas ut trots att 
lagen inte hade tratt i kraft nar omstandigheten intraffade, om regeringen 
eller ett riksdagsutskott dá hade lamnat ett förslag om det till riksdagen. 
Med förslag jamstalls ett meddelande i skrivelse frán regeringen till riks- 
dagen om att ett sádant förslag ar att vanta. Vidare fár riksdagen före- 
skriva undantag frán första meningen, om riksdagen finner att det av 
sarskilda skal kravs i samband med krig, krigsfara eller svár ekonomisk 
kris.

11 § Domstol fár inte inrattas för en redan begángen garning och inte 
heller för en viss tvist eller i övrigt för ett visst mál.

En rattegáng ska genomföras rattvist och inom skalig tid. Förhandling 
vid domstol ska vara offentlig.

Skydd mot diskriminering

12 § Lag eller annan föreskrift fár inte innebara att nágon missgynnas 
darför att han eller hon tillhör en minoritet med hansyn till etniskt ur- 
sprung, hudfarg eller annat liknande förhállande eller med hansyn till 
sexuell laggning.

13 § Lag eller annan föreskrift fár inte innebara att nágon missgynnas pá 
grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i stravanden att ástad- 
komma jamstalldhet mellan man och kvinnor eller avser varnplikt eller
motsvarande tjansteplikt. 12
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Stridsatgarder pá arbetsmarknaden

14 § En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av 
arbetsgivare har ratt att vidta stridsátgarder pá arbetsmarknaden, om inte 
annat följer av lag eller avtal.

Egendomsskydd och allemansratt

15 § Vars och ens egendom ar tryggad genom att ingen kan tvingas avstá 
sin egendom till det allmanna eller till nágon enskild genom expropria- 
tion eller nágot annat sádant förfogande eller tála att det allmanna in- 
skranker anvandningen av mark eller byggnad utom nar det kravs för att 
tillgodose angelagna allmanna intressen.

Den som genom expropriation eller nágot annat sádant förfogande 
tvingas avstá sin egendom ska vara tillförsakrad full ersattning för 
förlusten. Ersattning ska ocksá vara tillförsakrad den för vilken det all- 
manna inskranker anvandningen av mark eller byggnad pá sádant satt att 
págáende markanvandning inom berörd del av fastigheten avsevart för- 
sváras eller att skada uppkommer som ar betydande i förhállande till 
vardet pá denna del av fastigheten. Ersattningen ska bestammas enligt 
grunder som anges i lag.

Vid inskrankningar i anvandningen av mark eller byggnad som sker av 
halsoskydds-, miljöskydds- eller sakerhetsskal galler dock vad som följer 
av lag i frága om ratt till ersattning.

Alla ska ha tillgáng till naturen enligt allemansratten oberoende av vad 
som föreskrivits ovan.

Upphovsratt

16 § Författare, konstnarer och fotografer ager ratt till sina verk enligt 
bestammelser som meddelas i lag.

Naringsfrihet

17 § Begransningar i ratten att driva naring eller utöva yrke fár införas 
endast för att skydda angelagna allmanna intressen och aldrig i syfte 
enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.

Samernas ratt att bedriva renskötsel regleras i lag.
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Utbildning och forskning Prop. 2009/10:80

18 § Alla barn som omfattas av den allmanna skolplikten har ratt till 
kostnadsfri grundlaggande utbildning i allman skola. Det allmanna ska 
svara ocksá för att högre utbildning finns.

Forskningens frihet ar skyddad enligt bestammelser som meddelas i 
lag.

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift fár inte meddelas i strid med Sveriges 
átaganden pá grund av den europeiska konventionen angáende skydd för 
de manskliga rattigheterna och de grundlaggande friheterna.

Förutsattningar för begransningar av fri- och rattigheter

20 § Följande fri- och rattigheter fár, i den utstrackning som medges i 
21-24 §§, begransas genom lag:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstra- 
tionsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1-5),

2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp an som avses i 4 och 5 §§, mot 
kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intráng, mot intráng i för- 
troliga försandelser och meddelanden samt i övrigt mot intráng som 
innebar övervakning och kartlaggning av den enskildes personliga för- 
hállanden (6 §),

3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra 

meningen).
Efter bemyndigande i lag fár de i första stycket angivna fri- och rattig- 

heterna begransas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap.
5 § och i frága om förbud att röja sádant som nágon fátt kannedom om i 
allman tjanst eller under utövande av tjansteplikt. I samma ordning fár 
mötesfriheten och demonstrationsfriheten begransas aven i de fall som 
anges i 24 § första stycket andra meningen.

21 § Begransningar enligt 20 § fár göras endast för att tillgodose andamál 
som ar godtagbara i ett demokratiskt samhalle. Begransningen fár aldrig 
gá utöver vad som ar nödvandigt med hansyn till det andamál som har 
föranlett den och inte heller stracka sig sá lángt att den utgör ett hot mot 
den fria ásiktsbildningen sásom en av folkstyrelsens grundvalar. 
Begransningen fár inte göras enbart pá grund av politisk, religiös, 
kulturell eller annan sádan áskádning.

22 § Ett förslag till lag enligt 20 § ska, om det inte avslás av riksdagen, 
pá yrkande av lagst tio av dess ledamöter vila i minst tolv mánader frán 
det att det första utskottsyttrandet över förslaget anmaldes i riksdagens 
kammare. Riksdagen fár dock anta förslaget direkt, om minst fem sjatte- 
delar av de röstande enas om beslutet.
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Första stycket galler inte förslag till lag om fortsatt giltighet i högst tvá Prop. 2009/10:80 
ár av lag. Det galler inte heller förslag till lag som enbart rör

1. förbud att röja sádant som nágon har fátt kannedom om i allman 
tjanst eller under utövande av tjansteplikt och vars hemlighállande ar 
nödvandigt med hansyn till nágot av de intressen som anges i 2 kap. 2 § 
tryckfrihetsförordningen,

2. husrannsakan eller liknande intráng, eller
3. frihetsstraff som páföljd för viss garning.
Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens del om första stycket ar 

tillampligt i frága om ett visst lagförslag.

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten fár begransas med hansyn 
till rikets sakerhet, folkförsörjningen, allman ordning och sakerhet, 
enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet 
av brott. Vidare fár friheten att yttra sig i naringsverksamhet begransas. I 
övrigt fár begransningar av yttrandefriheten och informationsfriheten 
göras endast om sarskilt viktiga skal föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begransningar som fár göras med stöd av 
första stycket ska sarskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet 
och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och 
kulturella angelagenheter.

Att meddela föreskrifter som utan avseende pá yttrandens inneháll 
narmare reglerar ett visst satt att sprida eller ta emot yttranden anses inte 
som en begransning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten fár begransas av hansyn 
till ordning och sakerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller 
till trafiken. I övrigt fár dessa friheter begransas endast av hansyn till 
rikets sakerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten fár begransas endast nar det galler sammanslutningar 
vilkas verksamhet ar av militar eller liknande natur eller innebar för- 
följelse av en folkgrupp pá grund av etniskt ursprung, hudfarg eller annat 
liknande förhállande.

25 § För andra an svenska medborgare har i riket fár sarskilda begrans- 
ningar göras genom lag i frága om följande fri- och rattigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstra- 
tionsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tváng att ge till kanna áskádning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp aven i annat fall an som avses i

4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intráng, mot 
intráng i förtroliga försandelser och meddelanden samt i övrigt mot in- 
tráng som innebar övervakning och kartlaggning av den enskildes 
personliga förhállanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. ratten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning 

an brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra 

meningen),
7. författares, konstnarers och fotografers ratt till sina verk (16 §),
8. ratten att driva naring eller utöva yrke (17 §), 15



9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp pá grund av áskádning (21 § tredje meningen). 
Pá sádana föreskrifter om sarskilda begransningar som avses i första

stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje 
stycket tillampas.

3 kap. Riksdagen

Riksdagens bildande och sammansattning

1 § Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val.
Vid sádant val sker röstning pá parti med möjlighet för valjarna att 

lamna sarskild personröst.
Med parti avses varje sammanslutning eller grupp av valjare, som 

upptrader i val under sarskild beteckning.

2 § Riksdagen bestár av en kammare med 349 ledamöter. För 
ledamöterna ska det finnas ersattare.

Ordinarie val

3 § Ordinarie val till riksdagen hálls vart fjarde ár.

Röstratt och valbarhet

4 § Röstratt vid val till riksdagen har varje svensk medborgare som ar 
eller nágon gáng har varit bosatt i riket och har fyllt arton ár.

Endast den som uppfyller villkoren för röstratt kan vara ledamot av 
riksdagen eller ersattare för ledamot.

Frágan om nágon har röstratt avgörs pá grundval av en före valet upp- 
rattad röstlangd.

Valkretsar

5 § För val till riksdagen ar riket indelat i valkretsar.

Mandatfördelningen mellan valkretsarna

6 § Av mandaten i riksdagen ar 310 fasta valkretsmandat och 
39 utjamningsmandat.

De fasta valkretsmandaten fördelas mellan valkretsarna pá grundval av 
en berakning av förhállandet mellan antalet röstberattigade i varje val- 
krets och antalet röstberattigade i hela riket. Fördelningen faststalls för 
fyra ár i sander.

Prop. 2009/10:80
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Mandatfördelningen mellan partierna Prop. 2009/10:80

7 § Mandaten fördelas mellan partier.
Endast partier som har fátt minst fyra procent av rösterna i hela riket 

fár delta i fördelningen av mandaten. Ett parti som har fátt farre röster fár 
dock delta i fördelningen av de fasta valkretsmandaten i en valkrets dar 
partiet har fátt minst tolv procent av rösterna.

8 § De fasta valkretsmandaten fördelas pá varje valkrets proportionellt 
mellan partierna pá grundval av valresultatet i valkretsen.

Utjamningsmandaten fördelas mellan partierna sá, att fördelningen av 
alla mandat i riksdagen, med undantag av de fasta valkretsmandat som 
har tillfallit ett parti med mindre an fyra procent av rösterna, blir propor- 
tionell mot de i fördelningen deltagande partiernas röstetal i hela riket. 
Har ett parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten fátt flera 
mandat an som motsvarar den proportionella representationen i riksdagen 
för partiet, bortses vid fördelningen av utjamningsmandaten frán partiet 
och de fasta valkretsmandat som det har fátt. Sedan utjamningsmandaten 
har fördelats mellan partierna, tillförs de valkretsar.

Vid mandatfördelningen mellan partierna anvands uddatalsmetoden 
med första divisorn jamkad till 1,4.

9 § För varje mandat som ett parti har fátt utses en riksdagsledamot samt 
ersattare för honom eller henne.

Valperiod

10 § Varje val galler för tiden frán det att den nyvalda riksdagen har 
samlats till dess den narmast darefter valda riksdagen samlas.

Den nyvalda riksdagen samlas pá den femtonde dagen efter valdagen, 
dock tidigast pá den fjarde dagen efter det att valresultatet har kungjorts.

E xtra val

11 § Regeringen fár besluta om extra val till riksdagen mellan ordinarie 
val. Extra val ska hállas inom tre mánader efter beslutet.

Efter val till riksdagen fár regeringen inte besluta om extra val förran 
tre mánader har gátt frán den nyvalda riksdagens första sammantrade. 
Regeringen fár inte heller besluta om extra val under den tid dá dess 
ledamöter, efter det att samtliga har entledigats, uppeháller sina befatt- 
ningar till dess en ny regering ska tilltrada.

Bestammelser om extra val i visst fall finns i 6 kap. 5 §.
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Överklagande av val Prop. 2009/10:80

12 § Val till riksdagen fár överklagas hos en av riksdagen utsedd 
valprövningsnamnd. Namndens beslut fár inte överklagas.

Den som har valts till riksdagsledamot utövar sitt uppdrag aven om 
valet har överklagats. Ándras valet, intar en ny ledamot sin plats sá snart 
andringen har kungjorts. Det galler ocksá för ersattare.

Valprövningsnamnden bestár av en ordförande, som ska vara eller ha 
varit ordinarie domare och som inte fár tillhöra riksdagen, och sex andra 
ledamöter. Ledamöterna valjs efter varje ordinarie val, sá snart valet har 
vunnit laga kraft, för tiden till dess nytt val till namnden har agt rum. 
Ordföranden valjs sarskilt.

Ytterligare bestammelser

13 § Ytterligare bestammelser i de amnen som anges i 1 § tredje stycket 
och 3-12 §§ samt om utseende av ersattare för riksdagsledamöterna 
meddelas i riksdagsordningen eller annan lag.

4 kap.

Riksdagen sammantrader till 
riksmöte arligen. Riksmöte hálles 
i Stockholm, om icke riksdagen 
eller talmannen bestammer annat 
av hansyn till riksdagens sakerhet 
eller frihet.

Riksmöte

1 §
Riksdagen sammantrader till 

riksmöte varje ár. Riksmötet hálls
i Stockholm, om inte riksdagen 
eller talmannen bestammer annat 
av hansyn till riksdagens sakerhet 
eller frihet.

Riksdagen utser inom sig för 
varje valperiod en talman samt en 
förste, en andre och en tredje vice 
talman.

Talmannen

2 §
Riksdagen valjer inom sig för 

varje valperiod en talman samt en 
förste, en andre och en tredje vice 
talman.
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Utskotten Prop. 2009/10:80

Regeringen och varje riksdags- 
ledamot fár i enlighet med vad 
som narmare angives i riksdags- 
ordningen vacka förslag i frága 
om allt som kan komma under 
riksdagens prövning, om ej annat 
ar bestamt i denna regeringsform.

Riksdagen valjer inom sig ut- 
skott, daribland ett konstitutions- 
utskott och ett finansutskott, enligt 
bestammelser i riksdagsordningen. 
Árende som vackes av regeringen 
eller riksdagsledamot beredes före 
avgörandet av utskott, om ej annat 
ar bestamt i denna regeringsform.

3 §

Riksdagen valjer inom sig ut- 
skott, daribland ett konstitutions- 
utskott och ett finansutskott, enligt 
bestammelser i riksdagsordningen.

Ratten att vacka förslag

4 §
Regeringen och varje riksdags- 

ledamot fár, i enlighet med 
bestammelser i riksdagsordningen, 
vacka förslag i frága om allt som 
kan komma under riksdagens 
prövning, om inte annat anges i 
denna regeringsform.

Arendenas beredning

5 §
Ett arende som har vackts av 

regeringen eller en riksdagsleda- 
mot bereds av ett utskott innan det 
avgörs, om inte annat anges i 
denna regeringsform.
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Arendenas avgörande Prop. 2009/10:80

Nar arende skall avgöras i 
kammaren, fár varje riksdags- 
ledamot och varje statsrád yttra sig 
i enlighet med vad som narmare 
angives i riksdagsordningen. 
Bestammelser om jav finns i riks- 
dagsordningen.

4 §

5 §
Vid omröstning i riksdagen 

galler som riksdagens beslut den 
mening varom mer an halften av 
de röstande förenar sig, om ej 
annat sarskilt angives i denna 
regeringsform eller, betraffande 
frágor som hör till förfarandet i 
riksdagen, i huvudbestammelse i 
riksdagsordningen. Om förfar- 
andet vid lika röstetal finns 
bestammelser i riksdagsordningen.

6 §
Nar ett arende ska avgöras i 

kammaren, fár varje riksdags- 
ledamot och varje statsrád yttra sig 
i enlighet med de narmare 
bestammelser som meddelas i 
riksdagsordningen.

I  riksdagsordningen meddelas 
ocksá bestammelser om jav.

7 §
Vid omröstning i kammaren 

galler som riksdagens beslut den 
mening som mer an halften av de 
röstande enas om, om inte nágot 
annat anges i denna regeringsform 
eller, nar det galler frágor som hör 
till förfarandet i riksdagen, i 
huvudbestammelse i riksdagsord- 
ningen. Bestammelser om förfar- 
andet vid lika röstetal meddelas i 
riksdagsordningen.

Uppföljning och utvardering

8 §
Varje utskott följer upp och ut- 

varderar riksdagsbeslut inom 
utskottets amnesomráde.

Offentlighet i kammaren

9 §
Sammantraden i kammaren ar 

offentliga.
Ett sammantrade fár dock hállas 

inom stangda dörrar enligt 
bestammelser i riksdagsordningen.

Ledamöternas stallning

6 §
Riksdagsledamot och ersattare 

fár fullgöra uppdrag som ledamot 
utan hinder av tjansteuppgift eller

10 §
Riksdagsledamöter och ersattare 

fár fullgöra uppdrag som ledamot 
utan att hindras av tjansteuppgift 20



annan sádan förpliktelse som 
áligger honom.

7 §
Riksdagsledamot eller ersattare 

fár icke lamna sitt uppdrag utan 
riksdagens medgivande.

Nar det finns anledning till det, 
skall Valprövningsnamnden 
sjalvmant pröva om ledamot eller 
ersattare ar behörig enligt 3 kap.
10 §. Den som förklaras obehörig 
ar darmed skild frán sitt uppdrag.

Ledamot eller ersattare fár i 
annat fall an som avses i andra 
stycket skiljas frán uppdraget en- 
dast om han genom brott har visat 
sig uppenbarligen olamplig för 
uppdraget. Beslut harom fattas av 
domstol.

8 §
Ingen fár vacka talan mot den 

som utövar eller har utövat upp- 
drag som riksdagsledamot eller 
beröva honom friheten eller 
hindra honom att resa inom riket 
pá grund av hans yttranden eller 
garningar under utövandet av 
uppdraget, utan att riksdagen har 
medgivit det genom beslut om 
vilket minst fem sjattedelar av de 
röstande har förenat sig.

Misstankes riksdagsledamot för 
brott i annat fall, skall bestammel- 
ser i lag om gripande, anhállande 
eller haktning tillampas endast om 
han erkanner brottet eller har tagits 
pá bar garning eller frága ar om 
brott för vilket ej ar föreskrivet 
lindrigare straff an fangelse i tvá 
ár.

eller annan sádan skyldighet.

11 §
En riksdagsledamot eller en er- 

sattare fár inte lamna sitt uppdrag 
utan att riksdagen har medgett det.

Nar det finns anledning till det, 
ska Valprövningsnamnden sjalv- 
mant pröva om en ledamot eller en 
ersattare ar behörig enligt 3 kap.
4 § andra stycket. Den som förkla- 
ras obehörig ar darmed skild frán 
sitt uppdrag.

En ledamot eller en ersattare fár 
i annat fall skiljas frán uppdraget 
endast om han eller hon genom 
brott har visat sig uppenbart 
olamplig för uppdraget. Beslut om 
detta fattas av domstol.

12 §
Talan fár inte vackas mot den 

som utövar eller har utövat 
uppdrag som riksdagsledamot pá 
grund av hans eller hennes 
yttranden eller garningar under 
utövandet av uppdraget, utan att 
riksdagen har medgett det genom 
ett beslut som minst fem 
sjattedelar av de röstande har enats 
om. Utan ett sádant medgivande 
fár en sádan person inte heller 
berövas friheten eller hindras frán 
att resa inom riket pá grund av 
yttranden eller garningar under 
utövandet av uppdraget.

Misstanks en riksdagsledamot 
för brott i annat fall, ska bestam- 
melser i lag om gripande, 
anhállande eller haktning tillampas 
endast om han eller hon erkanner 
brottet eller har tagits pá bar 
garning eller om det ar frága om 
ett brott för vilket det inte ar före- 
skrivet lindrigare straff an fangelse
i tvá ár.

Prop. 2009/10:80
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riksdagens talman eller tillhör 
regeringen utövas hans uppdrag 
som riksdagsledamot av ersattare. 
Riksdagen kan i riksdagsord- 
ningen föreskriva att ersattare skall 
trada i riksdagsledamots stalle nar 
denne ar ledig.

Bestammelserna i 6 § och 8 § 
första stycket om skydd för ut- 
övandet av uppdrag som riks- 
dagsledamot galler aven tal- 
mannen och hans uppdrag.

För ersattare som utövar upp- 
drag som riksdagsledamot galler 
bestammelserna om ledamot.

ledamot ar riksdagens talman eller Prop. 2009/10:80
tillhör regeringen utövas hans eller
hennes uppdrag som riksdags-
ledamot av en ersattare. Riksdagen
kan i riksdagsordningen föreskriva
att en ersattare ska trada i en
riksdagsledamots stalle nar han
eller hon ar ledig.

Bestammelserna i 10 § och 12 § 
första stycket galler aven för  tal- 
mannen och hans eller hennes 
uppdrag.

För en ersattare som utövar upp- 
drag som riksdagsledamot galler 
bestammelserna om ledamot.

5 kap.

Som statschef fár endast den 
tjanstgöra som ar svensk medbor- 
gare och har fyllt aderton ár. Han 
fár icke samtidigt vara statsrád 
eller utöva uppdrag sásom talman 
eller riksdagsledamot.

Statschefen skall samráda med 
statsministern, innan han reser 
utrikes.

1 §
Statschefen hálles av stats- 

ministern underrattad om rikets 
angelagenheter. Nar sá erfordras 
sammantrader regeringen i konselj 
under statschefens ordförande- 
skap.

1 §
Av 1 kap. 5 § framgár att 

konungen eller drottning som 
enligt successionsordningen inne- 
har Sveriges tron ar rikets stats- 
chef.

2 §
Som statschef fár endast den 

tjanstgöra som ar svensk medbor- 
gare och har fyllt arton ár. Han 
eller hon fár inte samtidigt vara 
statsrád eller utöva uppdrag som 
talman eller riksdagsledamot.

3 §
Statschefen ska hállas under- 

rattad om rikets angelagenheter av 
statsministern. Nar det behövs 
sammantrader regeringen i konselj 
under statschefens ordförande- 
skap.

Innan statschefen reser utom- 
lands ska han eller hon samráda 
med statsministern.
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3 § . 4 §
Ár  konungen av sjukdom, utrikes Om konungen eller drottning

resa eller annan orsak hindrad att som ar statschef ar förhindrad att 
fullgöra sina uppgifter, intrader fullgöra sina uppgifter, intrader
enligt gallande tronföljd medlem enligt gallande tronföljd medlem
av konungahuset, som ej ar hind- av konungahuset, som inte ar
rad, för att sásom tillfallig riks- förhindrad, för att som tillfallig
förestándare fullgöra statschefens riksförestándare fullgöra stats- 
uppgifter. chefens uppgifter.

4 §
Utslocknar konungahuset, utser 

riksdagen en riksförestándare att 
fullgöra statschefens uppgifter tills 
vidare. Riksdagen utser samtidigt 
en vice riksförestándare.

Detsamma galler, om konungen 
dör eller avgár och tronföljaren 
annu ej har fyllt aderton ár.

5 §
Har konungen under sex mána- 

der utan avbrott varit hindrad att 
fullgöra sina uppgifter eller 
underlátit att fullgöra dem, skall 
regeringen anmala det till riks- 
dagen. Riksdagen bestammer, om 
konungen skall anses ha avgátt.

6 §
Riksdagen kan utse nágon att 

efter regeringens förordnande 
tjanstgöra som tillfallig riksföre- 
stándare nar ingen med behörighet 
enligt 3 eller 4 § kan tjanstgöra.

Talmannen eller, vid förfall för 
honom, vice talman tjanstgör efter 
regeringens förordnande som 
tillfallig riksförestándare, nar 
ingen annan behörig kan tjanst- 
göra.

7 §
Konungen kan ej átalas för sina 

garningar. Riksförestándare kan ej 
átalas för sina garningar som stats- 
chef.

5 §
Om konungahuset utslocknar 

valjer riksdagen en riksförestán- 
dare som ska fullgöra statschefens 
uppgifter tills vidare. Riksdagen 
valjer samtidigt en vice riksföre- 
stándare.

Detsamma galler om konungen 
eller drottning som ar statschef 
dör eller avgár och tronföljaren 
annu inte har fyllt arton ár.

6 §
Om konungen eller drottning 

som ar statschef under en 
sammanhangande tid av sex 
mánader inte har fullgjort eller 
kunnat fullgöra sina uppgifter, ska 
regeringen anmala det till riks- 
dagen. Riksdagen beslutar om 
konungen eller drottningen ska 
anses ha avgátt.

7 §
Riksdagen kan valja nágon att 

efter regeringens förordnande 
tjanstgöra som tillfallig riksföre- 
stándare nar ingen med behörighet 
enligt 4 eller 5 § kan tjanstgöra.

Talmannen eller, om han eller 
hon har förhinder, vice talman 
tjanstgör efter regeringens förord- 
nande som tillfallig riksförestán- 
dare, nar ingen annan behörig kan 
tjanstgöra.

8 §
Konungen eller drottning som 

ar statschef kan inte átalas för sina 
garningar. En riksförestándare kan 
inte átalas för sina garningar som

Prop. 2009/10:80
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statschef. Prop. 2009/10:80

Regeringens sammansattning

1 §
Regeringen bestár av statsministern och övriga statsrád.

6 kap.

Statsministern utses i den ord- 
ning som angives i 2-4 §§. Stats- 
ministern tillsatter övriga statsrád.

9 §
Endast den fár vara statsrád 

som ar svensk medborgare sedan 
minst tio ár.

Statsrád fár icke utöva allman 
eller enskild tjanst. Han fár ej 
heller inneha uppdrag eller utöva 
verksamhet som kan rubba förtro- 
endet för honom.

Statsministern utses enligt 
bestammelserna i 4-6 §§. Stats- 
ministern tillsatter övriga statsrád.

2 §
Statsráden ska vara svenska 

medborgare.

Ett statsrád fár inte inneha 
nágon anstallning. Han eller hon 
fár inte heller inneha nágot upp- 
drag eller utöva nágon verksamhet 
som kan rubba förtroendet för 
honom eller henne.

Statsministeromröstning efter val

3 §
En nyvald riksdag ska senast tvá 

veckor efter det att den samlats 
genom omröstning pröva frágan 
om statsministern har tillrackligt 
stöd i riksdagen. Om mer an 
halften av riksdagens ledamöter 
röstar nej pá denna frága, ska 
statsministern entledigas.

Omröstningen ska inte hállas 
om statsministern redan har entle- 
digats.

Regeringsbildningen

2 §
Nar statsminister skall utses, 

kallar talmannen företradare för 
varje partigrupp inom riksdagen 
till samrád. Talmannen överlagger 
med vice talmannen och avgiver 
sedan förslag till riksdagen.

Riksdagen skall senast pá fjarde

4 §
Nar en statsminister ska utses, 

kallar talmannen företradare för 
varje partigrupp inom riksdagen 
till samrád. Talmannen överlagger 
med vice talmannen och lamnar 
sedan förslag till riksdagen.

Riksdagen ska inom fyra dagar, 24



dagen harefter, utan beredning i 
utskott, pröva förslaget genom 
omröstning. Röstar mer an halften 
av riksdagens ledamöter mot för- 
slaget, ar det förkastat. I annat fall 
ar det godkant.

3 §
Förkastar riksdagen talmannens 

förslag, förfares pá nytt enligt 2 § . 
Har riksdagen fyra gánger förkas- 
tat talmannens förslag, skall för- 
farandet för utseende av stats- 
minister avbrytas och áterupp- 
tagas först sedan val till riksdagen 
har hállits. Om ej ordinarie val 
andá skall hállas inom tre mána- 
der, skall extra val förrattas inom 
samma tid.

4 §
Nar riksdagen har godkant för- 

slag om ny statsminister, anmaler 
denne sá snart det kan ske de av 
honom utsedda statsráden för 
riksdagen. Darefter ager regerings- 
skifte rum vid en sarskild konselj 
inför statschefen eller, vid förfall 
för denne, inför talmannen. Tal- 
mannen kallas alltid till konseljen.

Talmannen utfardar förordnande 
vagnar.

5 §
Förklarar riksdagen att stats- 

ministern eller annat statsrád icke 
átnjuter riksdagens förtroende, 
skall talmannen entlediga stats- 
rádet. Kan regeringen förordna om 
extra val till riksdagen, skall dock 
beslut om entledigande ej medde- 
las om regeringen inom en vecka 
frán misstroendeförklaringen för- 
ordnar om extra val.

utan beredning i utskott, pröva 
förslaget genom omröstning. Om 
mer an halften av riksdagens 
ledamöter röstar mot förslaget, ar 
det förkastat. I annat fall ar det 
godkant.

5 §
Förkastar riksdagen talmannens 

förslag, ska förfarandet enligt 4 § 
upprepas. Har riksdagen fyra 
gánger förkastat talmannens för- 
slag, ska förfarandet avbrytas och 
áterupptas först sedan val till 
riksdagen har hállits. Om inte 
ordinarie val andá ska hállas inom 
tre mánader, ska extra val hállas 
inom samma tid.

6 §
Nar riksdagen har godkant ett 

förslag om ny statsminister, ska 
han eller hon sá snart det kan ske 
anmala de övriga statsráden för 
riksdagen. Darefter ager regerings- 
skifte rum vid en sarskild konselj 
inför statschefen eller, om stats- 
chefen har förhinder, inför tal- 
mannen. Talmannen ska alltid 
kallas till konseljen. 
för statsministern pá riksdagens

Entledigande av statsministern 
eller annat statsrad

7 §
Förklarar riksdagen att stats- 

ministern eller nágot annat statsrád 
inte har riksdagens förtroende, ska 
talmannen entlediga statsrádet. Om 
regeringen kan besluta om extra 
val till riksdagen och gör det inom 
en vecka frán misstroendeför- 
klaringen, ska nágot entledigande 
dock inte ske.

I  3 § finns bestammelser om 
entledigande av statsministern

Prop. 2009/10:80
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med anledning av en statsminis- Prop. 2009/10:80 
teromröstning efter val.

Statsrád skall entledigas om han 
begar det, statsministern av tal- 
mannen och annat statsrád av 
statsministern. Statsministern fár 
aven i annat fall entlediga annat 
statsrád.

7 §
Om statsministern entledigas 

eller dör, skall talmannen entle- 
diga övriga statsrád.

6 §

7 kap. 8 §
Statsministern kan utse ett av de 

övriga statsráden att i egenskap av 
stallföretradare vid förfall för
statsministern fullgöra hans upp- 
gifter. Har statsministern ej utsett 
stallföretradare eller har ocksá
denne förfall, övertages stats-
ministerns uppgifter i stallet av det 
av de tjanstgörande statsráden som 
har varit statsrád langst tid. Om 
tvá eller flera har varit statsrád lika 
lange, har den aldste av dem före- 
trade.

8 §
Har regeringens samtliga leda- 

möter entledigats, uppeháller de 
sina befattningar till dess ny 
regering har tilltratt. Har annat 
statsrád an statsministern entle- 
digats pá egen begaran, uppeháller 
han sin befattning till dess efter- 
tradare har tilltratt, om statsminis- 
tern begar det.

8 §
Ett statsrád ska entledigas om 

han eller hon begar det, stats- 
ministern av talmannen och ett 
annat statsrád av statsministern. 
Statsministern fár aven i andra fall 
entlediga statsrád.

9 §
Om statsministern entledigas 

eller dör, ska talmannen entlediga 
de övriga statsráden.

Stallföretradare fö r
statsministern

10 §
Statsministern kan bland de 

övriga statsráden utse nágon att i 
egenskap av stallföretradare vid 
förhinder för statsministern full- 
göra hans eller hennes uppgifter. 
Har nágon stallföretradare inte 
utsetts eller har ocksá stallföre- 
tradaren förhinder, fullgörs stats- 
ministerns uppgifter i stallet av 
den av de tjanstgörande statsráden 
som har varit statsrád langst tid. 
Om tvá eller flera har varit statsrád 
lika lange, har den aldste av dem 
företrade.

Övergangsregering

11 §
Har regeringens samtliga leda- 

möter entledigats, uppeháller de 
sina befattningar till dess en ny 
regering har tilltratt. Har ett annat 
statsrád an statsministern entle- 
digats pá egen begaran, uppeháller 
han eller hon sin befattning till 
dess en eftertradare har tilltratt, om 
statsministern begar det.
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Förhinder fö r  talmannen Prop. 2009/10:80

10 §
Vid förfall för  talmannen över- 

tager vice talman de uppgifter som 
enligt detta kapitel ankommer pá 
talmannen.

7

För beredning av regeringsaren- 
den skall finnas ett regerings- 
kansli. I detta ingár departement 
för skilda verksamhetsgrenar. 
Regeringen fördelar arendena 
mellan departementen. Stats- 
ministern utser bland statsráden 
chefer för departementen.

Vid beredningen av regerings- 
arenden skall behövliga upplys- 
ningar och yttranden inhamtas frán 
berörda myndigheter. I  den om- 
fattning som behövs skall tillfalle 
lamnas sammanslutningar och 
enskilda att yttra sig.

12 §
Om talmannen har förhinder 

övertar en vice talman de uppgif- 
ter som talmannen har enligt detta 
kapitel.

kap.

Regeringskansliet och dess 
uppgifter

1 §
För att bereda regeringsarenden 

och för att bitrada regeringen och 
statsráden i deras verksamhet i 
övrigt ska det finnas ett regerings- 
kansli. I detta ingár departement 
för olika verksamhetsgrenar. 
Regeringen fördelar arendena 
mellan departementen. Stats- 
ministern utser bland statsráden 
chefer för departementen.

Arendenas beredning

2 §
Vid beredningen av regerings- 

arenden ska behövliga upplys- 
ningar och yttranden inhamtas frán 
berörda myndigheter. Upplys- 
ningar och yttranden ska ocksá i 
den omfattning som behövs in- 
hamtas frán kommuner. Áven 
sammanslutningar och enskilda 
ska i den omfattning som behövs 
ges möjlighet att yttra sig.
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Arendenas avgörande Prop. 2009/10:80

Regeringsarenden avgörs av 
regeringen vid regeringssamman- 
trade. Regeringsarenden som 
galler verkstallighet inom för- 
svarsmakten av författningar eller 
sarskilda regeringsbeslut kan 
dock, i den omfattning som angi- 
ves i lag, under statsministerns 
överinseende avgöras av chefen 
för det departement till vilket 
arendena hör.

Statsministern kallar övriga 
statsrád till regeringssammantrade 
och ar ordförande vid samman- 
tradet. Minst fem statsrád skall 
deltaga i regeringssammantrade.

Departementschef ar vid 
regeringssammantrade före- 
dragande i arende som hör till 
hans departement. Statsministern 
kan dock förordna att arende eller 
grupp av arenden, som hör till 
visst departement, skall föredragas 
av annat statsrád an departements- 
chefen.

Vid regeringssammantrade 
föres protokoll. Skiljaktig mening 
skall antecknas i protokollet.

3 §
Regeringsarenden avgörs av 

regeringen vid regeringssamman- 
trade.

Regeringsarenden som galler 
verkstallighet inom försvarsmak- 
ten av författningar eller sarskilda 
regeringsbeslut kan dock, i den 
omfattning som anges i lag, under 
statsministerns överinseende av- 
göras av chefen för det departe- 
ment som arendena hör till.

4 §
Statsministern kallar övriga 

statsrád till regeringssammantrade 
och ar ordförande vid samman- 
tradet. Minst fem statsrád ska delta
i regeringssammantradet.

5 §
Vid ett regeringssammantrade ar 

departementschefen föredragande i 
de arenden som hör till hans eller 
hennes departement. Statsminis- 
tern kan dock förordna att ett 
arende eller en grupp av arenden, 
som hör till ett visst departement, 
ska föredras av ett annat statsrád 
an departementschefen.

Protokoll och skiljaktig mening

6 §
Vid regeringssammantraden ska 

protokoll föras. Skiljaktiga
meningar ska antecknas i proto- 
kollet.
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Författningar, förslag till riks- 
dagen och andra expeditioner av 
regeringens beslut skall för att 
bliva gallande skrivas under av 
statsministern eller annat statsrád 
pá regeringens vagnar. Regeringen 
kan dock genom förordning före- 
skriva att tjansteman i sarskilda 
fall fár  skriva under expedition.

Författningar, förslag till riks- 
dagen och andra beslut som ska 
expedieras ska för att bli gallande 
skrivas under av statministern eller 
ett annat statsrád pá regeringens 
vagnar. Regeringen kan dock 
genom förordning föreskriva att en 
tjansteman i sarskilda fall ska fá  
skriva under beslut som ska expe- 
dieras.

8 kap. Lagar och andra föreskrifter

1 § Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen 
genom förordning. Föreskrifter kan ocksá, efter bemyndigande av riks- 
dagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter an regeringen 
och av kommuner.

Ett bemyndigande att meddela föreskrifter ska alltid ges i lag eller 
förordning.

Föreskrifter som meddelas genom lag

2 § Föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser
1. enskildas personliga stallning och deras personliga och ekonomiska 

förhállanden inbördes,
2. förhállandet mellan enskilda och det allmanna under förutsattning att 

föreskrifterna galler skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp
i enskildas personliga eller ekonomiska förhállanden,

3. grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer 
och för den kommunala beskattningen samt kommunernas befogenheter i 
övrigt och deras áligganden,

4. trossamfund och grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund,
5. rádgivande folkomröstning i hela riket och förfarandet vid folkom- 

röstning i en grundlagsfrága, eller
6. val till Europaparlamentet.
Áven av andra bestammelser i denna regeringsform och av annan 

grundlag följer att föreskrifter av visst inneháll ska meddelas genom lag.

Föreskrifter som meddelas av regeringen

3 § Riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt
2 § första stycket 2 och 3. Föreskrifterna fár dock inte avse

1. annan rattsverkan av brott an böter,
2. skatt, utom tull pá införsel av varor, eller
3. konkurs eller utsökning.
Riksdagen kan i lag, som inneháller ett bemyndigande enligt första 

stycket, föreskriva aven annan rattsverkan av brott an böter för över-
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tradelse av en föreskrift som meddelas av regeringen med stöd av Prop. 2009/10:80 
bemyndigandet.

4 § Riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt
2 § första stycket 1-3 om anstánd med att fullgöra förpliktelser.

5 § Riksdagen kan i en lag bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter 
om

1. nar lagen ska trada i kraft,
2. nar delar av lagen ska börja eller upphöra att tillampas, eller
3. tillampning av lagen i förhállande till ett annat land eller en mellan- 

folklig organisation.

6 § Föreskrifter som regeringen meddelat med stöd av ett bemyndigande 
enligt denna regeringsform ska understallas riksdagen för prövning om 
riksdagen bestammer det.

7 § Regeringen fár utöver vad som följer av 3-5 §§ meddela
1. föreskrifter om verkstallighet av lag, och
2. föreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen.
Regeringens föreskrifter enligt första stycket fár inte avse riksdagen

eller dess myndigheter. Regeringen fár inte heller med stöd av bestam- 
melsen i första stycket 2 meddela föreskrifter som avser den kommunala 
beskattningen.

8 § Att regeringen fár meddela föreskrifter i ett visst amne hindrar inte att 
riksdagen meddelar föreskrifter i samma amne.

Föreskrifter som meddelas av andra an riksdagen och regeringen

9 § Riksdagen kan bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter enligt
2 § första stycket 2 om föreskrifterna avser

1. avgifter, eller
2. skatt som syftar till att reglera trafikförhállanden i kommunen.

10 § Om riksdagen enligt detta kapitel bemyndigar regeringen att med- 
dela föreskrifter i ett visst amne, kan riksdagen ocksá medge att reger- 
ingen bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att 
meddela föreskrifter i amnet.

11 § Regeringen fár bemyndiga en myndighet under regeringen eller 
nágon av riksdagens myndigheter att meddela föreskrifter enligt 7 §. Ett 
bemyndigande till riksdagens myndigheter fár dock inte avse förhállan- 
den inom riksdagen eller dess myndigheter.

12 § Föreskrifter som en myndighet under regeringen meddelat med stöd 
av ett bemyndigande enligt 10 eller 11 § ska understallas regeringen för 
prövning om regeringen bestammer det.
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13 § Riksdagen kan genom lag uppdra át Riksbanken att meddela före- 
skrifter inom dess ansvarsomráde enligt 9 kap. och i frága om dess upp- 
gift att framja ett sakert och effektivt betalningsvasende.

Riksdagen kan bemyndiga riksdagens myndigheter att meddela före- 
skrifter som avser förhállanden inom riksdagen eller dess myndigheter.

Stiftande av grundlag och riksdagsordningen

14 § Grundlag stiftas genom tvá likalydande beslut. Genom det första 
beslutet antas grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet fár inte 
fattas tidigare an att det efter det första beslutet har hállits val till riks- 
dagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Det ska dess- 
utom gá minst nio mánader mellan den tidpunkt dá arendet första gángen 
anmaldes i riksdagens kammare och valet, om inte konstitutionsutskottet 
beslutar om undantag. Ett sádant beslut ska fattas senast vid arendets 
beredning och minst fem sjattedelar av ledamöterna máste rösta för 
beslutet.

15 § Riksdagen fár inte sásom vilande anta ett förslag om stiftande av 
grundlag som ar oförenligt med ett annat vilande grundlagsförslag, utan 
att samtidigt avslá det först antagna förslaget.

16 § Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hállas, om det 
yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel 
av ledamöterna röstar för yrkandet. Ett sádant yrkande ska framstallas 
inom femton dagar frán det att riksdagen antog grundlagsförslaget som 
vilande. Yrkandet ska inte beredas i utskott.

Folkomröstningen ska hállas samtidigt med det val till riksdagen som 
avses i 14 §. Vid omröstningen fár de som har röstratt vid valet förklara 
om de godtar det vilande grundlagsförslaget eller inte. Förslaget ar för- 
kastat, om de som röstat mot förslaget ar fler an de som röstat för för- 
slaget och de som röstat mot till antalet ar fler an halften av dem som har 
avgett godkanda röster vid riksdagsvalet. I annat fall tar riksdagen upp 
förslaget till slutlig prövning.

17 § Riksdagsordningen stiftas pá det satt som anges i 14 § första-tredje 
meningarna och 15 §. Den kan ocksá stiftas genom endast ett beslut, om 
minst tre fjardedelar av de röstande och mer an halften av riksdagens 
ledamöter röstar för beslutet.

Tillaggsbestammelser i riksdagsordningen meddelas dock i samma 
ordning som lag i allmanhet.

Första stycket tillampas ocksá vid stiftande av sádan lag som avses i
2 § första stycket 4.

Prop. 2009/10:80
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Andring och upphavande av lag Prop. 2009/10:80

18 § En lag fár inte andras eller upphavas pá annat satt an genom lag.
I frága om andring eller upphavande av grundlag eller riksdagsord- 

ningen tillampas 14-17 §§. Vid andring eller upphavande av sádan lag 
som avses i 2 § första stycket 4 tillampas 17 § första stycket.

U tfardande och kungörande av föreskrifter

19 § En beslutad lag ska utfardas av regeringen sá snart som möjligt. En 
lag med sádana föreskrifter om riksdagen eller dess myndigheter som 
inte ska tas in i grundlag eller riksdagsordningen kan dock utfardas av 
riksdagen.

Lagar ska kungöras sá snart som möjligt. Detsamma galler förord- 
ningar, om inte annat anges i lag.

Lagrádet

20 § För att lamna yttranden över lagförslag ska det finnas ett lagrád, dar 
det ingár domare eller, vid behov, tidigare domare i Högsta domstolen 
och Högsta förvaltningsdomstolen. Narmare bestammelser om Lagrádets 
sammansattning och tjanstgöring meddelas i lag.

21 § Yttrande frán Lagrádet inhamtas av regeringen eller, enligt vad som 
narmare anges i riksdagsordningen, av ett riksdagsutskott.

Ett yttrande ska inhamtas innan riksdagen beslutar
1. grundlag om tryckfriheten eller om motsvarande frihet att yttra sig i 

ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt tekniska upp- 
tagningar,

2. lag om begransning av ratten att ta del av allmanna handlingar,
3. lag som avses i 2 kap. 14-16 §§, 20 § eller 25 §,
4. lag om behandling av personuppgifter som ar helt eller delvis auto- 

matiserad,
5. lag om kommunal beskattning eller lag som innebar áligganden för 

kommunerna,
6. lag som avses i 2 § första stycket 1 eller 2 eller lag som avses i

11 eller 12 kap., eller
7. lag som andrar eller upphaver en lag enligt 1-6.
Bestammelserna i andra stycket galler dock inte, om Lagrádets gransk-

ning skulle sakna betydelse pá grund av frágans beskaffenhet eller skulle 
fördröja lagstiftningsfrágans behandling sá att avsevart men uppkommer. 
Föreslár regeringen att riksdagen ska meddela lag i nágot av de amnen 
som avses i andra stycket och har Lagrádets yttrande dessförinnan inte 
inhamtats, ska regeringen samtidigt redovisa skalen för detta för riks- 
dagen. Att Lagrádet inte har hörts över ett lagförslag utgör aldrig hinder 
mot att lagen tillampas.
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22 § Lagrádets granskning ska avse
1. hur förslaget förháller sig till grundlagarna och rattsordningen i 

övrigt,
2. hur förslagets föreskrifter förháller sig till varandra,
3. hur förslaget förháller sig till rattssakerhetens krav,
4. om förslaget ar utformat sá att lagen kan antas tillgodose de syften 

som har angetts, och
5. vilka problem som kan uppstá vid tillampningen.

9 kap. Finansmakten

Beslut om statens inkomster och utgifter

1 § Riksdagen beslutar om skatter och avgifter till staten samt om statens 
budget.

Förslag till budget

2 § Regeringen lamnar en budgetproposition till riksdagen.

Beslut om budget

3 § Riksdagen beslutar om budget för det följande budgetáret eller, om 
det finns sarskilda skal, för en annan budgetperiod. Riksdagen beslutar 
darvid om en berakning av statens inkomster och om anslag för bestamda 
andamál.

Riksdagen kan besluta att ett sarskilt anslag ska utgá för en annan tid 
an budgetperioden.

Riksdagen kan besluta att statens inkomster fár tas i ansprák för 
bestamda andamál pá annat satt an genom beslut om anslag.

4 § Under budgetperioden kan riksdagen besluta om en ny berakning av 
statens inkomster och om nya eller andrade anslag.

5 § Om riksdagen inte har beslutat om en budget före budgetperiodens 
början, beslutar riksdagen i den omfattning som behövs om anslag för 
tiden till dess en budget har beslutats. Riksdagen kan uppdra át finansut- 
skottet att fatta ett sádant beslut pá riksdagens vagnar.

Om riksdagen inte har beslutat om anslag enligt första stycket för ett 
visst andamál, ska den senaste budgeten, med de andringar som följer av 
andra beslut av riksdagen, galla till dess anslag beslutats.

Riktlinjebeslut

Prop. 2009/10:80

6 § Riksdagen kan besluta om riktlinjer för statens verksamhet aven för 
tid efter den följande budgetperioden.
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Anvandning av anslag och inkomster

7 § Anslag och inkomster fár inte anvandas pá annat satt an vad riks- 
dagen har bestamt.

Statens tillgángar och átaganden

8 § Regeringen förvaltar och förfogar över statens tillgángar, om de inte 
avser riksdagens myndigheter eller i lag har avsatts till sarskild förvalt- 
ning.

Regeringen fár inte utan att riksdagen har medgett det ta upp lán eller 
göra andra ekonomiska átaganden för staten.

9 § Riksdagen beslutar om grunder för förvaltningen av och förfogandet 
över statens tillgángar. Riksdagen kan ocksá besluta att en átgard av ett 
visst slag inte fár vidtas utan att riksdagen har medgett det.

Ársredovisning för staten

10 § Regeringen lamnar efter budgetperiodens slut en ársredovisning för 
staten till riksdagen.

Ytterligare bestammelser om budgeten

11 § Ytterligare bestammelser om riksdagens och regeringens befogen- 
heter och skyldigheter i frága om budgeten meddelas i riksdagsordningen 
eller sarskild lag.

Valutapolitiken

12 § Regeringen har ansvaret för övergripande valutapolitiska frágor. 
Övriga bestammelser om valutapolitiken meddelas i lag.

Riksbanken

13 § Riksbanken ar rikets centralbank och en myndighet under riksdagen. 
Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Ingen myndighet fár 
bestamma hur Riksbanken ska besluta i frágor som rör penningpolitik.

Riksbanken har elva fullmaktige, som valjs av riksdagen. Riksbanken 
leds av en direktion, som utses av fullmaktige.

Riksdagen prövar om ledamöterna i fullmaktige och direktionen ska 
beviljas ansvarsfrihet. Om riksdagen vagrar en fullmaktig ansvarsfrihet 
ar han eller hon darmed skild frán sitt uppdrag. Fullmaktige fár skilja en 
ledamot av direktionen frán anstallningen endast om ledamoten inte 
langre uppfyller de krav som stalls för att han eller hon ska kunna utföra
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sina uppgifter eller om han eller hon gjort sig skyldig till allvarlig 
försummelse.

Bestammelser om val av fullmaktige och om Riksbankens ledning och 
verksamhet meddelas i lag.

14 § Endast Riksbanken har ratt att ge ut sedlar och mynt. Bestammelser 
om penning- och betalningsvasendet meddelas i övrigt genom lag.

10 kap. Internationella förhállanden

Regeringens behörighet att ingá internationella överenskommelser

1 § Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organi- 
sationer ingás av regeringen.

2 § Regeringen fár ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingá en 
internationell överenskommelse i en frága dar överenskommelsen inte 
kraver riksdagens eller Utrikesnamndens medverkan.

Riksdagens godkannande av internationella överenskommelser

3 § Riksdagens godkannande kravs innan regeringen ingár en för riket 
bindande internationell överenskommelse som

1. förutsatter att en lag andras eller upphavs eller att en ny lag stiftas, 
eller

2. i övrigt galler ett amne som riksdagen ska besluta om.
Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas 

enligt en sarskild ordning, ska denna följas aven vid riksdagens god- 
kannande av överenskommelsen.

Áven i andra fall kravs riksdagens godkannande innan regeringen ingár 
en för riket bindande internationell överenskommelse, om överens- 
kommelsen ar av större vikt. Regeringen kan dock avstá frán att inhamta 
riksdagens godkannande, om rikets intresse kraver det. Regeringen ska 
dá i stallet överlagga med Utrikesnamnden innan överenskommelsen 
ingás.

4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingás inom ramen för 
samarbetet i Europeiska unionen kan godkannas av riksdagen, aven om 
överenskommelsen inte finns i slutligt skick.

Andra internationella förpliktelser samt uppsagning

5 § Bestammelserna i 1-4 §§ tillampas aven pá andra former av interna- 
tionella förpliktelser för riket an överenskommelser samt pá uppsagning 
av internationella överenskommelser eller förpliktelser.

Prop. 2009/10:80
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Överlátelse av beslutanderatt inom EU-samarbetet Prop. 2009/10:80

6 § Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen 
överláta beslutanderatt som inte rör principerna för statsskicket. Sádan 
överlátelse förutsatter att fri- och rattighetsskyddet inom det samarbets- 
omráde till vilket överlátelsen sker motsvarar det som ges i denna 
regeringsform och i den europeiska konventionen angáende skydd för de 
manskliga rattigheterna och de grundlaggande friheterna.

Riksdagen kan besluta om sádan överlátelse, om minst tre fjardedelar 
av de röstande och mer an halften av riksdagens ledamöter röstar för det. 
Riksdagens beslut kan ocksá fattas i den ordning som galler för stiftande 
av grundlag. Överlátelse kan beslutas först efter riksdagens godkannande 
av överenskommelse enligt 3 §.

Överlátelse av beslutanderatt utanför EU-samarbetet

7 § I andra fall an de som avses i 6 § kan beslutanderatt som direkt 
grundar sig pá denna regeringsform och som avser meddelande av före- 
skrifter, anvandningen av statens tillgángar, rattskipnings- eller förvalt- 
ningsuppgifter eller ingáende eller uppsagning av internationella över- 
enskommelser eller förpliktelser, i begransad omfattning överlátas till en 
mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken riket ar eller 
ska bli anslutet, eller till en mellanfolklig domstol.

Beslutanderatt som avser frágor om stiftande, andring eller upphavande 
av grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller frágor 
om begransning av nágon av de fri- och rattigheter som avses i 2 kap. fár 
inte överlátas enligt första stycket.

Riksdagen fattar beslut om överlátelse i den ordning som anges i 6 § 
andra stycket.

8 § Rattskipnings- eller förvaltningsuppgifter som inte direkt grundar sig 
pá denna regeringsform kan, i andra fall an de som avses i 6 §, genom 
beslut av riksdagen överlátas till en annan stat, till en mellanfolklig orga- 
nisation eller till en utlandsk eller internationell inrattning eller sam- 
fallighet. Riksdagen fár i lag bemyndiga regeringen eller nágon annan 
myndighet att i sarskilda fall besluta om en sádan överlátelse.

Innefattar uppgiften myndighetsutövning, fattar riksdagen beslut om 
överlátelse eller bemyndigande i den ordning som anges i 6 § andra 
stycket.

Fram tida andringar i internationella överenskommelser

9 § Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse ska galla som 
svensk ratt, fár riksdagen besluta att aven en framtida, för riket bindande 
andring i överenskommelsen ska galla som svensk ratt. Ett sádant beslut 
fár endast avse framtida andringar av begransad omfattning. Beslutet 
fattas i den ordning som anges i 6 § andra stycket.
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Riksdagens ratt till information och samrád om EU-samarbetet Prop. 2009/10:80

10 § Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samráda med 
organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen för samar- 
betet i Europeiska unionen. Narmare bestammelser om informations- och 
samrádsskyldigheten meddelas i riksdagsordningen.

Utrikesnamnden

11 § Regeringen ska fortlöpande hálla Utrikesnamnden underrattad om 
de utrikespolitiska förhállanden som kan fá betydelse för riket och över- 
lagga med namnden om dessa sá ofta som det behövs. I alla utrikes- 
arenden av större vikt ska regeringen före avgörandet överlagga med 
namnden, om det kan ske.

12 § Utrikesnamnden bestár av talmannen samt nio andra ledamöter, som 
riksdagen valjer inom sig. Narmare bestammelser om Utrikesnamndens 
sammansattning meddelas i riksdagsordningen.

Utrikesnamnden sammantrader pá kallelse av regeringen. Regeringen 
ar skyldig att sammankalla namnden om minst fyra av namndens leda- 
möter begar överlaggning i en viss frága. Ordförande vid sammantrade 
med namnden ar statschefen eller, om han eller hon har förhinder, stats- 
ministern.

Ledamot av Utrikesnamnden och den som i övrigt ar knuten till namn- 
den ska visa varsamhet i frága om meddelanden till andra om vad han 
eller hon har fátt kannedom om i denna egenskap. Ordföranden kan 
besluta om ovillkorlig tystnadsplikt.

Statliga myndigheters underrattelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesarendena ska 
hállas underrattad, nar en frága som ar av betydelse för förhállandet till 
en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en 
statlig myndighet.

Mellanfolkliga brottmálsdomstolar

14 § Bestammelserna i 2 kap. 7 §, 4 kap. 12 §, 5 kap. 8 §, 11 kap. 8 § och
13 kap. 3 § utgör inte hinder mot att Sverige uppfyller sina átaganden 
med anledning av Romstadgan för Internationella brottmálsdomstolen 
eller i förhállande till andra mellanfolkliga brottmálsdomstolar.
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11 kap. Rattskipningen Prop. 2009/10:80

Domstolarna

1 § Högsta domstolen, hovratterna och tingsratterna ar allmanna dom- 
stolar. Högsta förvaltningsdomstolen, kammarratterna och förvaltnings- 
ratterna ar allmanna förvaltningsdomstolar. Ratten att fá ett mál prövat av 
Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovratt eller kammar- 
ratt kan begransas genom lag.

Andra domstolar inrattas med stöd av lag. I 2 kap. 11 § första stycket 
finns bestammelser om förbud mot inrattande av domstolar i vissa fall.

I Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen fár endast den 
som ar eller har varit ordinarie domare i nágon av domstolarna tjanstgöra 
som ledamot. Vid övriga domstolar ska det finnas ordinarie domare. 
Undantag harifrán fár dock göras i lag i frága om domstolar som har 
inrattats för handlaggningen av en viss bestamd grupp eller vissa 
bestamda grupper av mál.

2 § Bestammelser om domstolarnas rattskipningsuppgifter, om huvud- 
dragen i deras organisation och om rattegángen, i andra hanseenden an 
som berörs i denna regeringsform, meddelas i lag.

Rattskipningens sjalvstandighet

3 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen, fár bestamma hur en domstol 
ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillampa en 
rattsregel i ett sarskilt fall. Ingen annan myndighet fár heller bestamma 
hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare.

4 § Rattskipningsuppgifter fár inte fullgöras av riksdagen i vidare mán an 
vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

5 § Rattstvister mellan enskilda fár inte utan stöd av lag avgöras av andra 
myndigheter an domstolar.

Utnamningen av ordinarie domare

6 § Ordinarie domare utnamns av regeringen.
Vid utnamningen ska avseende fastas endast vid sakliga grunder, 

sásom förtjanst och skicklighet.
Bestammelser om grunderna för förfarandet vid utnamningen av 

ordinarie domare meddelas i lag.
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Ordinarie domares rattsstallning Prop. 2009/10:80

7 § Den som har utnamnts till ordinarie domare fár skiljas frán anstall- 
ningen endast om

1. han eller hon genom brott eller grovt eller upprepat ásidosattande av 
skyldigheterna i anstallningen har visat sig uppenbart olamplig att inneha 
anstallningen, eller

2. han eller hon har uppnátt gallande pensionsálder eller enligt lag ar 
skyldig att avgá pá grund av varaktig förlust av arbetsförmágan.

Om det kravs av organisatoriska skal, fár den som har utnamnts till 
ordinarie domare förflyttas till en annan jamstalld domaranstallning.

8 § Átal för brott i utövningen av en anstallning som ledamot av Högsta 
domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen vacks i Högsta domstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar om en ledamot av Högsta 
domstolen ska skiljas eller avstangas frán sin anstallning eller vara skyl- 
dig att genomgá en lakarundersökning. Om en sádan talan avser en 
ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen, prövas den av Högsta 
domstolen.

Talan enligt första och andra styckena vacks av riksdagens ombudsman 
eller justitiekanslern.

9 § Har en ordinarie domare skilts frán anstallningen genom beslut av en 
annan myndighet an en domstol, ska han eller hon kunna begara att 
beslutet prövas av domstol. Vid en sádan prövning ska ordinarie domare 
ingá i domstolen. Detta galler ocksá beslut varigenom en ordinarie 
domare har avstangts frán utövning av sin anstallning, álagts att genomgá 
en lakarundersökning eller meddelats en disciplinpáföljd.

10 § Grundlaggande bestammelser om ordinarie domares rattsstallning i 
övrigt meddelas i lag.

Krav pá medborgarskap

11 § Ordinarie domare ska vara svenska medborgare. I övrigt fár krav pá 
svenskt medborgarskap för behörighet att utöva rattskipningsuppgifter 
uppstallas endast i lag eller enligt förutsattningar som anges i lag.

Andra anstallda vid domstolarna

12 § För andra anstallda vid domstolarna an de ordinarie domarna 
tillampas 12 kap. 5-7 §§.

Resning och áterstallande av försutten tid

13 § Resning i ett avgjort arende samt áterstallande av försutten tid be- 
viljas av Högsta förvaltningsdomstolen eller, om det anges i lag, av en
lagre förvaltningsdomstol, nar det galler ett arende för vilket regeringen, 39



förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet ar högsta instans. I Prop. 2009/10:80 
annat fall beviljas resning och áterstallande av försutten tid av Högsta 
domstolen eller, om det anges i lag, av en annan domstol som inte ar en 
förvaltningsdomstol.

Narmare bestammelser om resning och áterstallande av försutten tid fár 
meddelas i lag.

Lagprövning

14 § Finner en domstol att en föreskrift stár i strid med en bestammelse i 
grundlag eller annan överordnad författning fár föreskriften inte tillam- 
pas. Detsamma galler om stadgad ordning i nágot vasentligt hanseende 
har ásidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det sarskilt beaktas att 
riksdagen ar folkets framsta företradare och att grundlag gár före lag.

12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvalt- 
ningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag ar 
myndigheter under riksdagen.

Förvaltningens sjalvstandighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande 
organ, fár bestamma hur en förvaltningsmyndighet i ett sarskilt fall ska 
besluta i ett arende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot 
en kommun eller som rör tillampningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter fár inte fullgöras av riksdagen i vidare mán an 
vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

Överlamnande av förvaltningsuppgifter

4 § Förvaltningsuppgifter kan överlamnas át kommuner. 
Förvaltningsuppgifter kan aven överlamnas át andra juridiska personer

och enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, fár ett 
överlamnande göras endast med stöd av lag.
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Sarskilda bestammelser om statligt anstallda Prop. 2009/10:80

5 § Arbetstagare vid förvaltningsmyndigheter som lyder under 
regeringen anstalls av regeringen eller av den myndighet som regeringen 
bestammer.

Vid beslut om statliga anstallningar ska avseende fastas endast vid 
sakliga grunder, sásom förtjanst och skicklighet.

6 § Riksdagens ombudsman och riksrevisorerna ska vara svenska med- 
borgare. Detsamma galler justitiekanslern. I övrigt fár krav pá svenskt 
medborgarskap för behörighet att inneha en anstallning eller utöva ett 
uppdrag hos staten eller en kommun uppstallas endast i lag eller enligt 
förutsattningar som anges i lag.

7 § Grundlaggande bestammelser om statligt anstalldas rattsstallning i 
andra hanseenden an de som berörs i denna regeringsform meddelas i 
lag.

Dispens och nád

8 § Regeringen fár medge undantag frán föreskrifter i förordningar eller 
frán bestammelser som har meddelats med stöd av beslut av regeringen, 
om inte annat följer av lag eller beslut om utgiftsanslag.

9 § Regeringen fár genom nád efterge eller mildra en brottspáföljd eller 
en annan sádan rattsverkan av brott samt efterge eller mildra ett annat 
liknande ingrepp som avser enskildas person eller egendom och som har 
beslutats av en myndighet.

Om det finns synnerliga skal, fár regeringen besluta att vidare átgarder 
för att utreda eller lagföra en brottslig garning inte ska vidtas.

Lagprövning

10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift stár i strid med en 
bestammelse i grundlag eller annan överordnad författning fár före- 
skriften inte tillampas. Detsamma galler om stadgad ordning i nágot 
vasentligt hanseende har ásidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det sarskilt beaktas att 
riksdagen ar folkets framsta företradare och att grundlag gár före lag.
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13 kap. Prop. 2009/10:80

Konstitutionsutskottet skall 
granska statsrádens tjansteutöv- 
ning och regeringsarendenas 
handlaggning. Utskottet har ratt att 
för detta andamal utfá protokollen 
över beslut i regeringsarenden och 
de handlingar som hör till dessa 
arenden. Varje annat utskott och 
varje riksdagsledamot fár hos 
konstitutionsutskottet skriftligen 
vacka frága om statsráds tjanste- 
utövning eller handlaggningen av 
regeringsarende.

Det áligger konstitutionsut- 
skottet att nar skal föreligger till 
det, dock minst en gáng om áret, 
meddela riksdagen vad utskottet 
vid sin granskning har funnit för- 
tjana uppmarksamhet. Riksdagen 
kan med anledning darav göra 
framstallning till regeringen.

Den som ar eller har varit stats- 
rád fár fallas till ansvar för brott i 
utövningen av statsrádstjansten 
endast om han darigenom grovt 
har ásidosatt sin tjansteplikt. Átal 
beslutas av konstitutionsutskottet 
och prövas av Högsta domstolen.

Konstitutionsutskottets
granskning

1 §
Konstitutionsutskottet ska 

granska statsrádens tjansteutöv- 
ning och regeringsarendenas 
handlaggning. Utskottet har ratt att 
för granskningen fá  ut protokollen 
över beslut i regeringsarenden, 
handlingar som hör till dessa aren- 
den samt regeringens övriga 
handlingar som utskottet finner 
nödvandiga för sin granskning.

Andra utskott och varje riks- 
dagsledamot fár hos konstitutions- 
utskottet skriftligen vacka frágor 
om statsrádens tjansteutövning 
eller handlaggningen av 
regeringsarenden.

2 §
Nar det finns skal till det, dock 

minst en gáng om áret, ska kon- 
stitutionsutskottet meddela riks- 
dagen vad utskottet vid sin 
granskning har funnit vart att 
uppmarksamma. Riksdagen kan 
med anledning darav göra en 
framstallning till regeringen.

Átal mot statsrad

3 §
Den som ar eller har varit stats- 

rád fár dömas för brott i utöv- 
ningen av statsrádstjansten endast 
om han eller hon genom brottet 
grovt har ásidosatt sin tjansteplikt. 
Átal beslutas av konstitutions- 
utskottet och prövas av Högsta 
domstolen.
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Misstroendeförklaring Prop. 2009/10:80

Riksdagen kan avgiva förklar- 
ing, att statsrád icke átnjuter riks- 
dagens förtroende. För sádan 
förklaring, misstroendeförklaring, 
fordras att mer an halften av riks- 
dagens ledamöter förenar sig 
darom.

Yrkande om misstroendeför- 
klaring upptages till prövning 
endast om det vackes av minst en 
tiondel av riksdagens ledamöter. 
Det upptages icke till prövning 
under tiden frán det att ordinarie 
val har agt rum eller beslut om 
extra val har meddelats till dess 
den genom valet utsedda riksdagen 
samlas. Yrkande avseende statsrád 
som efter att ha entledigats uppe- 
háller sin befattning enligt 6 kap.
8 § fár ej i nágot fall upptagas till 
prövning.

Yrkande om misstroendeför- 
klaring skall icke beredas i utskott.

4 §
Riksdagen kan förklara att ett 

statsrád inte har riksdagens förtro- 
ende. Ett yrkande om en sádan 
misstroendeförklaring ska vackas 
av minst en tiondel av riksdagens 
ledamöter för att tas upp till pröv- 
ning. För en misstroendeförklaring 
kravs att mer an halften av riks- 
dagens ledamöter röstar för den.

Ett yrkande om misstroendeför- 
klaring tas inte upp till prövning 
om det vacks under tiden frán det 
att ordinarie val har agt rum eller 
beslut om extra val har meddelats 
till dess den genom valet utsedda 
riksdagen samlas. Ett yrkande 
avseende ett statsrád som efter att 
ha entledigats uppeháller sin be- 
fattning enligt 6 kap. 11 § fár inte i 
nágot fall tas upp till prövning.

Ett yrkande om misstroendeför- 
klaring ska inte beredas i utskott.

Interpellationer och fragor

5 §
Riksdagsledamot fár, enligt En riksdagsledamot fár fram-

bestammelser i riksdagsordningen, stalla interpellationer och frágor
framstalla interpellation eller till ett statsrád i angelagenheter
frága till statsrád i angelagenhet som rör statsrádets tjansteutöv-
som angár dennes tjansteutövning. ning i enlighet med de narmare

bestammelser som meddelas i 
riksdagsordningen.
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Riksdagens ombudsman Prop. 2009/10:80

Riksdagen valjer en eller flera 
ombudsman att i enlighet med 
instruktion som riksdagen beslutar 
utöva tillsyn över tillampningen i 
offentlig verksamhet av lagar och 
andra författningar. Ombudsman 
fár föra talan i de fall som angives
i instruktionen.

Ombudsman fár narvara vid 
domstols eller förvaltnings- 
myndighets överlaggningar och 
har tillgáng till myndighetens 
protokoll och handlingar. Domstol 
och förvaltningsmyndighet samt 
tjansteman hos staten eller 
kommun skall tillhandagá om- 
budsman med de upplysningar och 
yttranden han begar. Sádan skyl- 
dighet áligger aven annan, om han 
stár under ombudsmans tillsyn. 
Allman áklagare skall pá begaran 
bitrada ombudsman.

Narmare bestammelser om 
ombudsman finns i riksdagsord- 
ningen.

6 §
Riksdagen valjer en eller flera 

ombudsman (justitieombudsman), 
som i enlighet med den instruktion 
som riksdagen beslutar ska utöva 
tillsyn över tillampningen i offent- 
lig verksamhet av lagar och andra 
föreskrifter. En ombudsman fár 
föra talan i de fall som anges i 
instruktionen.

Domstolar och förvaltnings- 
myndigheter samt anstallda hos 
staten eller kommuner ska lamna 
de upplysningar och yttranden som 
en ombudsman begar. Sádan skyl- 
dighet har aven andra som stár 
under en ombudsmans tillsyn. En 
ombudsman har ratt att fá  tillgáng 
till domstolars och förvaltnings- 
myndigheters protokoll och hand- 
lingar. Allman áklagare ska pá 
begaran bitrada en ombudsman.

Narmare bestammelser om
ombudsmannen meddelas i riks- 
dagsordningen.

Riksrevisionen

Riksrevisionen ar en myndighet 
under riksdagen med uppgift att 
granska den verksamhet som be- 
drivs av staten. Narmare bestam- 
melser om Riksrevisionen finns i 
riksdagsordningen och i annan 
lag. Enligt vad som föreskrivs i 
sádan lag kan Riksrevisionens 
granskning avse ocksá annan an 
statlig verksamhet.

Riksrevisionen leds av tre riks- 
revisorer, som valjs av riksdagen. 
Riksrevisorerna beslutar sjalv- 
standigt, med beaktande av de 
bestammelser som finns i lag, vad 
som ska granskas. De beslutar 
sjalvstandigt och var för sig hur

7 §
Riksrevisionen ar en myndighet 

under riksdagen med uppgift att 
granska den verksamhet som be- 
drivs av staten. Bestammelser om 
att Riksrevisionens granskning 
kan avse ocksá annan an statlig 
verksamhet meddelas i lag.
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granskningen ska bedrivas och om 
slutsatserna av sin granskning.

Vid myndigheten finns ocksá en 
styrelse, som utses av riksdagen. 
Styrelsens uppgift ar att följa 
granskningsverksamheten, lamna 
de förslag och redogörelser till 
riksdagen som riksrevisorernas 
granskningsrapporter och revi- 
sionsberattelser ger anledning till 
samt att besluta om förslag till 
anslag pá statsbudgeten och om 
ársredovisning för myndigheten.

Riksdagen fár skilja en riksre- 
visor frán uppdraget endast om 
riksrevisorn inte langre uppfyller 
de krav som galler för uppdraget 
eller om riksrevisorn har gjort sig 
skyldig till allvarlig försummelse.

8 §
Riksrevisionen leds av tre riks- 

revisorer, som valjs av riksdagen. 
Riksdagen fár skilja en riksrevisor 
frán uppdraget endast om riksre- 
visorn inte langre uppfyller de 
krav som galler för uppdraget 
eller om riksrevisorn har gjort sig 
skyldig till allvarlig försummelse.

Riksrevisorerna beslutar sjalv- 
standigt, med beaktande av de 
bestammelser som finns i lag, vad 
som ska granskas. De beslutar 
sjalvstandigt och var för sig hur 
granskningen ska bedrivas och om 
slutsatserna av sin granskning.

Vid myndigheten finns ocksá en 
styrelse, som valjs av riksdagen. 
Styrelsens uppgift ar att följa 
granskningsverksamheten, lamna 
de förslag och redogörelser till 
riksdagen som riksrevisorernas 
granskningsrapporter och revi- 
sionsberattelser ger anledning till 
samt besluta om förslag till anslag 
pá statsbudgeten och om ársredo- 
visning för myndigheten.

9 §
Ytterligare bestammelser om 

Riksrevisionen meddelas i riks-

Prop. 2009/10:80
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dagsordningen och i annan lag. Prop. 2009/10:80

1 § Beslutanderatten i kommunerna utövas av valda församlingar.

2 § Kommunerna sköter lokala och regionala angelagenheter av allmant 
intresse pá den kommunala sjalvstyrelsens grund. Narmare bestammelser 
om detta finns i lag. Pá samma grund sköter kommunerna aven de övriga 
angelagenheter som bestams i lag.

3 § En inskrankning i den kommunala sjalvstyrelsen bör inte gá utöver 
vad som ar nödvandigt med hansyn till de andamál som har föranlett den.

4 § Kommunerna fár ta ut skatt för skötseln av sina angelagenheter.

5 § Kommunerna fár i lag álaggas att bidra till kostnaden för andra 
kommuners angelagenheter, om det kravs för att uppná likvardiga eko- 
nomiska förutsattningar.

6 § Föreskrifter om grunderna för andring i rikets indelning i kommuner 
meddelas i lag.

14 kap. Kommunerna

15 kap.

Inkallande av riksdagen

Kommer riket i krig eller krigs- 
fara skall regeringen eller tal- 
mannen kalla riksdagen till 
sammantrade. Den som utfardar 
kallelsen kan besluta att riksdagen 
skall sammantrada pá annan ort 
an Stockholm.

1 §
Kommer riket i krig eller krigs- 

fara ska regeringen eller tal- 
mannen kalla riksdagen till 
sammantrade. Den som utfardar 
kallelsen kan besluta att riksdagen 
ska sammantrada nágon annan- 
stans an i Stockholm.

Krigsdelegationen

Ár riket i krig eller krigsfara, 
skall en inom riksdagen utsedd 
krigsdelegation trada i riksdagens 
stalle, om förhállandena kraver 
det.

2 §
Ár riket i krig eller krigsfara, ska 

en inom riksdagen utsedd krigs- 
delegation trada i riksdagens 
stalle, om förhállandena kraver 
det.

Om riket ar i krig, meddelas för- Om riket ar i krig, meddelas 
ordnande att krigsdelegationen beslut att krigsdelegationen ska 
skall trada i riksdagens stalle av trada i riksdagens stalle av Ut-
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Utrikesnamndens ledamöter enligt 
narmare bestammelser i riksdags- 
ordningen. Innan förordnande 
meddelas skall samrád ske med 
statsministern, om det ar möjligt. 
Hindras namndens ledamöter av 
krigsförhállandena att samman- 
trada, meddelas förordnandet av 
regeringen. Om riket ar i krigsfara, 
meddelas förordnande som nu 
sagts av Utrikesnamndens leda- 
möter i förening med statsminis- 
tern. För förordnande fordras 
dárvid att statsministern och sex 
av namndens ledamöter ár ense.

Krigsdelegationen och reger- 
ingen kan i samrád eller var för sig 
besluta att riksdagen skall átertaga 
sina befogenheter.

Krigsdelegationens sammansatt- 
ning bestámmes i riksdagsord- 
ningen.

rikesnamndens ledamöter enligt 
narmare bestammelser i riksdags- 
ordningen. Innan beslut meddelas 
ska samrád ske med statsminis- 
tern, om det ar möjligt. Hindras 
namndens ledamöter av krigsför- 
hállandena att sammantrada, med- 
delas beslutet av regeringen. Om 
riket ar i krigsfara, meddelas 
beslutet av Utrikesnamndens 
ledamöter i förening med stats- 
ministern. För ett sádant beslut 
krávs att statsministern och sex av 
namndens ledamöter röstar för  
det.

Krigsdelegationen och reger- 
ingen kan i samrád eller var för sig 
besluta att riksdagen ska áterta 
sina befogenheter. Beslutet ska 
fattas sá snart förhállandena med- 
ger det.

Bestámmelser om krigsdelega- 
tionens sammansattning meddelas 
i riksdagsordningen.

Prop. 2009/10:80

3 §
Medan krigsdelegationen ar i Medan krigsdelegationen ar i

riksdagens stalle utövar den de riksdagens stalle utövar den riks-
befogenheter som annars till- dagens befogenheter. Den fár dock
kommer riksdagen. Den fár dock inte fatta beslut som avses i 11 §
ej fatta beslut som avses i 12 § första stycket första meningen eller
första stycket första punkten eller andra eller fjarde stycket. 
andra eller fjarde stycket.

Krigsdelegationen beslutar sjalv om formerna för sin verksamhet.

Regeringsbildning och 
regeringens arbetsformer

Ár riket i krig och kan till följd
dárav regeringen icke fullgöra 
sina uppgifter, kan riksdagen 
bestámma om bildande av regering 
och om regeringens arbetsformer.

4 §
Ár riket i krig och kan reger- 

ingen till följd av detta inte full- 
göra sina uppgifter, kan riksdagen 
besluta om bildande av regering 
och om regeringens arbetsformer.
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Regeringens befogenheter Prop. 2009/10:80

Ár riket i krig och kan till följd  
dárav varken riksdagen eller 
krigsdelegationen fullgöra sina 
uppgifter, skall regeringen handha 
dessa i den mán den finner det 
behövligt för att skydda riket och 
slutföra kriget.

Regeringen fár ej pá grund av 
första stycket stifta, andra eller 
upphava grundlag, riksdagsord- 
ningen eller lag om val till riks- 
dagen.

Ár riket i krig eller krigsfara 
eller ráder sádana utomordentliga 
förhállanden som ar föranledda av 
krig eller av krigsfara vari riket 
har befunnit sig, kan regeringen 
med stöd av bemyndigande i lag 
genom förordning meddela sádana 
föreskrifter i visst amne som enligt 
grundlag annars skall meddelas 
genom lag. Erfordras det áven i 
annat fa ll med hansyn till för- 
svarsberedskapen, kan regeringen 
med stöd av bemyndigande i lag 
genom förordning bestamma att i 
lag meddelad föreskrift om rekvi- 
sition eller annat sádant för- 
fogande skall börja eller upphöra 
att tillampas.

I lag med bemyndigande som 
avses i första stycket skall noga 
angivas under vilka förutsattningar 
bemyndigandet fár utnyttjas. 
Bemyndigande medför ej ratt att 
stifta, andra eller upphava grund- 
lag, riksdagsordningen eller lag 
om val till riksdagen.

5 §
Ár riket i krig och kan varken 

riksdagen eller krigsdelegationen 
till fö ljd  av detta fullgöra sina 
uppgifter, ska regeringen fullgöra 
dessa i den utstráckning det be- 
hövs för att skydda riket och slut- 
föra kriget.

Regeringen fár inte med stöd av 
första stycket stifta, andra eller 
upphava grundlag, riksdagsord- 
ningen eller lag om val till riks- 
dagen.

6 §
Ár riket i krig eller krigsfara 

eller ráder sádana extraordinára 
förhállanden som ar föranledda av 
krig eller av krigsfara som riket 
har befunnit sig i, kan regeringen 
med stöd av bemyndigande i lag 
genom förordning meddela sádana 
föreskrifter i visst amne som enligt 
grundlag annars ska meddelas 
genom lag. Om det behövs med 
hansyn till försvarsberedskapen, 
kan regeringen áven i annat fall 
med stöd av bemyndigande i lag 
genom förordning bestamma att en 
i lag meddelad föreskrift om rek- 
visition eller annat sádant för- 
fogande ska börja eller upphöra att 
tillampas.

I en lag med ett sádant bemyn- 
digande ska det noga anges under 
vilka förutsattningar bemyndigan- 
det fár utnyttjas. Bemyndigandet 
medför inte ratt att stifta, andra 
eller upphava grundlag, riksdags- 
ordningen eller lag om val till 
riksdagen.
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Begransningar av fr i-  och 
rattigheter

Ár riket i krig eller omedelbar 
krigsfara, skall 2 kap. 12 § tredje 
stycket icke tillampas. Detsamma 
galler om krigsdelegationen i 
annat fall har tratt i riksdagens 
stalle.

7 § ..
Ár riket i krig eller omedelbar 

krigsfara, ska 2 kap. 22 § första 
stycket inte tillampas. Detsamma 
galler om krigsdelegationen i 
annat fall har tratt i riksdagens 
stalle.

Befogenheter fö r  andra 
myndigheter an regeringen

Ár riket i krig eller omedelbar 
krigsfara, kan regeringen med stöd 
av riksdagens bemyndigande 
besluta att uppgift, som enligt 
grundlag ankommer pá  regeringen, 
skall fullgöras av annan myndig- 
het. Sádant bemyndigande fár icke 
omfatta befogenhet enligt 5 eller 6 
§, om ej frága ár endast om beslut 
att lag i visst amne skall börja 
tillampas.

8 §
Ár riket i krig eller omedelbar 

krigsfara, kan regeringen med stöd 
av riksdagens bemyndigande 
besluta att uppgift som enligt 
grundlag ska fullgöras av reger- 
ingen i stállet ska fullgöras av en 
annan myndighet. Ett sádant 
bemyndigande fár inte omfatta 
nágon befogenhet enligt 5 eller
6 §, om det inte endast ár frága 
om beslut att en lag i ett visst 
amne ska börja tillampas.

10 §
Riksdagen eller regeringen fár 

icke fatta beslut pá ockuperat om- 
ráde. Pá sádant omráde fár ej 
heller utövas befogenhet som 
tillkommer nágon i egenskap av 
riksdagsledamot eller statsrád.

Det áligger varje offentligt 
organ att pá ockuperat omráde 
handla pá det satt som bast gagnar 
försvarsanstrangningarna och 
motstándsverksamheten samt 
civilbefolkningens skydd och 
svenska intressen i övrigt. Icke i 
nágot fall fár ett offentligt organ 
meddela beslut eller vidta átgard 
som i strid mot folkrattens regler 
álagger nágon rikets medborgare 
att lamna ockupationsmakten

Förhallanden under ockupation

9 §
Riksdagen eller regeringen fár 

inte fatta beslut pá ockuperat om- 
ráde. Pá sádant omráde fár inte 
heller utövas befogenhet som 
nágon har i egenskap av riks- 
dagsledamot eller statsrád.

Varje offentligt organ ska pá 
ockuperat omráde handla pá det 
satt som bast gagnar försvars- 
anstrangningarna och motstánds- 
verksamheten samt civilbefolk- 
ningens skydd och svenska intres- 
sen i övrigt. Inte i nágot fall fár ett 
offentligt organ meddela ett beslut 
eller vidta en átgard som i strid 
mot folkrattens regler álagger 
nágon av rikets medborgare att 
lamna ockupationsmakten bistánd.

Prop. 2009/10:80
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bistánd.
Val till riksdagen eller beslut- 

ande kommunala församlingar fár 
ej hállas pá ockuperat omráde.

11 §
Ár riket i krig, bör statschefen 

följa regeringen. Befinner han sig 
pá ockuperat omráde eller pá 
annan ort an regeringen, skall han 
anses hindrad att fullgöra sina 
uppgifter som statschef.

12 §
Ár riket i krig, fár val till riks- 

dagen hállas endast efter beslut av 
riksdagen. Ár riket i krigsfara, nar 
ordinarie val skall hállas, kan 
riksdagen besluta att uppskjuta 
valet. Sádant beslut skall om- 
prövas inom ett ár och darefter 
med högst ett árs mellanrum. 
Beslut som avses i detta stycke blir 
gallande endast om minst tre 
fjardedelar av riksdagens leda- 
möter förenar sig om det.

Ar riket till nágon del ockuperat, 
nar val skall hállas, beslutar riks- 
dagen de jamkningar av reglerna i
3 kap. som ár pákallade. Undan- 
tag fár dock ej göras frán 3 kap. 1 
§ första stycket, 2 §, 6 § första 
stycket och 7-11 §§. Vad som sags
i 3 kap. 6 § första stycket, 7 § 
andra stycket och 8 § andra stycket 
om riket skall i stallet galla den del 
av riket för vilken val skall hállas. 
Minst en tiondel av alla mandaten 
skall vara utjamningsmandat.

Ordinarie val, som till följd av 
första stycket icke hálles pá före- 
skriven tid, skall hállas sá snart det 
kan ske sedan kriget eller krigs- 
faran har upphört. Det áligger

Val till riksdagen eller beslut- 
ande kommunala församlingar fár 
inte hállas pá ockuperat omráde.

Statschefen

10 §
Ár riket i krig, bör statschefen 

följa regeringen. Om statschefen 
befinner sig pá ockuperat omráde 
eller pá annan ort an regeringen, 
ska han eller hon anses hindrad att 
fullgöra sina uppgifter som stats- 
chef.

Val till riksdagen

11 §
Ár riket i krig, fár val till riks- 

dagen hállas endast efter beslut av 
riksdagen. Ár riket i krigsfara, nar 
ordinarie val ska hállas, kan riks- 
dagen besluta att skjuta upp valet. 
Ett sádant beslut ska omprövas 
inom ett ár och darefter med högst 
ett árs mellanrum. Beslut som 
avses i detta stycke blir gallande 
endast om minst tre fjardedelar av 
riksdagens ledamöter röstar för  
det.

Om riket till nágon del ár 
ockuperat, nar val ska hállas, 
beslutar riksdagen de jamkningar 
av reglerna i 3 kap. som behövs. 
Undantag fár dock inte göras frán
3 kap. 1, 4, 5, 7-9 och 12 §§. Vad 
som sags om riket i 3 kap. 5 §, 7 § 
andra stycket och 8 § andra stycket 
ska i stallet galla den del av riket 
för vilken val ska hállas. Minst en 
tiondel av alla mandaten ska vara 
utjamningsmandat.

Ordinarie val, som till följd av 
första stycket inte hálls pá före- 
skriven tid, ska hállas sá snart det 
kan ske sedan kriget eller krigs- 
faran har upphört. Regeringen och
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regeringen och talmannen att i 
samrád eller var för sig se till att 
de átgarder som behövs hárför blir 
vidtagna.

Har ordinarie val till följd av 
denna paragraf hállits pá annan tid 
an nar det annars skulle ha agt 
rum, skall riksdagen bestamma 
tiden för darnast följande ordinarie 
val till den mánad under fjarde 
eller femte áret efter det först 
namnda valet, dá ordinarie val 
skall hállas enligt riksdagsord- 
ningen.

talmannen ska i samrád eller var 
för sig se till att de átgarder som 
behövs för detta blir vidtagna.

Har ordinarie val till följd av 
denna paragraf hállits pá en annan 
tid an nar det annars skulle ha agt 
rum, ska riksdagen bestamma 
tiden för darnast följande ordinarie 
val till den mánad under fjarde 
eller femte áret efter det först 
namnda valet, dá ordinarie val ska 
hállas enligt riksdagsordningen.

13 §
Ár riket i krig eller krigsfara 

eller ráder sádana utomordentliga 
förhállanden som ar föranledda av 
krig eller av krigsfara vari riket 
har befunnit sig, utövas beslut- 
anderatten i kommunerna pá satt 
som anges i lag.

Beslutanderatten i kommunerna

12 §
Om riket ár i krig eller krigsfara 

eller om det ráder sádana extra- 
ordinára förhállanden som ar 
föranledda av krig eller av krigs- 
fara som riket har befunnit sig i, 
utövas beslutanderatten i kommu- 
nerna pá det satt som anges i lag.

Rikets försvar

13 §
Regeringen fár sátta in rikets 

försvarsmakt i enlighet med inter- 
nationell rátt för att möta ett váp- 
nat angrepp mot riket eller för att 
hindra en kránkning av rikets 
territorium.

Regeringen fár uppdra át för- 
svarsmakten att anvánda váld i 
enlighet med internationell rátt för  
att hindra kránkning av rikets 
territorium i fred  eller under krig 
mellan frámmande stater.

Prop. 2009/10:80
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Krigsförklaring Prop. 2009/10:80

14 §
Förklaring att riket ár i krig fár, 

utom vid ett vápnat angrepp mot 
riket, inte ges av regeringen utan 
riksdagens medgivande.

Insattande av vapnade styrkor

16 §
Regeringen fár sánda svenska 

vápnade styrkor till andra lánder 
eller i övrigt sátta in sádana styr- 
kor för att fullgöra en internatio- 
nell förpliktelse som har godkánts 
av riksdagen.

Svenska vápnade styrkor fár i 
övrigt sándas till andra lánder 
eller sáttas in om

1. det ár medgett i lag som 
anger förutsáttningarna för átgár- 
den, eller

2. riksdagen medger det i ett 
sárskilt fall.

1. Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.
2. För tiden langst fram till och med den 31 december 2015 beháller 

aldre föreskrifter, som innebar betydande intráng i den personliga inte- 
griteten, sin giltighet utan hinder av 2 kap. 6 § andra stycket. Sádana 
föreskrifter fár fram till dess andras aven om andringen innebar att in- 
tránget bestár.

3. Utan hinder av 2 kap. 12 § beháller aldre föreskrifter, som innebar 
sarbehandling pá grund av sexuell laggning, sin giltighet tills vidare. 
Sádana föreskrifter fár andras aven om andringen innebar fortsatt sar- 
behandling.

4. Utan hinder av 11 kap. 3 § beháller aldre föreskrifter om fördelning 
av dömande uppgifter mellan domare sin giltighet tills vidare.

5. Áldre föreskrifter och bemyndiganden galler fortfarande utan hinder 
av att de inte har tillkommit i den ordning som anges i regeringsformen i 
dess nya lydelse.

6. Om det i en lag eller annan författning hanvisas till en föreskrift som 
har ersatts genom en bestammelse i regeringsformen i dess nya lydelse, 
tillampas i stallet den nya bestammelsen.
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Harigenom föreskrivs att 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordmngen1 ska ha 
följande lydelse.

2.2 Förslag till lag om andring i tryckfrihetsförordningen

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.
3 §

Om nágon lamnar meddelande, som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket, 
eller, utan att svara enligt 8 kap., medverkar till framstallning, som ar 
avsedd att införas i tryckt skrift, sásom författare eller annan upphovs- 
man eller sásom utgivare och darigenom gör sig skyldig till

1. högförraderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med 
hemlig uppgift, uppror, landsförraderi, landssvek eller försök, förbere- 
delse eller stampling till sádant brott;

2. oriktigt utlamnande av allman handling som ej ar tillganglig för en- 
var eller tillhandahállande av sádan handling i strid med myndighets 
förbeháll vid dess utlamnande, nar garningen ar uppsátlig; eller

3. uppsátligt ásidosattande av tystnadsplikt i de fall som angivas i sar- 
skild lag, galler om ansvar för sádant brott vad i lag ar stadgat.

Om nágon anskaffar uppgift eller underrattelse i sádant syfte som av- 
ses i 1 kap. 1 § fjarde stycket och darigenom gör sig skyldig till brott 
som angives i förevarande paragrafs första stycke 1, galler om ansvar 
harför vad i lag ar stadgat.

Det som ságs i 2 kap. 12 § tredje Det som föreskrivs i 2 kap. 22 §
stycket regeringsformen skall galla första stycket regeringsformen ska
ocksá i frága om förslag till före- galla ocksá i frága om förslag till
skrifter som avses i första stycket föreskrifter som avses i första
3. stycket 3.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.

1 Tryckfrihetsförordningen omtryckt 2002:908.
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Harigenom föreskrivs att 3 kap. 3 §, 5 kap. 3 § och 7 kap. 6 § 
yttrandefrihetsgrundlagen1 ska ha följande lydelse.

2.3 Förslag till lag om andring i
yttrandefrihetsgrundlagen

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
3 §

I frága om sádana begransningar 
i sandningsratten som avses i
1 och 2 §§ galler vad som före- 
skrivs om begransningar av grund- 
laggande fri- och rattigheter i
2 kap. 12 § andra-femte styckena 
och 13 § regeringsformen.

I frága om sádana begransningar 
i sandningsratten som avses i
1 och 2 §§ galler vad som före- 
skrivs om begransningar av grund- 
laggande fri- och rattigheter i
2 kap. 21-23 §§ regeringsformen.

5 kap.
3 §

Om nágon lamnar ett meddelande, som avses i 1 kap. 2 §, eller, utan 
att svara enligt 6 kap., medverkar till en framstallning som ar avsedd att 
offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, som för- 
fattare eller annan upphovsman eller genom att framtrada i radio- 
programmet och darigenom gör sig skyldig till

1. högförraderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med 
hemlig uppgift, uppror, landsförraderi, landssvek eller försök, förbere- 
delse eller stampling till sádant brott;

2. oriktigt utlamnande av allman handling som ej ar tillganglig för en- 
var eller tillhandahállande av sádan handling i strid med myndighets 
förbeháll vid dess utlamnande, nar garningen ar uppsátlig; eller

3. uppsátligt ásidosattande av tystnadsplikt i de fall som anges i sar- 
skild lag,

galler vad som föreskrivs i lag om ansvar för sádant brott.
Om nágon anskaffar en uppgift eller underrattelse i sádant syfte som 

avses i 1 kap. 2 § och darigenom gör sig skyldig till brott som anges i 
första stycket 1, galler vad som föreskrivs i lag om ansvar för brottet.

Det som ságs i 2 kap. 12 § tredje Det som föreskrivs i 2 kap. 22 § 
stycket regeringsformen om sar- första stycket regeringsformen om 
skilt lagstiftningsförfarande skall sarskilt lagstiftningsförfarande ska
galla ocksá i frága om förslag till 
föreskrifter som avses i första 
stycket 3.

galla ocksá i frága om förslag till 
föreskrifter som avses i första 
stycket 3.

1 Yttrandefrihetsgrundlagen omtryckt 2002:909.
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7 kap.
6 §

I frága om sádana föreskrifter 
som avses i 4 och 5 §§ galler vad 
som föreskrivs om begransningar 
av grundlaggande fri- och rattig- 
heter i 2 kap. 12 § andra-femte 
styckena och 13 § regerings- 
formen.

I frága om sádana föreskrifter 
som avses i 4 och 5 §§ galler vad 
som föreskrivs om begransningar 
av grundlaggande fri- och rattig- 
heter i 2 kap. 21-23 §§ regerings- 
formen.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.
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Harigenom föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 7 §§, 2 kap. 4 och 9 §§, 3 kap.
2, 14, 16 och 17 §§, 4 kap. 4-6, 9 och 11 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6 och 9-
11 §§, 7 kap. 11 §, 8 kap. 2, 3, 8, 10-12, 15 och 16 §§, 10 kap. 2 och
9 §§, tillaggsbestammelserna 2.7.1, 4.9.1, 4.12.1, 5.4.1, 5.11.1, 7.10.1,
7.13.1 och 8.9.2 samt rubrikerna narmast före 7 kap. 11 § och 8 kap. 16 § 
riksdagsordningen1 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §

Ordinarie val till riksdagen hálls Ordinarie val till riksdagen hálls 
i september. Bestammelser om tid i september. Bestammelser om tid 
för extra val finns i 3 kap. 4 § och för extra val finns i 3 kap. 11 § och
6 kap. 3 § regeringsformen. 6 kap. 5 § regeringsformen.

2.4 Förslag till lag om andring i riksdagsordningen

2 §
Riksdagen samlas efter ett riks- 

dagsval till ett nytt riksmöte i 
enlighet med bestammelserna i
3 kap. 5 § regeringsformen pá 
femtonde dagen efter valdagen, 
dock tidigast pá fjarde dagen efter 
det att valets utgáng har kungjorts.

Riksdagen samlas efter ett riks- 
dagsval till ett nytt riksmöte i 
enlighet med bestammelserna i
3 kap. 10 § regeringsformen pá 
femtonde dagen efter valdagen, 
dock tidigast pá fjarde dagen efter 
det att valets utgáng har kungjorts.

Under de ár dá ordinarie riksdagsval inte hálls, inleds ett nytt riksmöte 
pá den dag i september som riksdagen pá förslag av riksdagsstyrelsen 
faststallt vid det föregáende riksmötet.

Har ett tillkannagivande om 
extra val gjorts före den faststallda 
dagen, skall ett nytt riksmöte 
enligt andra stycket inledas endast 
om riksdagen med anledning av 
valet samlas före juni mánads 
utgáng.

Ett riksmöte págár till dess nasta riksmöte börjar.

Har ett tillkannagivande om 
extra val gjorts före den faststallda 
dagen, ska ett nytt riksmöte enligt 
andra stycket inledas endast om 
riksdagen med anledning av valet 
samlas före juni mánads utgáng.

Nar en ersattare skall intrada i 
stallet för talmannen eller en riks- 
dagsledamot som tillhör reger- 
ingen pá grund av bestammelserna 
i 4 kap. 9 § regeringsformen eller i 
stallet för en ledig riksdagsledamot 
pá grund av bestammelserna i 6 § i

7 §
Nar en ersattare ska intrada i 

stallet för talmannen eller en riks- 
dagsledamot som tillhör reger- 
ingen pá grund av bestammelserna 
i 4 kap. 13 § regeringsformen eller
i stallet för en ledig riksdagsleda- 
mot pá grund av bestammelserna i

1 Riksdagsordningen omtryckt 2007:726.
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detta kapitel, skall talmannen kalla 
ersattaren till tjanstgöring. Tal- 
mannen skall dá följa den ordning 
mellan ersattarna som har bestamts 
enligt lag om val till riksdagen. 
Om det finns sarskilda skal, fár 
dock talmannen frángá denna 
ordning.

6 § i detta kapitel, ska talmannen 
kalla ersattaren till tjanstgöring. 
Talmannen ska dá följa den 
ordning mellan ersattarna som har 
bestamts enligt lag om val till 
riksdagen. Om det finns sarskilda 
skal, fár dock talmannen frángá 
denna ordning.

2 kap.
4 §

Sammantráden med kammaren 
ár offentliga. Riksdagen fár dock 
besluta att ett sammantrade skall 
hállas inom stangda dörrar, om det 
kravs med hansyn till rikets saker- 
het eller i övrigt till förhállandet 
till en annan stat eller en mellan- 
folklig organisation. Om reger- 
ingen vid ett sammantrade skall 
lamna information till riksdagen, 
fár aven regeringen besluta om 
stangda dörrar pá samma grunder 
som riksdagen.

En ledamot eller tjansteman i riksdagen fár inte obehörigen röja vad 
som har förekommit vid ett sammantrade inom stangda dörrar. Riks- 
dagen fár dock besluta att i ett sarskilt fall helt eller delvis upphava tyst- 
nadsplikten.

Riksdagen fár besluta att ett 
sammantrade ska hállas inom 
stangda dörrar, om det kravs med 
hansyn till rikets sakerhet eller i 
övrigt till förhállandet till en annan 
stat eller en mellanfolklig organi- 
sation. Om regeringen vid ett 
sammantrade ska lamna informa- 
tion till riksdagen, fár aven reger- 
ingen besluta om stangda dörrar pá 
samma grunder som riksdagen.

2.7.12
Yrkande om folkomröstning i en 

grundlagsfrága, förslag till ny 
statsminister eller yrkande om 
misstroendeförklaring förs upp 
som första punkt pá föredrag- 
ningslistan. Om det finns mer an 
ett sádant arende, tas de upp i den 
ordning de nu har angetts. I övrigt 
tas arendena upp i följande ord- 
ning, om inte talmannen bestam- 
mer annat:

1. val,
2. propositioner samt skrivelser 

frán regeringen,
3. framstallningar och redo- 

görelser frán andra riksdagsorgan 
an utskott,

4. motioner,

Yrkande om folkomröstning i en 
grundlagsfrága, statsministerom- 
röstning enligt 6 kap. 3 § reger- 
ingsformen, förslag till ny stats- 
minister eller yrkande om misstro- 
endeförklaring förs upp som första 
punkt pá föredragningslistan. Om 
det finns mer an ett sádant arende, 
tas de upp i den ordning de nu har 
angetts. Nár det gáller ordningen 
mellan en statsministeromröstning 
och ett yrkande om misstroende- 
förklaring gáller detta endast om 
inte talmannen bestámmer annat.

I övrigt tas arendena upp i 
följande ordning, om inte tal- 
mannen bestammer annat:

1. val,
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5. EU-dokument som avses i 2. propositioner samt skrivelser Prop. 2009/10:80
10 kap. 5-6 och 8 §§, frán regeringen,

6. utskottsbetankanden och ut- 3. framstallningar och redo-
látanden som avses i 10 kap. 5 - görelser frán andra riksdagsorgan
6 och 8 §§ i den ordning utskotten an utskott,
anges i tillaggsbestammelse 4.2.1. 4. motioner,

5. EU-dokument som avses i
10 kap. 5-6 och 8 §§,

6. utskottsbetankanden och ut- 
látanden som avses i 10 kap. 5-
6 och 8 §§ i den ordning utskotten 
anges i tillaggsbestammelse 4.2.1.

9 §
Talmannen staller proposition Talmannen staller proposition 

till beslut med anledning av de till beslut med anledning av de
yrkanden som lagts fram. Om yrkanden som lagts fram. Om
talmannen finner att ett yrkande talmannen finner att ett yrkande
strider mot grundlag eller mot strider mot grundlag eller mot
denna lag, skall han eller hon denna lag, ska han eller hon vagra
vagra att stalla proposition och att stalla proposition och ange skal
ange skal för denna vagran. Om för denna vagran. Om kammaren
kammaren andá begar proposition, andá begar proposition, ska tal-
skall talmannen hanvisa frágan till mannen hanvisa frágan till kon-
konstitutionsutskottet för av- stitutionsutskottet för avgörande.
görande. Talmannen fár inte vagra Talmannen fár inte vagra att stalla
att stalla proposition om utskottet proposition om utskottet har för-
har förklarat att ett yrkande inte klarat att ett yrkande inte strider
strider mot grundlag eller mot mot grundlag eller mot denna lag.
denna lag.

Vad som ságs i första stycket Det som föreskrivs i första
om prövning av ett yrkandes stycket om prövning av ett yrkan-
grundlagsenlighet galler inte des grundlagsenlighet galler inte
frágan om huruvida 2 kap. 12 § frágan om huruvida 2 kap. 22 §
tredje stycket regeringsformen ar första stycket regeringsformen ar
tillampligt pá ett visst lagförslag. tillampligt pá ett visst lagförslag.

3

Budgetáret börjar den 1 januari. 
Regeringen skall dessförinnan 
lamna en proposition med förslag 
till statens inkomster och utgifter 
för budgetáret (budgetpropo- 
sition).

Budgetpropositionen skall inne- 
hálla en finansplan och ett förslag 
till reglering av statsbudgeten. Om 
riksdagen med stöd av bestammel- 
serna i 5 kap. 12 § har fattat beslut

kap.
2 §

Budgetáret börjar den 1 januari. 
Regeringen ska dessförinnan 
lamna en proposition med förslag 
till statens inkomster och utgifter 
för budgetáret (budgetpropo- 
sition).

Budgetpropositionen ska inne- 
hálla en finansplan och ett förslag 
till beslut om statsbudgeten. Om 
riksdagen med stöd av bestammel- 
serna i 5 kap. 12 § har fattat beslut 58



om att hanföra statsutgifterna till 
utgiftsomráden, skall förslaget till 
statsbudget innehálla en fördelning 
av anslagen pá dessa utgiftsom- 
ráden.

om att hanföra statsutgifterna till 
utgiftsomráden, ska förslaget till 
statsbudget innehálla en fördelning 
av anslagen pá dessa 
utgiftsomráden.

Endast om regeringen anser att det finns synnerliga ekonomisk- 
politiska skal, fár en proposition om statens inkomster eller utgifter för 
det narmast följande budgetáret lamnas efter budgetpropositionen.

En proposition med förslag om 
ett nytt eller vasentligen höjt an- 
slag eller om riktlinjer enligt 9 
kap. 7 § regeringsformen för en 
viss statsverksamhet för langre tid 
an anslaget till verksamheten avser 
bör innehálla en uppskattning av 
de framtida kostnaderna för det 
andamál som förslaget avser. Om 
ett förslag till anslag grundar sig 
pá en plan för en langre tid an den 
för vilken anslaget har beraknats i 
propositionen, bör planen redo- 
visas.

En proposition med förslag om 
ett nytt eller vasentligen höjt an- 
slag eller om riktlinjer enligt
9 kap. 6 § regeringsformen för 
statens verksamhet för langre tid 
an anslaget till verksamheten avser 
bör innehálla en uppskattning av 
de framtida kostnaderna för det 
andamál som förslaget avser. Om 
ett förslag till anslag grundar sig 
pá en plan för en langre tid an den 
för vilken anslaget har beraknats i 
propositionen, bör planen redo- 
visas.

Konstitutionsutskottet skall till 
kammaren för slutligt beslut an- 
mala vilande beslut i arenden 
angáende grundlag eller riksdags- 
ordningen. Om den ordning som 
galler för grundlagsandring eller 
andring av riksdagsordningen, 
enligt en bestammelse i regerings- 
formen skall tillampas i nágot 
annat fall, skall ett vilande beslut i 
arendet anmalas av det utskott till 
vars handlaggning frágan hör.

Konstitutionsutskottet skall 
vidare till kammaren anmala ett 
beslut om undantag frán den tids- 
frist som galler för framlaggande 
av förslag som skall antas i den 
ordning som föreskrivs i 8 kap. 15 
§ regeringsformen.

14 §
Konstitutionsutskottet ska till 

kammaren för slutligt beslut an- 
mala vilande beslut i arenden 
angáende grundlag eller riksdags- 
ordningen. Om den ordning som 
galler för grundlagsandring eller 
andring av riksdagsordningen, 
enligt en bestammelse i regerings- 
formen ska tillampas i nágot annat 
fall, ska ett vilande beslut i arendet 
anmalas av det utskott till vars 
handlaggning frágan hör.

Konstitutionsutskottet ska vidare 
till kammaren anmala ett beslut 
om undantag frán den tidsfrist som 
galler för framlaggande av förslag 
som ska antas i den ordning som 
föreskrivs i 8 kap. 14 § regerings- 
formen.

16 §
Om en áklagare vill att riks- 

dagen skall medge att talan vacks 
mot en riksdagsledamot eller att 
ett ingripande görs i hans eller 
hennes personliga frihet enligt 4 
kap. 8 § första stycket regerings-

Om en áklagare vill att riks- 
dagen ska medge att talan vacks 
mot en riksdagsledamot eller att 
ett ingripande görs i hans eller 
hennes personliga frihet enligt 4 
kap. 12 § första stycket regerings-
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formen, skall áklagaren skriftligen 
ansöka om det hos talmannen. 
Samma förfarande skall tillampas 
om nágon annan vill begara riks- 
dagens medgivande att fá föra 
talan vid en domstol med anled- 
ning av en riksdagsledamots 
handlande.

Om ansökningshandlingen ar sá 
ofullstandig att den inte kan laggas 
till grund för riksdagens prövning 
eller om sökanden inte har gjort 
troligt att han eller hon ar behörig 
att vacka talan eller begara denna 
átgard hos en myndighet, skall 
talmannen avvisa ansökan. I annat 
fall skall talmannen anmala den 
vid ett sammantrade med 
kammaren.

formen, ska áklagaren skriftligen Prop. 2009/10:80 
ansöka om det hos talmannen.
Samma förfarande ska tillampas 
om nágon annan vill begara riks- 
dagens medgivande att fá föra 
talan vid en domstol med 
anledning av en riksdagsledamots 
handlande.

Om ansökningshandlingen ar sá 
ofullstandig att den inte kan laggas 
till grund för riksdagens prövning 
eller om sökanden inte har gjort 
troligt att han eller hon ar behörig 
att vacka talan eller begara denna 
átgard hos en myndighet, ska 
talmannen avvisa ansökan. I annat 
fall ska talmannen anmala den vid 
ett sammantrade med kammaren.

17 §
En proposition, en skrivelse, en 

framstallning, en redogörelse eller 
en motion fár áterkallas till dess ett 
utskott har avgett ett betankande i 
arendet. Ett förslag som vilar 
minst tolv mánader enligt 2 kap.
12 § tredje stycket regerings- 
formen fár áterkallas till dess ut- 
skottet har avgett ett nytt betan- 
kande enligt 4 kap. 9 § fjarde 
stycket denna lag.

En proposition, en skrivelse, en 
framstallning, en redogörelse eller 
en motion fár áterkallas till dess ett 
utskott har avgett ett betankande i 
arendet. Ett förslag som vilar 
minst tolv mánader enligt 2 kap.
22 § första stycket regerings- 
formen fár áterkallas till dess ut- 
skottet har avgett ett nytt betan- 
kande enligt 4 kap. 9 § fjarde 
stycket denna lag.

Om en proposition, en skrivelse, en framstallning eller en redogörelse 
áterkallas, faller de följdmotioner som har vackts.

Om en proposition, en skrivelse, en framstallning eller en redogörelse 
har áterkallats, fár motioner vackas med anledning av áterkallelsen inom 
sju dagar frán det att den anmaldes i kammaren.

4 kap.
4 §3

Konstitutionsutskottet ska be- 
reda arenden som rör grundlagarna 
och riksdagsordningen. Bestam- 
melser om konstitutionsutskottets 
uppgifter finns ocksá i 2 kap. 12 §,
8 kap. 15 § och 12 kap. 1 § 
regeringsformen samt i 2 kap. 9 §,

Konstitutionsutskottet ska be- 
reda arenden som rör grundlagarna 
och riksdagsordningen. Bestam- 
melser om konstitutionsutskottets 
uppgifter finns ocksá i 2 kap. 22 §,
8 kap. 14 § och 13 kap. 1 § 
regeringsformen samt i 2 kap. 9 §,
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3 kap. 14 §, 4 kap. 11 §, 6 kap. 3 kap. 14 §, 4 kap. 11 §, 6 kap.
1 och 4 §§, 8 kap. 11 och 13 §§, 1 och 4 §§, 8 kap. 11 och 13 §§,
9 kap. 8 § och 10 kap. 6 § samt 9 kap. 8 § och 10 kap. 6 § samt
tillaggsbestammelserna 4.6.1, tillaggsbestammelserna 4.6.1,
5.4.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.11.1, 8.11.2 5.4.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.11.1, 8.11.2
och 8.12.1 denna lag. och 8.12.1 denna lag.

5 §
Finansutskottet skall bereda Finansutskottet ska bereda aren-

arenden om den om
1. allmanna riktlinjer för den 1. allmanna riktlinjer för den

ekonomiska politiken och för ekonomiska politiken och för
budgetregleringen samt budgetregleringen samt

2. Riksbankens verksamhet. 2. Riksbankens verksamhet.
Finansutskottet skall dessutom Finansutskottet ska dessutom

bereda förslagen till utgiftsramar bereda förslagen till utgiftsramar
för utgiftsomráden och till berak- för utgiftsomráden och till berak-
ning av statens inkomster, om ning av statens inkomster, om
riksdagen har beslutat att hanföra riksdagen har beslutat att hanföra
statsutgifterna till utgiftsomráden statsutgifterna till utgiftsomráden
enligt 5 kap. 12 §. Bestammelser enligt 5 kap. 12 §. Bestammelser
om finansutskottets uppgifter finns om finansutskottets uppgifter finns
ocksá i 9 kap. 4 § regeringsformen ocksá i 9 kap. 5 § regeringsformen
och i 3 kap. 7 §, 4 kap. 8 §, 9 kap. och i 3 kap. 7 §, 4 kap. 8 §, 9 kap.
8 § samt i tillaggsbestammelserna 8 § samt i tillaggsbestammelserna
4.6.2, 4.9.1 och 8.7.1 denna lag. 4.6.2, 4.9.1 och 8.7.1 denna lag.

Skatteutskottet skall bereda Skatteutskottet ska bereda aren-
arenden om statliga och kommu- den om statliga och kommunala
nala skatter. Bestammelser om skatter. Bestammelser om skatte-
skatteutskottets uppgifter finns utskottets uppgifter finns ocksá i
ocksá i tillaggsbestammelsen 4.6.3 tillaggsbestammelsen 4.6.3 denna
denna lag. lag.

6 §
Riksdagen föreskriver efter vilka Riksdagen föreskriver efter vilka

grunder övriga arenden skall för- grunder övriga arenden ska för-
delas mellan utskotten. Darvid delas mellan utskotten. Darvid ska
skall arenden som hör till ett och arenden som hör till ett och samma
samma amnesomráde hanföras till amnesomráde hanföras till samma
samma utskott. Riksdagen fár utskott. Riksdagen fár dock be-
dock bestamma att det skall finnas stamma att det ska finnas ett ut-
ett utskott för beredning av aren- skott för beredning av arenden om
den om sádana lagar som avses i sádana lagar som avses i 8 kap. 2 §
8 kap. 2 § regeringsformen, obero- första stycket 1 regeringsformen,
ende av amnesomráde. oberoende av amnesomráde.

Riksdagen fár avvika frán de grunder som har faststallts liksom frán
5 §, om det i ett sarskilt fall ar pákallat av hansyn till sambandet mellan 
olika arenden, ett arendes sarskilda beskaffenhet eller arbetsförhállan- 
dena.

Under samma förutsattningar som anges i andra stycket fár ett utskott 
överlamna ett arende till ett annat utskott, om detta utskott samtycker till
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det. Det utskott som överlamnar arendet kan i samband med överlam- Prop. 2009/10:80 
nandet yttra sig över arendet till det mottagande utskottet.

Utskotten skall avge betankan- 
den till kammaren i de arenden 
som har hanvisats till dem och 
som inte har áterkallats. Nágot 
betankande behöver dock inte 
avges i ett arende, om arendet inte 
hinner behandlas före utgángen av 
valperioden och behandlingen av 
arendet inte heller har fátt upp- 
skjutas till det första riksmötet i 
nasta valperiod enligt bestammel- 
serna i 5 kap. 10 §. Sammansatta 
utskott avger betankanden till 
kammaren.

Betankanden i arenden vars be- 
handling har uppskjutits till nasta 
valperiod enligt bestammelserna i
5 kap. 10 § skall avges av de ut- 
skott som har tillsatts av den 
nyvalda riksdagen.

Ett utskott skall tillsammans 
med anmalan till kammaren av ett 
vilande beslut enligt 3 kap. 14 § 
lamna ett yttrande i arendet.

Om ett lagförslag har vilat i 
minst tolv mánader enligt 2 kap. 
12 § tredje stycket regerings- 
formen, skall utskottet avge ett 
nytt betankande i arendet.

9 §
Utskotten ska avge betankanden 

till kammaren i de arenden som 
har hanvisats till dem och som inte 
har áterkallats. Nágot betankande 
behöver dock inte avges i ett 
arende, om arendet inte hinner 
behandlas före utgángen av val- 
perioden och behandlingen av 
arendet inte heller har fátt upp- 
skjutas till det första riksmötet i 
nasta valperiod enligt bestammel- 
serna i 5 kap. 10 §. Sammansatta 
utskott avger betankanden till 
kammaren.

Betankanden i arenden vars be- 
handling har uppskjutits till nasta 
valperiod enligt bestammelserna i
5 kap. 10 § ska avges av de utskott 
som har tillsatts av den nyvalda 
riksdagen.

Ett utskott ska tillsammans med 
anmalan till kammaren av ett 
vilande beslut enligt 3 kap. 14 § 
lamna ett yttrande i arendet.

Om ett lagförslag har vilat i 
minst tolv mánader enligt 2 kap.
22 § första stycket regerings- 
formen, ska utskottet avge ett nytt 
betankande i arendet.

4.9.1
Beslut av finansutskottet i en 

frága som avses i 9 kap. 4 § 
regeringsformen meddelas reger- 
ingen genom en skrivelse.

Beslut av finansutskottet i en 
frága som avses i 9 kap. 5 § 
regeringsformen meddelas reger- 
ingen genom en skrivelse.

11 §
En statlig myndighet skall lamna 

upplysningar och avge yttrande, dá 
ett utskott begar det, om inte annat 
följer av 13 § tredje stycket. 
Denna skyldighet har dock reger- 
ingen endast i frága om arbetet 
inom Europeiska unionen pá ut- 
skottets amnesomráde. En myn- 
dighet som inte lyder under riks- 
dagen fár hanskjuta en begaran

En statlig myndighet ska lamna 
upplysningar och avge yttrande, dá 
ett utskott begar det, om inte annat 
följer av 13 § tredje stycket. 
Denna skyldighet har dock reger- 
ingen endast i frága om arbetet 
inom Europeiska unionen pá ut- 
skottets amnesomráde. En myn- 
dighet som inte lyder under riks- 
dagen fár hanskjuta en begaran 62



frán ett utskott till regeringen för 
avgörande.

Om minst fem av ledamöterna i 
ett utskott vid behandlingen av ett 
arende begar det, skall utskottet 
inhamta upplysningar eller ett 
yttrande enligt första stycket. Det- 
samma skall galla om en sádan 
begaran framstallts utan samband 
med behandlingen av ett arende, 
om frágan galler arbetet inom 
Europeiska unionen. Utskottet fár 
avslá en begaran om upplysningar 
eller ett yttrande, om den fram- 
stallts vid behandlingen av ett 
arende och utskottet finner att den 
begarda átgarden skulle fördröja 
arendets behandling sá att avsevart 
men skulle uppkomma. Utskottet 
skall i sá fall i sitt betankande 
redovisa skalen till att begaran har 
avslagits.

Konstitutionsutskottet fár inte 
avge förklaring att 2 kap. 12 § 
tredje stycket regeringsformen inte 
ar tillampligt i frága om ett visst 
lagförslag, utan att Lagrádet har 
yttrat sig.

4
Ett utskott sammantrader första 

gángen pá kallelse av talmannen 
inom tvá dagar efter valet. Dar- 
efter sammantrader utskottet pá 
kallelse av ordföranden. Ordföran- 
den skall kalla utskottet till 
sammantrade om minst fem leda- 
möter av utskottet begar det. För 
andamál som sags i 9 kap. 4 § 
regeringsformen skall talmannen 
sammankalla finansutskottet ocksá 
pá begaran av regeringen.

En personlig kallelse skall 
skickas till samtliga ledamöter och 
suppleanter. Kallelsen bör om 
möjligt anslás i riksdagens lokaler 
senast klockan 18 dagen före 
sammantradet.

frán ett utskott till regeringen för 
avgörande.

Om minst fem av ledamöterna i 
ett utskott vid behandlingen av ett 
arende begar det, ska utskottet 
inhamta upplysningar eller ett 
yttrande enligt första stycket. Det- 
samma ska galla om en sádan 
begaran framstallts utan samband 
med behandlingen av ett arende, 
om frágan galler arbetet inom 
Europeiska unionen. Utskottet fár 
avslá en begaran om upplysningar 
eller ett yttrande, om den fram- 
stallts vid behandlingen av ett 
arende och utskottet finner att den 
begarda átgarden skulle fördröja 
arendets behandling sá att avsevart 
men skulle uppkomma. Utskottet 
ska i sá fall i sitt betankande redo- 
visa skalen till att begaran har 
avslagits.

Konstitutionsutskottet fár inte 
avge förklaring att 2 kap. 22 § 
första stycket regeringsformen inte 
ar tillampligt i frága om ett visst 
lagförslag, utan att Lagrádet har 
yttrat sig.

.12.1
Ett utskott sammantrader första 

gángen pá kallelse av talmannen 
inom tvá dagar efter valet. Dar- 
efter sammantrader utskottet pá 
kallelse av ordföranden. Ordföran- 
den ska kalla utskottet till 
sammantrade om minst fem leda- 
möter av utskottet begar det. För 
andamál som sags i 9 kap. 5 § 
regeringsformen ska talmannen 
sammankalla finansutskottet ocksá 
pá begaran av regeringen.

En personlig kallelse ska skickas 
till samtliga ledamöter och supple- 
anter. Kallelsen bör om möjligt 
anslás i riksdagens lokaler senast 
klockan 18 dagen före samman- 
tradet.
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5 kap.

Ett utskottsbetankande skall an- 
malas i kammaren och före avgö- 
randet bordlaggas vid tvá sam- 
mantraden med kammaren, om 
inte riksdagen pá utskottets eller 
talmannens förslag beslutar att 
arendet skall avgöras efter endast 
en bordlaggning. Bestammelser 
om ytterligare bordlaggning av 
utskottsbetankanden finns i 7 § 
andra stycket.

Ett yrkande enligt 2 kap. 12 § 
tredje stycket regeringsformen att 
ett lagförslag skall vila i minst tolv 
mánader fár framstallas nar ut- 
skottets betankande över förslaget 
har anmalts i kammaren.

1 §
Ett utskottsbetankande ska an- 

malas i kammaren och före avgö- 
randet bordlaggas vid tvá sam- 
mantraden med kammaren, om 
inte riksdagen pá utskottets eller 
talmannens förslag beslutar att 
arendet ska avgöras efter endast en 
bordlaggning. Bestammelser om 
ytterligare bordlaggning av ut- 
skottsbetankanden finns i 7 § 
andra stycket.

Ett yrkande enligt 2 kap. 22 § 
första stycket regeringsformen att 
ett lagförslag ska vila i minst tolv 
mánader fár framstallas nar ut- 
skottets betankande över förslaget 
har anmalts i kammaren.

Yrkanden om folkomröstning i 
en grundlagsfrága eller om en 
misstroendeförklaring skall ligga 
pá kammarens bord till det andra 
sammantradet efter det dá yrkan- 
det framstalldes. Árendet skall 
avgöras senast vid nasta samman- 
trade.

Ett förslag av talmannen till ny 
statsminister skall ligga pá 
kammarens bord till det andra 
sammantradet efter det dá för- 
slaget framstalldes. Árendet skall i 
enlighet med bestammelserna i 6 
kap. 2 § andra stycket regerings- 
formen avgöras senast pá fjarde 
dagen efter den dá förslaget fram- 
stalldes.

2 §
Yrkanden om folkomröstning i 

en grundlagsfrága eller om en 
misstroendeförklaring ska ligga pá 
kammarens bord till det andra 
sammantradet efter det dá yrkan- 
det framstalldes. Árendet ska av- 
göras senast vid nasta samman- 
trade.

Ett förslag av talmannen till ny 
statsminister ska ligga pá 
kammarens bord till det andra 
sammantradet efter det dá för- 
slaget framstalldes. Árendet ska i 
enlighet med bestammelserna i 
6 kap. 4 § andra stycket regerings- 
formen avgöras senast pá fjarde 
dagen efter den dá förslaget fram- 
stalldes.

4 §
Ett arende i vilket överlaggning ager rum fár inte tas upp till avgörande 

förran kammaren pá talmannens förslag har funnit att överlaggningen ar 
avslutad. Ett utskottsbetankande fár tas upp till avgörande endast vid ett 
sammantrade som i kallelsen enligt 2 kap. 5 § och pá föredragningslistan 
enligt 2 kap. 7 § angetts som ett arbetsplenum.

Ett arende avgörs med acklama- Ett arende avgörs med acklama- 
tion eller, om en ledamot yrkar tion eller, om en ledamot yrkar
det, genom omröstning. Om en det, genom omröstning. Om en
sarskild beslutsregel enligt 9 § sarskild beslutsregel enligt 9 § ska
skall tillampas, skall arendet alltid tillampas, ska arendet alltid avgö-
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avgöras genom omröstning.
Avgörandet av ett arende skall, 

om det behövs, delas upp pá skilda 
beslut. Om det finns ett yrkande 
enligt 2 kap. 12 § tredje stycket 
regeringsformen att ett lagförslag 
skall vila i minst tolv mánader och 
dessutom ett yrkande att förslaget 
skall förkastas, skall riksdagen 
pröva det sistnamnda yrkandet 
innan förslaget stalls under om- 
röstning om omedelbart an- 
tagande.

Om det finns ett yrkande enligt
2 kap. 12 § tredje stycket reger- 
ingsformen att ett lagförslag skall 
vila i minst tolv mánader och om 
lagförslaget vid omröstningen inte 
uppnár den majoritet av fem 
sjattedelar av de röstande som 
kravs enligt denna bestammelse i 
regeringsformen för omedelbart 
antagande av förslaget, skall för- 
slaget hanvisas till konstitutions- 
utskottet för prövning enligt femte 
stycket i namnda paragraf i reger- 
ingsformen om vilandeförfarandet 
ar tillampligt i frága om lagför- 
slaget. Om konstitutionsutskottet 
har förklarat att förfarandet ar 
tillampligt, skall riksdagen pá nytt 
pröva om förslaget kan avslás eller 
omedelbart antas. I annat fall áter- 
förvisas det till det utskott som har 
berett arendet.

ras genom omröstning.
Avgörandet av ett arende ska, 

om det behövs, delas upp pá skilda 
beslut. Om det finns ett yrkande 
enligt 2 kap. 22 § första stycket 
regeringsformen att ett lagförslag 
ska vila i minst tolv mánader och 
dessutom ett yrkande att förslaget 
ska förkastas, ska riksdagen pröva 
det sistnamnda yrkandet innan 
förslaget stalls under omröstning 
om omedelbart antagande.

.4.1
Om det finns ett yrkande enligt

2 kap. 22 § första stycket reger- 
ingsformen att ett lagförslag ska 
vila i minst tolv mánader och om 
lagförslaget vid omröstningen inte 
uppnár den majoritet av fem 
sjattedelar av de röstande som 
kravs enligt denna bestammelse i 
regeringsformen för omedelbart 
antagande av förslaget, ska för- 
slaget hanvisas till konstitutions- 
utskottet för prövning enligt tredje 
stycket i namnda paragraf i reger- 
ingsformen om vilandeförfarandet 
ar tillampligt i frága om lagför- 
slaget. Om konstitutionsutskottet 
har förklarat att förfarandet ar 
tillampligt, ska riksdagen pá nytt 
pröva om förslaget kan avslás eller 
omedelbart antas. I annat fall áter- 
förvisas det till det utskott som har 
berett arendet.

Nar ett arende avgörs genom 
omröstning, ar huvudproposi- 
tionen det yrkande som riksdagen 
enligt talmannens uppfattning har 
bifallit med acklamation. Nar 
acklamation inte har skett, ar 
huvudpropositionen det yrkande 
som talmannen bestammer. Mot 
huvudpropositionen stalls ett annat 
yrkande som kontraproposition. 
Om det finns flera an tvá yrkanden 
som kan stallas mot varandra, skall

6 §
Nar ett arende avgörs genom 

omröstning, ar huvudproposi- 
tionen det yrkande som riksdagen 
enligt talmannens uppfattning har 
bifallit med acklamation. Nar 
acklamation inte har skett, ar 
huvudpropositionen det yrkande 
som talmannen bestammer. Mot 
huvudpropositionen stalls ett annat 
yrkande som kontraproposition. 
Om det finns flera an tvá yrkanden 
som kan stallas mot varandra, ska
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riksdagen först, med tillampning 
av 5 §, besluta vilket yrkande som 
skall vara kontraproposition.

Omröstning görs öppet. I enlig- 
het med bestammelsen i 4 kap. 5 § 
regeringsformen ar riksdagens 
beslut det förslag som stöds av 
mer an halften av de röstande, om 
inte nágot annat anges i regerings- 
formen eller i denna lag. Tal- 
mannen tillkannager hur omröst- 
ningen har utfallit och befaster 
beslutet med ett klubbslag.

riksdagen först, med tillampning Prop. 2009/10:80 
av 5 §, besluta vilket yrkande som 
ska vara kontraproposition.

Omröstning görs öppet. I enlig- 
het med bestammelsen i 4 kap. 7 § 
regeringsformen ar riksdagens 
beslut det förslag som stöds av 
mer an halften av de röstande, om 
inte nágot annat anges i regerings- 
formen eller i denna lag. Tal- 
mannen tillkannager hur omröst- 
ningen har utfallit och befaster 
beslutet med ett klubbslag.

Om det för beslut kravs annat an 
enkel majoritet och det finns fler 
an ett förslag till ett sádant beslut 
galler följande. Riksdagen valjer 
först, med tillampning av vad som 
galler för beslut i allmanhet, ett av 
förslagen. Darefter avgörs, med 
tillampning av den sarskilda be- 
slutsregeln, om detta förslag skall 
antas eller förkastas. Detta för- 
farande skall tillampas aven nar 
det ar frága om flera lagförslag 
som ar oförenliga inbördes och ett 
yrkande har vackts att nágot av 
dem skall vila i minst tolv mána- 
der enligt 2 kap. 12 § tredje 
stycket regeringsformen.

Om det samtidigt finns tvá eller 
flera yrkanden om folkomröstning 
betraffande samma vilande 
grundlagsförslag eller om misstro- 
endeförklaring mot samma stats- 
rád, skall endast en omröstning 
aga rum.

9 §
Om det för beslut kravs annat an 

enkel majoritet och det finns fler 
an ett förslag till ett sádant beslut 
galler följande. Riksdagen valjer 
först, med tillampning av vad som 
galler för beslut i allmanhet, ett av 
förslagen. Darefter avgörs, med 
tillampning av den sarskilda be- 
slutsregeln, om detta förslag ska 
antas eller förkastas. Detta för- 
farande ska tillampas aven nar det 
ar frága om flera lagförslag som ar 
oförenliga inbördes och ett 
yrkande har vackts att nágot av 
dem ska vila i minst tolv mánader 
enligt 2 kap. 22 § första stycket 
regeringsformen.

Om det samtidigt finns tvá eller 
flera yrkanden om folkomröstning 
i frága om samma vilande grund- 
lagsförslag eller om misstroende- 
förklaring mot samma statsrád, ska 
endast en omröstning aga rum.

10 §
Ett arende bör avgöras under den valperiod dá det vackts. Har 

emellertid utskottet inte hunnit avge nágot betankande i arendet före 
utgángen av valperioden har arendet fallit. Detta galler dock inte om 
riksdagen medger att behandlingen fár uppskjutas till det första riksmötet 
i nasta valperiod. Behandlingen av ett arende som vackts under ett uppe- 
háll i kammararbetet som stracker sig fram till det första riksmötet i 
nasta valperiod anses vidare vara uppskjuten till detta riksmöte.

Árende som galler statsbudgeten Árende som galler statsbudgeten 
för narmast följande budgetár skall för narmast följande budgetár ska 
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om det inte utan olagenhet för 
budgetregleringen kan avgöras 
senare.

Ett lagförslag som har vilat i 
tolv mánader enligt 2 kap. 12 § 
tredje stycket regeringsformen 
skall prövas före utgángen av 
kalenderáret darpá. Om ett annat 
lagförslag har ett nara samband 
med ett lagförslag som vilar enligt 
denna bestammelse, fár riksdagen 
besluta att det skall avgöras inom 
den tid som galler för prövningen 
av det vilande lagförslaget. Om ett 
arende som avses i detta stycke till 
följd av beslut om extra val inte 
kan avgöras inom föreskriven tid, 
skall det avgöras snarast möjligt 
efter det att den nyvalda riksdagen 
har sammantratt.

om det inte utan olagenhet för 
budgetregleringen kan avgöras 
senare.

Ett lagförslag som har vilat i 
tolv mánader enligt 2 kap. 22 § 
första stycket regeringsformen ska 
prövas före utgángen av kalender- 
áret darpá. Om ett annat lagförslag 
har ett nara samband med ett lag- 
förslag som vilar enligt denna 
bestammelse, fár riksdagen besluta 
att det ska avgöras inom den tid 
som galler för prövningen av det 
vilande lagförslaget. Om ett 
arende som avses i detta stycke till 
följd av beslut om extra val inte 
kan avgöras inom föreskriven tid, 
ska det avgöras snarast möjligt 
efter det att den nyvalda riksdagen 
har sammantratt.

Ett arende som har vilat över ett 
val i enlighet med bestammelserna 
i 8 kap. 15 och 16 §§ regerings- 
formen skall avgöras vid det första 
riksmötet i den valperiod dá slut- 
ligt beslut enligt dessa bestammel- 
ser i regeringsformen först fár 
fattas, om inte förslaget i arendet 
dessförinnan förkastas. Avgöran- 
det fár genom beslut av riksdagen 
uppskjutas till ett annat riksmöte. 
Beslutet fár upprepas. Árendet 
skall avgöras slutligt före nasta 
ordinarie val till riksdagen.

I frága om uppskov i samband 
med extra val skall bestammel- 
serna i 10 § första stycket tillam- 
pas.

Om ett vilande förslag till 
grundlagsandring eller till ett annat 
beslut som fattas i samma ordning 
har förkastats vid en folkomröst- 
ning, skall det utskott till vars 
beredning frágan hör göra anmalan 
om detta till kammaren.

11 §
Ett arende som har vilat över ett 

val i enlighet med bestammelserna 
i 8 kap. 14-17 §§ regeringsformen 
ska avgöras vid det första riks- 
mötet i den valperiod dá slutligt 
beslut enligt dessa bestammelser i 
regeringsformen först fár fattas, 
om inte förslaget i arendet dess- 
förinnan förkastas. Avgörandet fár 
genom beslut av riksdagen upp- 
skjutas till ett annat riksmöte. 
Beslutet fár upprepas. Árendet ska 
avgöras slutligt före nasta ordina- 
rie val till riksdagen.

I frága om uppskov i samband 
med extra val ska bestammelserna
i 10 § första stycket tillampas.

Om ett vilande förslag till 
grundlagsandring eller till ett annat 
beslut som fattas i samma ordning 
har förkastats vid en folkomröst- 
ning, ska det utskott till vars 
beredning frágan hör göra anmalan 
om detta till kammaren.
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över ett val i enlighet med 
bestammelserna i 8 kap. 15 och 
16 §§ regeringsformen fattas pá 
förslag av det utskott till vars 
handlaggning arendet hör.

över ett val i enlighet med Prop. 2009/10:80 
bestammelserna i 8 kap. 14-17 §§ 
regeringsformen fattas pá förslag 
av det utskott till vars handlagg- 
ning arendet hör.

7 kap.
7.10.1

Föreskrifter om behörighet att 
ingá i olika organ finns för tal- 
mannen i 10 kap. 7 § regerings- 
formen, i 1 kap. 5 § och 8 kap. 
15 § denna lag, för riksdagsleda- 
mot som ocksá ar statsrád i 8 kap. 
15 § denna lag samt för avgángen 
riksdagsledamot i tillaggsbestam- 
melsen 8.6.2 denna lag.

Skyldighet att ata sig uppdrag

Föreskrifter om behörighet att 
ingá i olika organ finns för tal- 
mannen i 10 kap. 12 § regerings- 
formen, i 1 kap. 5 § och 8 kap. 
15 § denna lag, för riksdagsleda- 
mot som ocksá ar statsrád i 8 kap. 
15 § denna lag samt för avgángen 
riksdagsledamot i tillaggsbestam- 
melsen 8.6.2 denna lag.

Valbarhet och skyldighet att áta 
sig uppdrag

Den som har utsetts till ett upp- 
drag genom val av riksdagen fár 
inte undandra sig uppdraget utan 
att riksdagen medger det.

11 §
Endast den som ar svensk med- 

borgare fár inneha uppdrag som 
tillsatts genom val av riksdagen. 
Bestammelser om krav pá svenskt 
medborgarskap för riksdagens 
ombudsman och riksrevisorerna 
finns i 12 kap. 6 § regerings- 
formen.

Den som har utsetts till ett 
sádant uppdrag genom val av 
riksdagen fár inte undandra sig 
uppdraget utan att riksdagen med- 
ger det.

7.13.1
Föreskrifter om val av ord- 

förande och vice ordförande finns 
för Valprövningsnamnden i 3 kap.
11 § regeringsformen och 8 kap. 2 
§ denna lag, för Statsrádsarvodes- 
namnden i 8 kap. 4 § denna lag, 
för Namnden för lön till riksrevi- 
sorerna i 8 kap. 5 §, för Riksrevi- 
sionens styrelse i 8 kap. 14 § och 
för Riksdagens överklagande- 
namnd i 9 kap. 5 § denna lag.

Föreskrifter om val av ord- 
förande och vice ordförande finns 
för Valprövningsnamnden i 3 kap.
12 § regeringsformen och 8 kap. 2 
§ denna lag, för Statsrádsarvodes- 
namnden i 8 kap. 4 § denna lag, 
för Namnden för lön till riksrevi- 
sorerna i 8 kap. 5 §, för Riksrevi- 
sionens styrelse i 8 kap. 14 § och 
för Riksdagens överklagande- 
namnd i 9 kap. 5 § denna lag.
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8 kap.
2 §

Bestammelser om val av ord- 
förande i Valprövningsnamnden 
finns i 3 kap. 11 § regerings- 
formen.

Riksdagen utser genom sarskilt 
val en ersattare för ordföranden i 
Valprövningsnamnden. Bestam- 
melserna i 3 kap. 11 § regerings- 
formen om ordföranden tillampas 
ocksá pá ersattaren.

Vid val med slutna sedlar av ord 
den tillampas det förfarande som an

Bestammelser om val av ord- 
förande i Valprövningsnamnden 
finns i 3 kap. 12 § regerings- 
formen.

Riksdagen utser genom sarskilt 
val en ersattare för ordföranden i 
Valprövningsnamnden. Bestam- 
melserna i 3 kap. 12 § regerings- 
formen om ordföranden tillampas 
ocksá pá ersattaren. 
randen eller ersattare för ordföran- 
:s i 1 § andra stycket.

Vid val med slutna sedlar av 
riksförestándare, vice riksföre-
stándare enligt 5 kap. 4 §
regeringsformen eller person som 
skall kunna intrada som tillfallig 
riksförestándare enligt 5 kap. 6 § 
regeringsformen tillampas det
förfarande som anges i 1 § andra 
stycket. Valet galler till dess riks- 
dagen beslutar annat.

Val av ledamöter i Utrikes- 
namnden enligt 10 kap. 7 § 
regeringsformen avser riksdagens 
valperiod.

För talmannen ar vice talman 
suppleant i Utrikesnamnden. 
Antalet valda suppleanter skall 
vara nio.

3 §
Vid val med slutna sedlar av 

riksförestándare, vice riksföre- 
stándare enligt 5 kap. 5 § 
regeringsformen eller person som 
ska kunna intrada som tillfallig 
riksförestándare enligt 5 kap. 7 § 
regeringsformen tillampas det 
förfarande som anges i 1 § andra 
stycket. Valet galler till dess riks- 
dagen beslutar annat.

8 §
Val av ledamöter i Utrikes- 

namnden enligt 10 kap. 12 § 
regeringsformen avser riksdagens 
valperiod.

För talmannen ar vice talman 
suppleant i Utrikesnamnden. 
Antalet valda suppleanter ska vara 
nio.

En ledamot, en suppleant eller 
en tjansteman skall första gángen 
han eller hon ar narvarande vid ett 
sammantrade med Utrikesnamn- 
den avge försakran om att följa 
áliggande om tystnadsplikt enligt 
10 kap. 7 § regeringsformen.

8.9.2
En ledamot, en suppleant eller 

en tjansteman ska första gángen 
han eller hon ar narvarande vid ett 
sammantrade med Utrikesnamn- 
den avge försakran om att följa 
áliggande om tystnadsplikt enligt 
10 kap. 12 § regeringsformen.

10 §
För förordnande att krigsdelega- För förordnande att krigsdelega- 

tionen skall trada i riksdagens tionen ska trada i riksdagens stalle
stalle enligt 13 kap. 2 § regerings- enligt 15 kap. 2 § regeringsformen
formen sammantrader Utrikes- sammantrader Utrikesnamndens
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namndens ledamöter pá kallelse av 
talmannen eller, vid förhinder för 
talmannen, vice talman, eller pá 
kallelse av tvá av namndens övriga 
ledamöter. Förhandlingarna leds 
av talmannen, av vice talman eller, 
om ingen av dem ar narvarande, 
av den av de narvarande leda- 
möterna som har varit ledamot av 
riksdagen langst tid. Om tvá eller 
flera har tillhört riksdagen lika 
lange, har den aldste av dem före- 
trade. Om det vid omröstning till 
beslut blir lika röstetal, galler den 
mening som ordföranden bitrader.

ledamöter pá kallelse av Prop. 2009/10:80
talmannen eller, vid förhinder för
talmannen, vice talman, eller pá
kallelse av tvá av namndens övriga
ledamöter. Förhandlingarna leds
av talmannen, av vice talman eller,
om ingen av dem ar narvarande,
av den av de narvarande
ledamöterna som har varit ledamot
av riksdagen langst tid. Om tvá
eller flera har tillhört riksdagen
lika lange, har den aldste av dem
företrade. Om det vid omröstning
till beslut blir lika röstetal, galler
den mening som ordföranden
bitrader.

11 §
Riksdagen valjer enligt 12 kap.

6 § regeringsformen ombudsman 
som skall utöva tillsyn över till- 
lampningen i offentlig verksamhet 
av lagar och andra författningar.

Riksdagens ombudsman skall 
vara fyra, en chefsjustitieombuds- 
man och tre justitieombudsman. 
Chefsjustitieombudsmannen ar 
administrativ chef och bestammer 
inriktningen i stort av verksam- 
heten. Riksdagen fár harutöver 
valja en eller flera stallföretra- 
dande ombudsman. Stallföretra- 
dande ombudsman skall ha tjanst- 
gjort som riksdagens ombudsman.

Riksdagen valjer enligt 13 kap.
6 § regeringsformen ombudsman 
som ska utöva tillsyn över till- 
lampningen i offentlig verksamhet 
av lagar och andra författningar.

Riksdagens ombudsman ska 
vara fyra, en chefsjustitieombuds- 
man och tre justitieombudsman. 
Chefsjustitieombudsmannen ar 
administrativ chef och bestammer 
inriktningen i stort av verksam- 
heten. Riksdagen fár harutöver 
valja en eller flera stallföretra- 
dande ombudsman. Stallföretra- 
dande ombudsman ska ha tjanst- 
gjort som riksdagens ombudsman.

Chefsjustitieombudsmannen, övriga ombudsman samt stallföretra- 
dande ombudsman valjs var för sig. Vid val med slutna sedlar tillampas 
förfarandet i 1 § andra stycket.

Val av ombudsman galler frán 
valet eller den senare tidpunkt som 
riksdagen bestammer till dess att 
nytt val har genomförts under 
fjarde áret darefter och den dá 
valde har tilltratt uppdraget. Valet 
skall emellertid aldrig galla langre 
an till utgángen av detta ár. Val av 
stallföretradande ombudsman 
galler för en tid av tvá ár frán valet 
eller den senare tidpunkt som 
riksdagen bestammer. Pá förslag 
av konstitutionsutskottet fár riks-

Val av ombudsman galler frán 
valet eller den senare tidpunkt som 
riksdagen bestammer till dess att 
nytt val har genomförts under 
fjarde áret darefter och den dá 
valde har tilltratt uppdraget. Valet 
ska emellertid aldrig galla langre 
an till utgángen av detta ár. Val av 
stallföretradande ombudsman 
galler för en tid av tvá ár frán valet 
eller den senare tidpunkt som 
riksdagen bestammer. Pá förslag 
av konstitutionsutskottet fár riks-
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en ombudsman eller en stallföre- en ombudsman eller en stallföre- Prop. 2009/10:80
tradande ombudsman som inte har tradande ombudsman som inte har
riksdagens förtroende. riksdagens förtroende.

Om en ombudsman avgár i för- Om en ombudsman avgár i för- 
tid, skall riksdagen snarast valja en tid, ska riksdagen snarast valja en
eftertradare för en ny fyraárs- eftertradare för en ny fyraárs-
period. period.

Riksdagen skall enligt 12 kap.
7 § regeringsformen valja tre riks- 
revisorer.

Riksrevisorerna valjs var för sig. 
Vid val med slutna sedlar tillam- 
pas förfarandet i 1 § andra stycket. 
Val av riksrevisor galler frán valet 
eller den senare tidpunkt som 
riksdagen bestammer till dess att 
nytt val har genomförts under 
sjunde áret darefter och den dá 
valde har tilltratt uppdraget. Valet 
skall emellertid aldrig galla langre 
an till utgángen av detta ár. En 
riksrevisor kan inte valjas om.

En av riksrevisorerna skall svara 
för myndighetens administrativa 
ledning. Riksdagen bestammer 
vem av riksrevisorerna som skall 
ha denna uppgift.

12 §
Riksdagen ska enligt 13 kap.

8 § regeringsformen valja tre riks- 
revisorer.

Riksrevisorerna valjs var för sig. 
Vid val med slutna sedlar tillam- 
pas förfarandet i 1 § andra stycket. 
Val av riksrevisor galler frán valet 
eller den senare tidpunkt som 
riksdagen bestammer till dess att 
nytt val har genomförts under 
sjunde áret darefter och den dá 
valde har tilltratt uppdraget. Valet 
ska emellertid aldrig galla langre 
an till utgángen av detta ár. En 
riksrevisor kan inte valjas om.

En av riksrevisorerna ska svara 
för myndighetens administrativa 
ledning. Riksdagen bestammer 
vem av riksrevisorerna som ska ha 
denna uppgift.

En riksrevisor fár inte vara i konkurs, underkastad naringsförbud eller 
ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föraldrabalken. En riksrevisor fár inte 
heller inneha anstallning eller uppdrag eller utöva verksamhet som kan 
páverka riksrevisorns sjalvstandiga stallning.

15 §
Riksdagen skall enligt 13 kap. Riksdagen ska enligt 15 kap. 2 §

2 § regeringsformen valja en regeringsformen valja en krigs- 
krigsdelegation inom sig. delegation inom sig.

Krigsdelegationen bestár av talmannen som ordförande och av femtio 
andra ledamöter, som riksdagen valjer för riksdagens valperiod.

En riksdagsledamot ar behörig att vara ledamot i krigsdelegationen 
aven om han eller hon tillhör regeringen.

Suppleanter skall inte utses till Suppleanter ska inte utses till
krigsdelegationen. krigsdelegationen.

Om en ledamot fár varaktigt förhinder nar delegationen har tratt i riks- 
dagens stalle, utses en annan riksdagsledamot till ersattare pá det satt 
som anges i 7 kap. 12 § första stycket.
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Ytterligare bestammelser fö r  Ytterligare bestammelser
riksdagens organ

16 §
Riksdagen fár meddela narmare Riksdagen fár meddela narmare

bestammelser för riksdagens bestammelser för riksdagens organ
organ. samt utse representanter i visst

fall.

10 kap.
2 §4

Regeringen skall enligt 10 kap. Regeringen ska enligt 10 kap.
6 § regeringsformen fortlöpande 10 § regeringsformen fortlöpande
informera riksdagen om vad som informera riksdagen om vad som
sker inom ramen för samarbetet i sker inom ramen för samarbetet i
Europeiska unionen. Europeiska unionen.

Regeringen skall redovisa sitt Regeringen ska redovisa sitt 
agerande i Europeiska unionen för agerande i Europeiska unionen för
riksdagen samt varje ár lamna en riksdagen samt varje ár lamna en
skrivelse med berattelse över verk- skrivelse med berattelse över verk-
samheten i Europeiska unionen till samheten i Europeiska unionen till
riksdagen. riksdagen.

9 §5
För samrád enligt 10 kap. 6 § För samrád enligt 10 kap. 10 § 

regeringsformen skall riksdagen regeringsformen ska riksdagen för
för varje valperiod inom sig till- varje valperiod inom sig tillsatta
satta en namnd för Europeiska en namnd för Europeiska unionen
unionen (EU-namnden). (EU-namnden).

EU-namnden skall bestá av ett EU-namnden ska bestá av ett 
udda antal ledamöter, lagst fem- udda antal ledamöter, lagst fem-
ton. ton.

Vid namndens sammantraden har varje partigrupp som ar represen- 
terad i namnden ratt att ersatta en ledamot i namnden med en ledamot av 
det utskott vars omráde berörs av de frágor som namndens överlagg- 
ningar med regeringen rör. Denna ratt har dock inte en partigrupp som 
redan har en ledamot eller suppleant i namnden som samtidigt ar ledamot 
av det berörda utskottet.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:80

4 Senaste lydelse 2009:1332.
5 Senaste lydelse 2009:1332.
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2.5 Förslag till lag om andring i lagen (1975:1339) om 
justitiekanslerns tillsyn

Harigenom föreskrivs att 8 och 9 § lagen (1975:1339) om 
justitiekanslerns tillsyn ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Om justitiekanslerns befogenhet 
att vacka átal mot ledamot av 
högsta domstolen eller regerings- 
ratten samt talan om skiljande 
eller avstangning av sádan ledamot 
frán tjansten eller skyldighet för 
ledamot att underga lakarunder- 
sökning ar föreskrivet i 
regeringsformen.

Justitiekanslern far narvara vid 
domstols eller förvaltnings myn- 
dighets överlaggningar, dock utan 
ratt att yttra sin mening. Han har 
tillgáng till myndighetens proto- 
koll och handlingar.

Denna lag trader i kraft den 1 j

Föreslagen lydelse

8 §
I  regeringsformen finns före- 

skrifter om justitiekanslerns 
befogenhet att vacka átal mot 
ledamot av Högsta domstolen eller 
Högsta förvaltningsdomstolen och 
vacka talan om skiljande eller 
avstangning av sádan ledamot frán 
anstallningen eller skyldighet för 
ledamot att genomgá lakarunder- 
sökning.

9 §
Justitiekanslern har ratt att fá  

tillgáng till domstolars och för- 
valtningsmyndigheters protokoll 
och handlingar.

i 2011.
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Harigenom föreskrivs att 9, 21 och 22 §§ lagen (1986:765) med 
instruktion för Riksdagens ombudsman ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2.6 Förslag till lag om andring i lagen (1986:765) med
instruktion för Riksdagens ombudsman

Om ombudsmans befogenhet att 
vacka átal mot ledamot av högsta 
domstolen eller regeringsratten 
samt talan om skiljande eller av- 
stangning av sádan ledamot frán 
tjansten eller skyldighet för leda- 
mot att undergá lakarundersök- 
ning föreskrivs i regeringsformen.

Ombudsman skall verkstalla de 
utredningsátgarder som fordras för 
prövning av klagomál och andra 
arenden.

Nar ombudsman enligt 
regeringsformens föreskrifter 
begar upplysningar och yttranden i 
andra arenden an dem dar han har 
beslutat att inleda förundersök- 
ning, fár han förelagga vite om 
högst 10 000 kronor. Ombudsman 
fár utdöma försuttet vite.

Kan det misstankas att befatt- 
ningshavare som omfattas av be- 
stammelserna om disciplinansvar i 
lagen (1994:260) om offentlig 
anstallning har gjort sig skyldig till 
tjansteförseelse, för vilken 
disciplinpáföljd bör álaggas, och 
kan det befaras att en skriftlig 
underrattelse enligt 17 § namnda 
lag inte kan tillstallas honom inom 
tvá ár efter förseelsen, fár om- 
budsman utfarda motsvarande

9 §
I  regeringsformen finns före- 

skrifter om ombudsmans befogen- 
het att vacka átal mot ledamot av 
Högsta domstolen eller Högsta 
förvaltningsdomstolen och vacka 
talan om skiljande eller avstang- 
ning av sádan ledamot frán an- 
stallningen eller skyldighet för 
ledamot att genomgá lakarunder- 
sökning.

21 §1
Ombudsman ska verkstalla de 

utredningsátgarder som fordras för 
prövning av klagomál och andra 
arenden.

Nar ombudsman enligt 
regeringsformens föreskrifter 
begar upplysningar och yttranden i 
andra arenden an dem dar han 
eller hon har beslutat att inleda 
förundersökning, fár han eller hon 
förelagga vite om högst 10 000 
kronor. Ombudsman fár utdöma 
försuttet vite.

Kan det misstankas att befatt- 
ningshavare som omfattas av 
bestammelserna om disciplin- 
ansvar i lagen (1994:260) om 
offentlig anstallning har gjort sig 
skyldig till tjansteförseelse, för 
vilken disciplinpáföljd bör 
álaggas, och kan det befaras att en 
skriftlig underrattelse enligt 17 § 
namnda lag inte kan tillstallas 
honom eller henne inom tvá ár 
efter förseelsen, fár ombudsman

1 Senaste lydelse 1997:561.
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underrattelse. Vad som nu har 
sagts galler aven för den som 
omfattas av bestammelser om 
disciplinansvar och om mot- 
svarande underrattelse i nágon 
annan författning.

Nar ombudsman ar narvarande 
vid domstols eller myndighets 
överlaggningar har han ej ratt att 
yttra sin mening.

utfarda motsvarande underrattelse. 
Vad som nu har sagts galler aven 
för den som omfattas av 
bestammelser om disciplinansvar 
och om motsvarande underrattelse 
i nágon annan författning.

Ombudsman fár uppdra át annan 
att leda förundersökning som han 
har beslutat och att vacka och 
utföra átal som han har beslutat, 
om inte átgarden avser ledamot av 
högsta domstolen eller regerings- 
ratten.

22 §2
Ombudsman fár uppdra át annan 

att leda förundersökning som han 
har beslutat och att vacka och 
utföra átal som han har beslutat, 
om inte átgarden avser ledamot av 
Högsta domstolen eller Högsta 
förvaltningsdomstolen.

Beslut att överklaga dom eller beslut till högre ratt fár inte fattas av 
annan an ombudsman.

I fall som avses i 7 § fár ombudsman förordna tjansteman vid 
ombudsmannaexpeditionen att föra talan pá ombudsmannens vagnar.

I arende som avses i 6 § tredje eller fjarde stycket fár ombudsman 
bemyndiga tjansteman vid ombudsmannaexpeditionen att vidta 
behövliga handlaggningsátgarder.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:80

2 Senaste lydelse 1987:995.
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2.7 Förslag till lag om andring i kommunallagen 
(1991:900)

Harigenom föreskrivs i frága om kommunallagen (1991:900)' 
dels att 3 kap. 9 §, 4 kap. 7 § samt 5 kap. 23 och 36 §§ ska ha följande 

lydelse,
dels att rubriken narmast före 5 kap. 5 § ska lyda ”Ordinarie val”, 
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 5 kap. 5 a , 30 a och 

34 a §§, samt narmast före 5 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
9 §2

Fullmaktige beslutar i arenden av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt för kommunen eller landstinget, framst

1. mál och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frágor,
3. namndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersattare i namnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmáner till förtroendevalda,

och ansvars-

i kommunen

7. ársredovisning och ansvars- 
frihet,

8. folkomröstning i kommunen 
eller landstinget, och

9. extra val till fullmaktige. 
Fullmaktige beslutar ocksá i andra frágor som anges i denna lag eller i

andra författningar.

7. ársredovisning 
frihet, samt

8. folkomröstning 
eller landstinget.

4

Om valet till fullmaktige har 
upphavts och omval har agt rum 
eller om rattelse har skett genom 
förnyad sammanrakning och man- 
datfördelningen mellan partierna 
darvid har andrats, upphör upp- 
dragen för de förtroendevalda som 
har valts av fullmaktige tvá mána- 
der efter det att omvalet eller 
sammanrakningen har avslutats.

kap.
7 §

Om valet till fullmaktige har 
upphavts och omval har agt rum 
eller om rattelse har skett genom 
förnyad sammanrakning och man- 
datfördelningen mellan partierna 
darvid har andrats, upphör upp- 
dragen för de förtroendevalda som 
har valts av fullmaktige tvá mána- 
der efter det att omvalet eller 
sammanrakningen har avslutats. 
Detsamma galler om extra val till 
fullmaktige har hállits.

1 Lagen omtryckt 2004:93.
2 Senaste lydelse 2006:369.
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Nar omvalet eller sammanrak- 
ningen har avslutats, skall full- 
maktige förratta nytt val av förtro- 
endevalda för áterstoden av 
mandattiden.

Nar omvalet eller sammanrak- 
ningen eller extra valet har av- 
slutats, ska fullmaktige förratta 
nytt val av förtroendevalda för 
áterstoden av mandattiden.

5 kap.

Extra val

5 a §
Fullmaktige fár besluta om extra 

val till fullmaktige mellan ordina- 
rie val.

Extra val ska hállas om minst 
tvá tredjedelar av de narvarande 
ledamöterna röstar för det.

Ett beslut om extra val fár dock 
inte fattas förran sex mánader har 
förflutit frán det nyvalda fullmak- 
tiges första sammantrade.

23 §3
Árenden i fullmaktige fár vackas av
1. en namnd,
2. en ledamot genom motion,
3. revisorerna, om arendet galler förvaltning som har samband med 

revisionsuppdraget eller om arendet galler granskningen,
4. en fullmaktigeberedning, om fullmaktige har föreskrivit det,
5. den som ar folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom lands- 

tinget, om fullmaktige har beslutat det (medborgarförslag), eller
6. styrelsen i ett sádant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, om 

fullmaktige har beslutat det för sarskilda fall.
Árende om att hálla folkomröst- Árende om att hálla folkomröst-

ning i en viss frága fár i fullmak- ning i en viss frága fár i fullmak-
tige ocksá vackas av minst fem  
procent av de röstberattigade 
kommun- eller landstingsmed- 
lemmarna enligt lagen (1994:692) 
om kommunala folkomröstningar. 
Initiativet skall vara skriftligt, 
ange den aktuella frágan samt 
innehálla initiativtagarnas egen- 
handiga namnteckningar, namn- 
förtydliganden och uppgift om 
deras adresser.

tige ocksá vackas av minst tio 
procent av de röstberattigade 
kommun- eller landstings- 
medlemmarna enligt lagen 
(1994:692) om kommunala folk- 
omröstningar (folkinitiativ). Initia- 
tivet ska vara skriftligt, ange den 
aktuella frágan samt innehálla 
initiativtagarnas egenhandiga 
namnteckningar, uppgifter om nar 
namnteckningarna gjorts, namn- 
förtydliganden, personnummer 
och uppgift om deras adresser.

Prop. 2009/10:80

3 Senaste lydelse 2006:369.
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Vid berakningen av antalet Prop. 2009/10:80 
initiativtagare ska endast de rak- 
nas med som har skrivit under 
initiativet under den sex- 
mánadersperiod som föregátt 
inlamnandet.

30 a §
Fullmaktige fár besluta om extra 

val till fullmaktige utan före- 
gáende beredning.

34 a §
Har ett folkinitiativ vackts enligt

23 § andra stycket ska fullmaktige 
besluta att folkomröstning ska 
hállas, om

1. den frága som initiativet av- 
ser ar sádan att fullmaktige kan 
besluta om den, och

2. inte minst tvá tredjedelar av 
de narvarande ledamöterna röstar 
mot förslaget.

Vid sádan folkomröstning ska 
bestammelserna i 34 § tredje och 
fjarde styckena tillampas.

36 §4
Ett arende ska bordlaggas eller áterremitteras, om det begars av minst 

en tredjedel av de narvarande ledamöterna. Enkel majoritet kravs dock 
om arendet tidigare bordlagts eller áterremitterats pá begaran av en 
minoritet.

För bordlaggning eller áter- För bordlaggning eller áter- 
remiss i frága om val kravs enkel remiss i frága om val kravs enkel 
majoritet. majoritet. Ett arende om extra val

ska dock alltid bordlaggas första 
gángen det tas upp till behandling.

Motiveringen till ett beslut om áterremiss ska bestammas av de leda- 
möter som begart áterremittering.

Vid flera motiveringar fár ordföranden pröva vilken motivering som 
bitrads av minst en tredjedel av de narvarande ledamöterna.

1. Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.
2. Áldre föreskrifter galler för arende om att hálla folkomröstning som 

har vackts före den 1 januari 2011.

4 Senaste lydelse 2009:48.
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Harigenom föreskrivs att 19 § lagen (1994:261) om
fullmaktsanstallning ska ha följande lydelse.

2.8 Förslag till lag om andring i lagen (1994:261) om
fullmaktsanstallning

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Nar Högsta domstolen i enlighet 
med regeringsformen eller nágon 
annan lag prövar frágor om skil- 
jande frán anstallningen, avstang- 
ning eller lakarundersökning, skall 
handlaggningen ske pá det satt 
som föreskrivs för tvistemál. Vid 
omröstning skall föreskrifterna i 
29 kap. rattegángsbalken tillam- 
pas.

19 §
Nar Högsta domstolen eller 

Högsta förvaltningsdomstolen i 
enlighet med regeringsformen 
eller nágon annan lag prövar 
frágor om skiljande frán anstall- 
ningen, avstangning eller lakar- 
undersökning, ska handlaggningen 
ske pá det satt som föreskrivs för 
tvistemál. Vid omröstning ska 
föreskrifterna i 29 kap. rattegángs- 
balken tillampas.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.
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Harigenom föreskrivs att 1 kap. 3 §, 6 kap. 3 § och 14 kap. 9 § 
vallagen (2005:837) ska ha följande lydelse.

2.9 Förslag till lag om andring i vallagen (2005:837)

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1

Ordinarie val till riksdagen samt 
ordinarie val till landstings- och 
kommunfullmaktige skall hállas 
samma dag. Valdag skall vara den 
tredje söndagen i september. Val 
till Europaparlamentet skall hállas 
i juni vart femte ár. Vid omval till 
riksdagen bestammer regeringen 
vilken dag som skall vara valdag. 
Vid omval till landstings- och 
kommunfullmaktige bestammer 
den centrala valmyndigheten, efter 
samrád med lansstyrelsen, vilken 
dag som skall vara valdag.

Vid extra val enligt 3 kap. 4 § 
regeringsformen bestammer 
regeringen vilken dag som skall 
vara valdag.

Vid extra val enligt 6 kap. 3 § 
regeringsformen bestammer riks- 
dagens talman, efter samrád med 
den centrala valmyndigheten, 
vilken dag som skall vara valdag.

kap.
3 §

Ordinarie val till riksdagen samt 
ordinarie val till landstings- och 
kommunfullmaktige ska hállas 
samma dag. Valdag ska vara den 
andra söndagen i september. Val 
till Europaparlamentet ska hállas i 
juni vart femte ár. Vid omval till 
riksdagen bestammer regeringen 
vilken dag som ska vara valdag. 
Vid omval till landstings- och 
kommunfullmaktige bestammer 
den centrala valmyndigheten, efter 
samrád med lansstyrelsen, vilken 
dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 3 kap. 11 § 
regeringsformen bestammer 
regeringen vilken dag som ska 
vara valdag.

Vid extra val enligt 6 kap. 5 § 
regeringsformen bestammer riks- 
dagens talman, efter samrád med 
den centrala valmyndigheten, 
vilken dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 5 kap. 5 a § 
kommunallagen (1991:900) be- 
stammer landstings- eller 
kommunfullmáktige, efter samrád 
med den centrala valmyndigheten 
och lánsstyrelsen, vilken dag som 
ska vara valdag.

Kandidatnamnen skall vara upp- 
förda i nummerordning. Varje 
kandidat skall identifieras sá att 
det framgár vem som avses. Val- 
sedlarna skall dessutom vara ut- 
formade sá att valjarna kan lamna

6 kap.
3 §

Kandidatnamnen ska vara upp- 
förda i nummerordning. Varje 
kandidat ska identifieras sá att det 
framgár vem som avses. Valsed- 
larna ska dessutom vara utformade 
sá att valjarna kan lamna en sar- 80



en sarskild personröst. skild personröst och innehálla Prop. 2009/10:80
upplysning om personvalets inne- 
börd.

14 kap.
9 §

I första hand skall ordningen I första hand ska ordningen 
mellan kandidaterna bestammas pá mellan kandidaterna bestammas pá
grundval av storleken pá varje grundval av storleken pá varje
kandidats personliga röstetal. kandidats personliga röstetal.
Persoligt röstetal skall faststallas Persoligt röstetal ska faststallas
bara för en kandidat som fátt sar- bara för en kandidat som fátt sar-
skilda personröster till ett antal av skilda personröster till ett antal av
minst 8 procent av partiets röstetal minst 5 procent av partiets röstetal
i valkretsen. i valkretsen.

Ett personligt röstetal faststalls pá grundval av de sarskilda person- 
röster som avgivits för kandidaten. Valsedlar pá vilka det lamnats sar- 
skilda personröster ordnas gruppvis efter partibeteckning. Darefter rak- 
nas antalet personröster för varje kandidat i gruppen. En kandidats per- 
sonliga röstetal ar lika med antalet personröster som har lamnats för 
kandidaten under samma partibeteckning. Den kandidat som har störst 
personligt röstetal tar första plats i ordningen, den som har nast störst tar 
andra plats och sá vidare enligt samma grund.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.
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3 Árendet och dess beredning

Prop. 2009/10:80

Grundlagsutredningens förslag

Den 1 juli 2004 beslutade regeringen direktiv till en parlamentariskt 
sammansatt kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av reger- 
ingsformen (dir. 2004:96). Utredningen skulle framför allt koncentrera 
arbetet pá att starka och fördjupa den svenska folkstyrelsen, öka medbor- 
garnas förtroende för demokratins funktionssatt och höja valdeltagandet. 
Utredningen gavs vida ramar för sitt arbete. Uppdraget omfattade dock 
inte de grundlaggande principerna för statsskicket som slás fast i reger- 
ingsformens inledande bestammelser och inte heller det förhállandet att 
Sverige ar en monarki. Utredningen antog namnet Grundlagsutredningen.

Grundlagsutredningen överlamnande i december 2008 betankandet En 
reformerad grundlag (SOU 2008:125). En sammanfattning av betankan- 
det finns i bilaga 1. Betankandets lagförslag finns i bilaga 2.

Betankandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan- 
serna finns i bilaga 3. En remissammanstallning finns tillganglig i Justi- 
tiedepartementet (dnr Ju2008/10662/L6).

Integritetsskyddskommitténs förslag

Den 7 april 2004 beslutade regeringen direktiv till en parlamentariskt 
sammansatt kommitté med uppgift att kartlagga och analysera den lag- 
stiftning som rör den personliga integriteten, att övervaga och föreslá 
eventuella andringar i regeringsformens (RF) bestammelse om skydd för 
den personliga integriteten samt att övervaga om det behövs generellt 
tillampliga bestammelser till skydd för den personliga integriteten och i 
sá fall föreslá sádana bestammelser (dir. 2004:51). Utredningen antog 
namnet Integritetsskyddskommittén.

Integritetsskyddskommittén överlamnande i mars 2007 delbetankandet 
Skyddet för den personliga integriteten. Kartlaggning och analys (SOU 
2007:22). Delbetankandet inneháller en bred kartlaggning och analys av 
sádan lagstiftning som rör den personliga integriteten. Det inneháller 
dock inte nágra författningsförslag. Betankandet har remissbehandlats 
(dnr Ju 2007/3589/L6).

I januari 2008 överlamnande Integritetsskyddskommittén sitt slut- 
betankande Skyddet för den personliga integriteten. Bedömningar och 
förslag (SOU 2008:3). En sammanfattning av slutbetankandet finns i 
bilaga 4 . Betankandets lagförslag nar det galler regeringsformen finns i 
bilaga 5 .

Betankandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan- 
serna finns i bilaga 6. En remissammanstallning finns tillganglig i 
Justitiedepartementet (dnr Ju2008/675/L6).
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Sedan lange har det ansetts angelaget att andringar av konstitutionella 
regler av central betydelse för demokratins funktionssatt har bred politisk 
förankring. Vid beredningen i Regeringskansliet av förslagen i proposi- 
tionen har darför överlaggningar hállits med företradare för riksdagspar- 
tierna.

Förutom att lamna förslag till andringar i regeringsformen och viss 
annan lagstiftning har Grundlagsutredningen redovisat sin bedömning i 
ett antal frágor som inte har resulterat i förslag till lagstiftning. I propo- 
sitionen redovisas regeringens förslag till andringar i regeringsformen 
och vissa andra lagar. I övriga frágor som Grundlagsutredningen har 
övervagt och tagit stallning till redovisas regeringens bedömning endast i 
den utstrackning det har ansetts behövligt bl.a. med anledning av till- 
kannagivanden frán riksdagen.

Lagrádet

Förslagen till andringar i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrund- 
lagen och lagen (1994:261) om fullmaktsanstallning omfattas av be- 
stammelsen i 8 kap. 18 § andra stycket RF. Ándringarna utgör dock 
endast följdandringar till föreslagna andringar i regeringsformen samt 
sprákliga och redaktionella andringar. Regeringen anser darför att lag- 
andringarna ar av sádan beskaffenhet att Lagrádets hörande skulle sakna 
betydelse. Lagrádets yttrande har darför inte inhamtas.

Beredningen Prop. 2009/10:80

4 Regeringsformens sprák och struktur

4.1 Regeringsformens sprák moderniseras

Regeringens förslag: Lagtexten i regeringsformen anpassas till det sprák 
som anvands i annan författningstext. Spráket görs könsneutralt. Vissa 
omflyttningar och uppdelningar av bestammelserna görs i syfte att öka 
överskádligheten och göra regleringen tydligare. Av samma skal införs 
mellanrubriker i flertalet av kapitlen.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna tillstyrker eller lamnar förslagen i huvudsak utan 

erinran. Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet avráder dock 
frán andra sprákliga andringar an sádana som innebar att spráket görs 
könsneutralt. Nágra remissinstanser lamnar ocksá förslag till ytterligare 
sprákliga andringar.

Skalen för regeringens förslag: I samband med den partiella författ- 
ningsreformen 1968-1969 framhöll departementschefen att det ar givet 
att höga krav máste stallas pá en författningsreform och att en ny författ- 
ning máste baras upp av inre sammanhállning och konsekvens (prop.
1968:27 s. 188). I propositionen med förslag till ny regeringsform anságs 
Grundlagberedningens lagförslag uppfylla dessa krav. De stora linjerna i 
statsskicket anságs ocksá ha dragits upp pá ett enkelt och överskádligt 83



satt i förslaget. Áven systematiskt och i sprákligt hanseende fann Prop. 2009/10:80 
departementschefen förslagen andamálsenliga (prop. 1973:90 s. 155).

Regeringsformens utformning bygger pá tanken att grundlagen bör 
vara skriven sá att den ska kunna lasas och i sina huvuddrag begripas av 
alla allmanintresserade medborgare (SOU 1963:17 s. 43). Regleringen 
utgár vidare ifrán tanken att grundlagen ska ge upplysningar om grun- 
derna för hur várt land styrs och beskriva det grundlaggande fri- och 
rattighetsskyddet. Det har ocksá uttalats att regeringsformen inte bör 
innehálla andra regler om lagstiftningens inneháll an sádana som ar av 
grundlaggande betydelse för den demokratiska styrelseformen eller som i 
vissa centrala hanseenden ger uttryck för de varderingar rörande för- 
hállandet mellan samhallets organ och den enskilde individen som ar 
kannetecknande för den demokratiska ideologin (prop. 1975/76:209 s.
128). Dessa grundlaggande utgángspunkter för regeringsformens sprák, 
struktur och inneháll bör sjalvklart vara vagledande aven vid den refor- 
mering av regeringsformen som nu föreslás.

Sedan regeringsformen tradde i kraft 1975 har ett stort antal andringar 
gjorts i grundlagen. Redan 1977 gjordes omfattande andringar genom att 
de grundlaggande fri- och rattigheterna i 2 kap. RF utvidgades och för- 
starktes efter förslag av 1973 árs fri- och rattighetsutredning (SOU 
1975:75, prop. 1975/76:209). Efter förslag av Rattighetsskyddsutred- 
ningen beslutades 1979 om ytterligare andringar i bl.a. 2 kap. RF, sam- 
tidigt som den s.k. lagprövningsratten reglerades i regeringsformen (SOU 
1978:34, prop. 1978/79:195). Ándringar har darefter gjorts bl.a. med 
anledning av Fri- och rattighetskommitténs förslag om inkorporering av 
den europeiska konventionen den 4 november 1950 angáende skydd för 
de manskliga rattigheterna och de grundlaggande friheterna (Europa- 
konventionen, SOU 1993:40, prop. 1993/94:117) och i samband med 
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen (prop. 1993/94:114). Vidare 
har andringar skett bl.a. pá grund av förlangningen av mandatperioden 
frán tre till fyra ár och personvalsreformen (prop. 1993/94:115), liksom 
med anledning av 1999 árs författningsutrednings förslag om utvidgning 
av regeringsformens málsattningsstadgande och andringar i bestammel- 
serna om överlátelse av beslutanderatt inom ramen för samarbetet inom 
EU m.m. (SOU 2001:19, prop. 2001/02:72). 2003 gjordes andringar i 
regeringsformen med anledning av inrattandet av Riksrevisionen (prop.
2001/02:73).

Den bedömning som gjordes nar regeringsformen infördes -  att 
bestammelserna bars upp av inre sammanhállning och konsekvens -  stár 
sig alltjamt i frága om regeringsformens övergripande struktur. Liksom 
Grundlagsutredningen anser regeringen att den övergripande disposi- 
tionen av regeringsformens regler ger god information om innehállet i 
grundlagen och att den framstár som val avvagd. Det finns darför inte 
nágon anledning att andra den grundlaggande strukturen.

Utredningens förslag inneháller ett stort antal andringar som syftar till 
att modernisera spráket, bl.a. genom att det görs könsneutralt, och att 
underlatta för lasaren att hitta ratt i regeringsformen, t.ex. genom att det 
införs mellanrubriker i flertalet av regeringsformens kapitel. Vissa and- 
ringar av strukturen föranleds ocksá av utredningens förslag att dela upp 
bestammelserna om rattskipningen och förvaltningen i tvá kapitel och att 
föra in ett nytt kapitel om kommunerna. 84



Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet anser att det ar Prop. 2009/10:80 
vasentligt att kontinuiteten i regeringsformens utformning markeras och 
att strukturen darför bör andras enbart i de delar dar det görs sakliga 
andringar. Regeringen delar inte denna uppfattning. Enligt regeringens 
mening framstár de andringar av dispositionen som utredningen föreslár 
som val genomtankta och de ligger i linje med de ursprungliga utgángs- 
punkterna för utformningen av regeringsformen.

Vidare utgör de av utredningen föreslagna andringarna för att göra 
spráket i regeringsformen könsneutralt angelagna moderniseringar. De 
sprákliga andringar som föreslás i övrigt innebar att lagtexten i allt 
vasentligt fár en utformning som ar anpassad efter det sprák som anvands 
i annan författningstext. Regeringen staller sig bakom de redaktionella 
och sprákliga andringsförslag som utredningen lamnar. Förslagen 
beskrivs narmare i författningskommentaren.

5 Valsystemet

5.1 Personvalsinslaget i valsystemet

5.1.1 Sparren för personröster i riksdagsvalet sanks

Regeringens förslag: Sparren för personrösterna i riksdagsvalet sanks 
till fem procent.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna tillstyrker eller lamnar förslaget i huvudsak utan 

erinran. Samhallsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet ar i 
grunden positiv till förandringarna men anser att utredningen borde ha 
föreslagit mer lángtgáende átgarder pá personröstningsomrádet. Folk- 
kampanjen för sjukvárden, Medborgarrattsrörelsen och Folkpartiet libe- 
ralerna i Kalmar lan anser att alla sparrar i personvalet bör avskaffas. 
Företradare för allmanheten framför att det i personvalet borde vara till- 
látet att markera sá mánga kandidater som det finns s.k. tunga befatt- 
ningar att tillsatta samt att ratten att stryka en kandidat pá valsedeln 
borde áterinföras.

Skalen för regeringens förslag: Vid riksdagsval sker enligt 3 kap. 1 § 
första stycket andra meningen RF röstning pá parti med möjlighet för 
valjarna att avge sarskild personröst. Bestammelsen i regeringsformen 
om personval infördes 1995 (prop. 1993/94:115).

Det nuvarande personvalssystemet har i huvudsak utformats efter ett 
förslag som lamnades av Personvalskommittén (SOU 1993:21). 
Bestammelserna modifierades dock nágot med anledning av ett förslag 
frán Nomineringsratts- och valkretskommittén, som bl.a. innebar att 
möjligheterna att stryka eller skriva till ytterligare namn pá en valsedel 
med förtryckta kandidatnamn togs bort (SOU 1996:66). Gallande ord- 
ning innebar att det pá en valsedel med kandidatnamn ska finnas ett 
markerat utrymme intill varje namn dar valjarna genom markering kan 
lamna en sarskild personröst. Genom markeringen anger valjaren vilken 
kandidat han eller hon önskar ska tilldelas partiets första mandat i val-



kretsen. Modellen páverkar sáledes inte mandatfördelningen mellan Prop. 2009/10:80 
partierna utan endast platsfördelningen inom ett parti. Om partiet har 
registrerat sin partibeteckning och anmalt samtliga kandidater, ar ingen 
annan personmarkering tilláten. Tillskrivna namn betraktas dá som obe- 
fintliga och strykningar av namn galler inte.

Syftet med personvalsinslaget ar dels att valjarna ska ges battre 
möjlighet att páverka vilka som ska representera dem, dels att förstarka 
kontakterna mellan valjare och valda. För att göra en avvagning mellan 
partiernas och valjarnas inflytande över vilka kandidater som ska bli 
valda pá de mandat som partiet har vunnit i valkretsen har det införts en 
sparr för personrösterna. I riksdagsvalet galler att personrösterna ska 
motsvara minst átta procent av partiets röster i valkretsen. Vid övriga val 
kravs minst fem procent. Utöver denna sparr finns i kommunal- och 
landstingsvalen ocksá en sparr i form av ett absolut krav pá ett visst antal 
personröster. I kommunvalet ar sparren 50 röster och i landstingsvalet 
100 röster.

I förarbetena till den tidigare vallagen (1997:157) uttalas att ett centralt 
argument för en sparr ar att partierna har ett befogat intresse av att kunna 
páverka kandidaturvalet (prop. 1996/97:70 s. 121). Partierna anságs val 
kanna till kandidaternas förutsattningar för att förverkliga partiernas idéer 
och mál. Bedömningen gjordes darför att det inte var rimligt att ett fátal 
valjare skulle kunna kullkasta partiernas rangordning av kandidaterna.
Samtidigt uttalas att den för várt statsskick grundlaggande principen om 
att all makt utgár frán folket innebar att det ar rimligt att valjarna ska 
avgöra vilka som ska representera dem. I förarbetena gjordes bedöm- 
ningen att sparrniván i ett inledningsskede borde sattas nágot högre för 
att -  om det skulle visa sig nödvandigt -  senare kunna justeras ner (a. 
prop. s. 122).

De utvarderingar som har gjorts av personvalsreformen visar bl.a. att 
deltagandet i personvalen i riksdagsvalen och de kommunala valen 
successivt har minskat sedan möjligheten infördes. Vid 1998 árs all- 
manna val var personvalsdeltagandet 29,9 procent i riksdagsvalet och i 
genomsnitt 35,2 procent i valen till kommunfullmaktige. Vid 2006 árs 
allmanna val var personvalsdeltagandet i riksdagsvalet 21,9 procent 
samtidigt som det i kommunvalen var 28,3 procent och i landstingsvalen 
21,9 procent. Personvalsgenomslaget pá kandidatnivá, dvs. andelen kan- 
didater som klarar personvalssparren, har ocksá minskat. Áven andelen 
kandidater som klarat sparren och som inte skulle ha blivit valda utan 
personval har minskat. Mot bakgrund av de förvantningar som ursprung- 
ligen funnits pá deltagandet i personvalen -  mellan 30 och 50 procent i 
riksdagsvalen och mellan 50 och 70 procent i de kommunala valen -  kan 
konstateras att reformen inte har motsvarat förvantningarna (jfr SOU 
1993:21 s. 53 f.).

Nágra remissinstanser föreslár att alla sparrar i personvalet ska tas bort.
Enligt Medborgarrattsrörelsen ar sparrarna obefogade eftersom partierna 
andá beháller makten att avgöra vilka kandidater som registreras och 
darmed kan bli valda. Folkpartiet liberalerna i Kalmar lan menar att ett 
borttagande av sparrarna kan bidra till att tydliggöra att politikerna har 
lyfts fram av folket. Regeringen anser emellertid att de argument som 
framfördes vid genomförandet av personvalsreformen i frága om sparrar- 
nas betydelse för att uppná en balans mellan partiernas och valjarnas 86



báda motstáende intressen alltjamt ar barkraftiga (jfr prop. 1996/97:70 s. Prop. 2009/10:80 
121). Sparren ger uttryck för att valsystemet i grunden ar ett partival men 
med möjlighet för valjarna att avge en sarskild personröst. En sparr bör 
alltsá finnas kvar.

Som Samhallsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet fram- 
för kan ett hinder mot personvalets genomslag i praktiken vara att val- 
jarna har svárt att tillgodogöra sig information om de politiska skillna- 
derna mellan olika kandidater. De utvarderingar som genomförts efter 
1998 och 2002 árs val visar att det vanligaste skalet till att tillfrágade 
valjare inte utnyttjat möjligheten till personval har varit att de haft otill- 
rackliga kunskaper om kandidaterna. Det finns sáledes anledning att 
sarskilt betona vikten av att valjarna ges ingáende information om kandi- 
daterna. Ett stort ansvar vilar i detta hanseende pá partierna och pá kan- 
didaterna sjalva.

Vid sidan av ökade informationsinsatser bör aven en förandring av 
sparrniván för personvalet göras. Utredningen föreslár att sparrniván ska 
sankas frán átta till fem procent. Regeringen ansluter sig till förslaget.
Genom en sádan andring kommer en enhetlig sparrnivá att galla för per- 
sonvalet i samtliga val. Det gör systemet tydligare. Enligt regeringen 
innebar det ocksá att den intressekonflikt som finns mellan partiernas och 
valjarnas respektive krav pá inflytande kan beaktas pá ett godtagbart satt, 
samtidigt som battre förutsattningar skapas för att personvalet ska fá 
tydligare genomslag i framtiden.

Det saknas i detta sammanhang underlag för att, som föreslagits av 
företradare för allmanheten, narmare övervaga och föreslá sádana förand- 
ringar av personvalssystemet som innebar att valjarna ges möjlighet att 
göra flera personval eller att de áter ges möjlighet att stryka nágon kandi- 
dat.

5.1.2 Upplysning om personvalet lamnas pa valsedeln

Regeringens förslag: En ny bestammelse införs som anger att en upp- 
lysning om personvalets innebörd ska finnas pá valsedeln.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna lamnar i huvudsak förslaget utan erinran. Valmyn- 

digheten anser dock att vissa praktiska konsekvenser av förslaget 
behöver övervagas ytterligare.

Skalen för regeringens förslag: Som framhálls i avsnitt 5.1.1 ar det 
sannolikt att valjarnas tillgáng till information om partiernas olika kandi- 
dater har stor betydelse för deltagandet i personvalet. Áven graden av 
medvetenhet hos valjarna om innebörden av personvalet torde vara av 
betydelse. Det galler inte minst i de fall en valjare avstár frán att utnyttja 
sin möjlighet att avge en sarskild personröst. Den centrala valmyndig- 
heten har har ett sarskilt informationsansvar. Áven partierna och kandi- 
daterna har ett ansvar för att skapa klarhet i frágor kring personvalet.

Ett satt att bidra till ökad medvetenhet om personvalet hos valjarna 
kan, som utredningen föreslár, vara att lamna upplysning om personvalet 
pá valsedeln. Valmyndigheten framháller med anledning harav att ut- 
rymmet för information pá valsedeln ar begransat och anför att det 87



knappast ar möjligt att pá nágon rad utförligt beskriva personröstningens Prop. 2009/10:80
innebörd. För att öka förstáelsen för personvalet hos valjarna anser
regeringen emellertid, liksom utredningen, att det bör införas ett krav pá
upplysning om personröstens innebörd pá valsedlar med uppgifter om
kandidater. Regeringen anser samtidigt att det ar angelaget att partierna
fár största möjliga utrymme pá valsedeln för uppgifter om kandidater.
Med denna utgángspunkt máste en upplysning pá valsedeln om person- 
valets innebörd med nödvandighet bli kortfattad. Ett visst utrymme bör 
emellertid kunna förbehállas för upplysningar om personvalets innebörd 
utan att det páverkar partiernas behov i allt för hög grad.

Mot den angivna bakgrunden bör det i 6 kap. 3 § vallagen (2005:837) 
laggas till att en upplysning om personvalets innebörd ska finnas pá val- 
sedeln. Den narmare utformningen av valsedlarna regleras i de före- 
skrifter som finns i valförordningen (2005:874). Regeringen har för 
avsikt att genom andring av föreskrifterna i förordningen meddela 
narmare bestammelser om hur upplysningen ska utformas.

5.2 Valdagen tidigarelaggs

Regeringens förslag: Valdagen flyttas frán tredje söndagen till andra 
söndagen i september.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna lamnar för- 

slaget utan erinran. Vaxjö kommun menar dock att det kan upplevas som 
förvirrande att förandra en val inarbetad tidpunkt för val och befarar att 
en tidigarelaggning av valdagen kan minska valdeltagandet. Svenskt 
Naringsliv anser att det ar tveksamt att knappa in pá den tid riksdagen har 
till förfogande för budgetarbetet.

Skalen för regeringens förslag

Budgetbehandlingen

Centrala inslag i den reformering av riksdagsarbetet som genomfördes 
1994 var en ny form för riksdagens budgetbehandling och en omlaggning 
av budgetáret till kalenderár (förs. 1993/94:TK1 och 1993/94:TK2, bet.
1993/94:KU18 och 1993/94:KU2). Budgetbehandlingen sker enligt den 
s.k. rambeslutsmodellen, som innebar att riksdagen i ett tvástegsför- 
farande först tar stallning till helheten i regeringens budgetförslag och 
darefter anpassar detaljerna till denna. Riksdagen ska sáledes först lagga 
fast utrymmet för budgetens samlade utgifter och inkomster samt fördela 
utgifterna pá 27 utgiftsomráden som darefter fungerar som ramar i det 
fortsatta budgetarbetet. Underlaget för beslutet arbetas fram av finans- 
utskottet, som först hamtar in berörda fackutskotts synpunkter pá huvud- 
dragen i regeringens budgetförslag och pá de alternativa budgetförslag 
som oppositionspartierna lagger fram i motioner. Sedan riksdagen har 
faststallt ramen för varje utgiftsomráde utgör ramen ett tak för det fort- 
satta budgetarbetet.
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Budgetpropositionen ska lamnas senast den 20 september under de ár 
dá riksdagsval inte hálls. De ár riksdagsval hálls ska budgetpropositionen 
enligt 3 kap. 2 § riksdagsordningen (RO) med tillhörande tillaggs- 
bestammelser lamnas senast en vecka efter riksmötets öppnande. Av 3 
kap. 5 § RF framgár att en nyvald riksdag samlas pá femtonde dagen 
efter valdagen, dock tidigast pá fjarde dagen efter det att valets utgáng 
har kungjorts. Detta innebar att budgetpropositionen normalt ska laggas 
fram senast 22 dagar efter valet. Om detta till följd av ett regeringsskifte 
inte ar möjligt, ska budgetpropositionen lamnas inom tio dagar efter det 
att en ny regering har tilltratt, dock senast den 15 november.

För att möjliggöra för riksdagen att avsluta budgetarbetet före juluppe- 
hállet har en förenklad behandlingsordning tillampats i riksdagen efter 
valen 1998, 2002 och 2006. Fackutskotten har darvid avstátt frán att yttra 
sig till finansutskottet.

Mot bakgrund av att den reformerade ordningen för budgetbehand- 
lingen i riksdagen innebar att tiden kan bli knapp báde för regeringens 
arbete med budgetpropositionen och för riksdagens budgetbehandling 
under ett valár, har bl.a. frágan om en tidigarelaggning av valdagen tagits 
upp till behandling i flera olika sammanhang. De utredningar som har 
övervagt frágan har emellertid inte lamnat nágot förslag som har genom- 
förts (förs. 1993/94:TK1 s. 75, förs. 1993/94:TK2 s. 6, förs. 2000/01:RS1 
s. 66 och SOU 2002:42).

Valdagen bör tidigarelaggas

Reglerna om budgetarbetet innebar att förutsattningarna för att en ny 
regering ska ha möjlighet att satta sin pragel pá sitt första budgetförslag 
blir begransade. Detta blir sarskilt pátagligt om regeringsbildningen drar 
ut pá tiden. Áven om det inte sker nágot regeringsskifte kan den förand- 
rade parlamentariska situationen efter ett val i vissa fall leda till svárig- 
heter i budgetarbetet, t.ex. om förhandlingar máste bedrivas med snava 
tidsramar mellan en minoritetsregering och ett eller flera samarbets- 
partier.

Efter valen 1998, 2002 och 2006 har erfarenheterna av budgetpro- 
cessen varit skiftande. Áven om erfarenheterna efter 2006 árs val visser- 
ligen visar att det ocksá efter ett regeringsskifte kan vara möjligt för en 
regering att hinna satta sin pragel pá sitt första budgetförslag ar det inte 
givet att förutsattningarna för detta alltid ar lika goda vid regerings- 
skiften.

Det ar naturligt att en ny regering sá snart som möjligt vill fá genom- 
slag för den politik den har fátt valjarnas mandat att föra. Med hansyn till 
att de snava tidsramarna för budgetarbetet mánga gánger kan innebara 
pátagliga begransningar i detta avseende finns det enligt regeringen goda 
skal att förandra reglerna i syfte att vidga tidsramarna.

Regeringen instammer i Grundlagsutredningens bedömning att val- 
dagen inte bör förlaggas till váren. Tidigare forskningsunderlag tyder 
narmast pá att en sádan förandring kan komma att páverka valdeltagandet 
negativt (SOU 2001:65). Riksdagens arbetsrytm kan ocksá komma att 
páverkas. Liksom utredningen anser regeringen att en naturlig utgángs-
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punkt bör vara att strava efter en sá begransad justering av den inarbetade Prop. 2009/10:80 
ordningen som möjligt.

Grundlagsutredningen föreslár att valdagen ska tidigarelaggas en 
vecka. Vaxjö kommun har invant mot detta och bl.a. anfört att en 
tidigarelaggning av valdagen kan minska valdeltagandet. Regeringen ar 
emellertid av uppfattningen att en sá begransad förandring som utred- 
ningen föreslár inte kan förvantas fá nágon avgörande betydelse för val- 
deltagandet. Nágon mera pátaglig páverkan pá arbetsrytmen i riksdagen 
kan föreslaget inte heller förvantas fá. Mot den angivna bakgrunden 
ansluter sig regeringen till utredningens förslag att flytta valdagen en 
vecka till andra söndagen i september.

Eftersom en nyvald riksdag ska samlas pá femtonde dagen efter val- 
dagen kommer en tidigarelaggning av valdagen inte att fá önskad effekt 
för regeringens budgetarbete om inte andring ocksá görs i tillaggs- 
bestammelse 3.2.1 i riksdagsordningen. Som framgár av vad som anförs 
om budgetbehandlingen ovan ska budgetpropositionen enligt denna 
bestammelse normalt lamnas senast en vecka efter riksmötets öppnande 
de ár dá riksdagsval hálls. Nar valdagen tidigarelaggs möjliggörs en 
förlangning av denna frist till tvá veckor utan att förandringen páverkar 
den tid riksdagen har till förfogande för budgetbehandlingen. Förlangs 
fristen ytterligare minskar visserligen tiden för budgetbehandling i riks- 
dagen men samtidigt ges regeringen ytterligare förbattrade möjligheter 
att pragla sitt första budgetförslag av den politik den har fátt valjarnas 
förtroende att genomföra. Svenskt Naringsliv framför att budgetbehand- 
lingen ar riksdagens kanske viktigaste uppgift och anser att det inger 
betankligheter att minska riksdagens roll utöver vad som följer av 
budgetreformen. Regeringen konstaterar att Grundlagsutredningen har 
haft samrád med riksdagens talman och företradare för riksdagspartierna 
och att det dá har framkommit att riksdagen ar beredd att övervaga för- 
andringar av angivet slag. Nágon förandring av tillaggsbestammelsen 
föreslás dock inte i detta lagstiftningsarende.

5.3 Kommunala valfrágor

5.3.1 Proportionaliteten vid val till kommunfullmaktige

Regeringens bedömning: En utredning bör ges i uppdrag att se över 
frágor om proportionaliteten vid kommunala val.

Grundlagsutredningens bedömning överensstammer med 
regeringens.

Remissinstanserna tillstyrker eller lamnar bedömningen utan erinran. 
Folkkampanjen för sjukvárden anser dock att ocksá frágan om bort- 
tagande av sparrarna i riksdagsvalet och landstingsvalen bör övervagas 
pá nytt av en utredning.

Skalen för regeringens bedömning: Vid val till riksdagen ar landet 
indelat i 29 valkretsar. Vid val till landstingsfullmaktige ar vaije lands- 
ting indelat i valkretsar. Som huvudregel omfattar dessa en eller flera 
kommuner. I báde riksdagsvalen och valen till landstingsfullmaktige
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tillampas en ordning med utjamningsmandat mellan valkretsarna. Sam- 
tidigt finns det sparrar mot smá partier.

Vid val till kommunfullmaktige ar huvudregeln att varje kommun ar en 
valkrets. Om kommunen har fler an 6 000 röstberattigade, fár den delas 
in i valkretsar. Om antalet röstberattigade överstiger 24 000 personer 
eller om det för kommunen ska utses minst 51 fullmaktige, ska 
kommunen delas in i valkretsar. Vid 2006 árs val var 79 av landets 290 
kommuner valkretsindelade. I valen till kommunfullmaktige förekommer 
inga utjamningsmandat som kan kompensera de effekter som en 
valkretsindelning av en kommun fár för proportionaliteten. Det finns 
samtidigt inte nágon smápartisparr vid dessa val. Den begransning av 
antalet mandat som finns att fördela inom valkretsarna medför dock att 
systemet i realiteten inrymmer en sparr mot smá partier. I de icke 
valkretsindelade kommunerna kommer sparren mot smá partier att ligga 
pá mellan 2,08 och 3,22 procent, medan fördelningsreglerna i valkretsin- 
delade kommuner pá motsvarande satt inrymmer en sparr mot smá par- 
tier pá mellan 4 och 6,66 procent.

Sedan slutet av 70-talet har frágan om proportionaliteten vid valen till 
kommunfullmaktige behandlats i flera utredningar, senast av 2003 árs 
vallagskommitté (SOU 2004:111). Nágon bredare uppslutning kring en 
andring av de nuvarande bestammelserna har dock inte kunnat uppnás. 
Efter övervaganden av olika förandringar av den nuvarande ordningen 
gör Grundlagsutredningen bedömningen att frágan bör utredas vidare. 
Regeringen instammer i denna bedömning. En utredning bör sáledes 
tillsattas med uppdrag att pá nytt övervaga frágan om systemet med pro- 
portionalitet vid val till kommunfullmaktige bör andras. Det finns dock 
inte skal att i det sammanhanget, som Folkkampanjen för sjukvárden 
efterfrágar, pá nytt övervaga sparrarna för partival i riksdagsvalet och 
landstingsvalen.

5.3.2 Extra val efter beslut av fullmaktige

Regeringens förslag: En möjlighet införs för fullmaktige att besluta om 
extra val till fullmaktige mellan ordinarie val. Extra val ska hállas om 
minst tvá tredjedelar av de narvarande ledamöterna röstar för det. Ett 
beslut om extra val fár dock inte fattas förran sex mánader har förflutit 
frán det nyvalda fullmaktiges första sammantrade. Ett arende om extra 
val ska alltid bordlaggas första gángen det tas upp till behandling i full- 
maktige. Fullmaktige fár fatta beslut utan föregáende beredning.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: En majoritet av de remissinstanser som 

kommenterar förslaget tillstyrker eller lamnar det utan erinran. Juridiska 
fakultetsnamnden vid Stockholms universitet, Samhallsvetenskapliga 
fakultetsnámnden vid Uppsala universitet, Vaxjö kommun, Uppsala 
kommun, Luleá kommun, Skáne láns landsting, Norrbottens láns lands- 
ting och Folkkampanjen för sjukvárden tillstyrker förslaget. Áven 
Sveriges Kommuner och Landsting tillstyrker förslaget att införa en möj- 
lighet till kommunala extra val samt kravet pá kvalificerad majoritet och
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sexmánadersfrist men avstyrker kravet pá obligatorisk bordlaggning av Prop. 2009/10:80 
frágan i fullmaktige.

Nágra remissinstanser avstyrker förslaget eller anser att det bör över- 
vagas ytterligare innan det genomförs. Östersunds kommun pekar sarskilt 
pá att möjligheten att besluta om extra val kan leda till att partierna inte 
tar sitt ansvar att genom samarbete fá till stánd en fungerande majoritet.
Kommunen framháller aven att det ar mycket dyrt att genomföra ett extra 
val. Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet framháller bl.a. att 
det finns en risk att möjligheten att besluta om extra val missbrukas av de 
större partierna pá ett satt som leder till att extra val utlyses nar det 
egentligen inte behövs. Om förslaget andá ska genomföras anser fakul- 
tetsstyrelsen att det bör kravas tre fjardedels majoritet i fullmaktige för 
att besluta om extra val. Valmyndigheten anser att vissa praktiska konse- 
kvenser av förslaget behöver övervagas ytterligare. Den uppfattningen 
delas aven av Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet. Sam- 
hállsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet menar att möjlig- 
heten att utlysa extra val kan uppfattas som ett instrument som kan 
anvandas av stora och etablerade partier mot smá och nya partier som 
velat pressa igenom sá mycket som möjligt av det egna partiets politik.
Fakulteten framháller vidare att valdeltagandet i ett extra val i en enskild 
kommun sannolikt skulle bli betydligt lagre an vid ett ordinarie val och 
pápekar att det ar svárt att bedöma vilka effekter ett lágt valdeltagande 
skulle kunna fá för de olika partiernas valresultat. Om möjligheten att 
besluta om kommunala extra val införs bör ett sádant beslut enligt fakul- 
teten kunna fattas med ett vanligt majoritetsbeslut eller av en majoritet av 
samtliga ordinarie fullmaktigeledamöter.

Skalen för regeringens förslag

Skiftande majoritetsförhállanden under mandatperioden

Det normala efter ett allmant val pá kommunal nivá ar att ett eller flera 
partier i fullmaktige bildar den politiska majoritet som ska leda arbetet 
under den nya mandatperioden. Den politiska majoriteten ar vanligen 
stabil under hela mandatperioden. Det ar ocksá vanligt att partier som 
avser att samarbeta utfardar gemensamma politiska deklarationer eller 
programförklaringar. Det hander dock emellanát att ett parti som frán 
början ingátt i den politiska majoriteten under mandatperioden övergár 
till att i stallet samarbeta med oppositionen. Det kan fá till följd att majo- 
ritetsförhállandet i fullmaktige skiftar under mandatperioden.

Under senare ár har i de allmanna valen allt fler partier tagit plats i 
fullmaktigeförsamlingarna i landet. De politiska majoriteterna har dar- 
igenom pá mánga háll blivit mindre förutsagbara och ibland instabila. I 
nágra fall har andrade politiska majoritetsförhállanden i fullmaktige 
under en löpande mandatperiod kommit att försvára namndarbetet. 
Namnderna har inte fátt igenom sina förslag i fullmaktige eftersom den 
politiska majoriteten i fullmaktige inte langre stamt överens med den 
politiska majoriteten i namnderna. Ytterst handlar det om att styrelsen 
och övriga namnder inte langre har fullmaktiges förtroende.
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Om den politiska majoriteten i en namnd inte langre ar densamma som Prop. 2009/10:80 
i fullmaktige har fullmaktige getts möjlighet enligt 4 kap. 10 a § kommu- 
nallagen (1991:900, KL) att áterkalla uppdragen för samtliga förtroende- 
valda i namnden. Denna möjlighet ska ses bl.a. mot bakgrund av att det, 
trots att det i kommuner och landsting under en mandatperiod kan före- 
komma att majoritetsförhállandena skiftar, inte finns nágon möjlighet till 
misstroendeförklaring eller extra val (prop. 1993/94:188 s. 45).

Ibland kan oklara majoritetsförhállanden och andra omstandigheter 
innebara att de politiska problemen blir sá stora att det inte ar tillrackligt 
att under löpande mandatperiod göra förandringar i namndernas 
sammansattning. Det förhállandet att en ledamot i fullmaktige efter ett 
val lamnar sitt parti men sitter kvar och arbetar för ett nytt parti eller 
fortsatter arbetet utan anknytning till nágot parti i fullmaktigeförsam- 
lingen kan fá sádana konsekvenser. Med hansyn till hur mandaten ska 
fördelas i fullmaktige kan det ocksá förekomma att samtliga mandat i 
fullmaktige inte blir besatta vid mandatperiodens ingáng, t.ex. om ett 
parti tilldelas ett eller flera mandat utan att partiet har tillrackligt mánga 
kandidater att utse för att ta plats i fullmaktige. Det finns i sádana situa- 
tioner risk för att en kommun eller ett landsting under en hel eller en stor 
del av en valperiod kan komma att stá utan ett fungerande styre.

En möjlighet att besluta om extra val bör införas

Mánga gánger kan lösningen pá problem som uppkommer med anled- 
ning av oklara eller instabila majoritetsförhállanden vara att partierna 
söker och skapar bredare politiska koalitioner i fullmaktige. I vissa fall 
kan emellertid politiska förutsattningar för en sádan lösning saknas. I en 
sádan situation skulle en möjlighet att besluta om extra val kunna vara ett 
satt att lösa ett lást politiskt lage i fullmaktige.

Nágra remissinstanser, bl.a. Östersunds kommun och Juridiska fakul- 
tetsstyrelsen vid Lunds universitet, framför farhágor om att en möjlighet 
att utlysa extra val skulle kunna inverka negativt pá partiernas villighet 
att genom samarbete skapa fungerande majoriteter och kunna missbrukas 
av de större partierna pá ett satt som leder till att extra val utlyses nar det 
egentligen inte behövs. Samhállsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs 
universitet framháller att det ocksá finns en risk att etablerade partier 
anvander extravalsinstitutet som ett maktinstrument för att hota smá 
partier till samförstándslösningar i olika frágor. Enligt regeringens 
mening bör emellertid riskerna för missbruk av extravalsinstitutet inte 
överdrivas. Flera faktorer kan förvantas verka avhállande mot ett sádant 
missbruk. En sádan faktor ar att det ofta torde vara svárt för majoriteten i 
fullmaktige att pá förhand bedöma vilka partisympatier valjarna kommer 
att visa i ett extra val, inte minst om partierna inte visat sig villiga att 
försöka finna lösningar pá problem som har uppkommit efter ett allmant 
val. Som Samhallsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet 
pápekar kan det vara mycket svárt att bedöma t.ex. vilka effekter ett lágt 
valdeltagande skulle kunna fá för de olika partiernas valresultat. Vidare 
torde de kostnader som uppkommer för kommunerna och landstingen i 
samband med ett extra val allmant sett ha en áterhállande inverkan pá 
beslut att utlysa extra val. Det förhállandet att ett extra val kan leda till
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stora kostnader utgör dock enligt regeringens mening inte ett tillrackligt Prop. 2009/10:80 
tungt vagande skal mot ett införande av möjligheten att utlysa extra val.
Det fár i stallet förutsattas att kommunerna och landstingen aven i fram- 
tiden anstranger sig för att med utgángspunkt frán valresultatet fá till 
stánd ett fungerande styre innan initiativ tas till att hálla extra val.

Áven om de situationer dá oklara eller instabila majoritetsförhállanden 
leder till sá stora problem att det finns behov av att hálla extra val torde 
vara ovanliga, anser regeringen i likhet med Grundlagsutredningen att det 
ar rimligt att regelsystemet ger utrymme för att lösa en extraordinar 
situation av detta slag. Enligt regeringens mening bör fullmaktige darför 
under vissa villkor ges möjlighet att utlysa extra val för att lösa en upp- 
kommen konflikt.

För att garantera att extra val inte utlyses förran andra medel att lösa en 
konflikt ar uttömda kan det dock, som utredningen föreslár, vara befogat 
att införa en sparr mot extra val under en viss tidsperiod efter ett ordina- 
rie val. Regeringen áterkommer till den frágan nedan.

Kvalificerad majoritet i fullmáktige

Det ar naturligt att det ar fullmaktige som fattar ett beslut om att utlysa 
extra val. Nágon initiativratt bör inte tillkomma styrelsen eller övriga 
namnder.

Utredningen föreslár att det bör införas en beslutsregel som innebar att 
extra val ska hállas om minst tvá tredjedelar av de narvarande leda- 
möterna i fullmaktige röstar för det. Ett par remissinstanser framför olika 
synpunkter pá den föreslagna beslutsregeln. Fakultetsstyrelsen vid Lunds 
universitet anser att det bör kravas tre fjardedels majoritet av ledamöterna 
i fullmaktige, medan Samhállsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs 
universitet menar att beslut i stallet bör kunna fattas med ett vanligt 
majoritetsbeslut, alternativt genom ett beslut av en majoritet av samtliga 
ordinarie ledamöter i fullmaktige. I likhet med Grundlagsutredningen 
menar regeringen att det i frága om möjligheten att utlysa extra val ar 
motiverat att göra avsteg frán majoritetsprincipen för att markera att extra 
val endast ar avsett för extraordinara situationer. Det ska kunna tillgripas 
endast om en klar majoritet i fullmaktige anser att det behövs.
Regeringen anser att utredningens förslag innebar en godtagbar avvag- 
ning för att ástadkomma avsedd áterhállande effekt. Ett majoritetskrav i 
linje med vad Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet föreslár 
skulle enligt regeringen kunna leda till att en liten minoritet i fullmaktige 
fár alltför stor makt att förhindra en nödvandig átgard för att lösa en 
extraordinar politisk situation.

Sexmánadersspárr, beredning och bordlággning

I syfte att garantera att extra val inte utlyses förran alla möjligheter att 
finna fungerande lösningar för styret i kommunen eller landstinget ar 
uttömda ar det enligt regeringen rimligt att den ordning som införs inne- 
fattar vissa begransningar av möjligheterna att hálla extra val i omedelbar 
anslutning till ett ordinarie val. Regeringen delar utredningens uppfatt-
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ning att ett beslut om extra val inte bör fá fattas förran sex mánader har 
förflutit sedan ett nyvalt fullmaktige haft sitt första sammantrade.

Under den sexmánadersperiod som följer efter ett ordinarie val fár par- 
tierna förutsattas göra lángtgáende anstrangningar för att finna lösningar 
pá de problem som uppkommer med anledning av oklara eller instabila 
majoritetsförhállanden. Under sádana förhállanden torde det normalt inte 
finnas behov av ytterligare beredning i styrelsen av frágan om extra val 
innan arendet tas upp i fullmaktige. Fullmaktige bör darför kunna fatta 
beslut om extra val utan föregáende beredning i styrelsen.

Bestammelser om bordlaggning och áterremiss av arenden i fullmak- 
tige finns i 5 kap. 36 § KL. Enligt första stycket ska ett arende normalt 
bordlaggas eller áterremitteras om det begars av minoritet i fullmaktige. 
Bestammelsen om minoritetsbordlaggning och minoritetsáterremiss ar 
dock inte tillamplig i frágor om val. Av andra stycket framgár att det för 
bordlaggning eller áterremiss i sádana frágor kravs enkel majoritet i 
fullmaktige.

Utredningen föreslár att ett arende om extra val alltid ska bordlaggas 
första gángen det tas upp till behandling i fullmaktige. Sveriges 
Kommuner och Landsting ifrágasatter förslaget och framháller att den 
fördröjning en bordlaggning innebar kan vara till stor nackdel för 
kommunerna. Förbundet pápekar ocksá att obligatorisk bordlaggning ar 
frammande för kommunalratten.

Áven om det för narvarande inom kommunalratten inte finns nágra 
bestammelser om obligatorisk bordlaggning anser regeringen att det i 
frága om ett arende om extra val, som vacks av fullmaktige och som 
dessförinnan inte har beretts av kommunstyrelsen eller landstingsstyrel- 
sen, ar av stor vikt att fullmaktige alltid ges tid till noggrant övervagande. 
Om det inte stalls krav pá obligatorisk bordlaggning skapas teoretiskt en 
möjlighet för fullmaktiges ordförande att, utan föregáende beredning i 
kommun- eller landstingsstyrelsen, med mycket kort varsel -  i bráds- 
kande fall sá sent som vardagen före sammantradet (5 kap. 11 § KL) -  ta 
upp ett arende om extra val för beslut i fullmaktige. Regleringen bör inte 
ge utrymme för en sádan hantering av frágan. Ett krav pá bordlaggning 
leder visserligen till viss ytterligare fördröjning av arendets avgörande 
men inget hindrar att ordföranden, eller minst en tredjedel av fullmaktige, 
begar att ett extra sammantrade ska hállas för beslut i frágan. Den för- 
dröjning bordlaggningen kan föra med sig utgör mot den bakgrunden inte 
nágot avgörande skal mot att införa ett krav pá obligatorisk bordlagg- 
ning. Enligt regeringen ar det tvartom rimligt att frágan alltid bordlaggs 
átminstone vid det första tillfallet dá arendet tas upp i fullmaktige. 
Regeringen instammer sáledes i utredningens bedömning att en regel om 
obligatorisk bordlaggning bör införas.

Den nya bestammelsen om obligatorisk bordlaggning kommer att galla 
vid sidan av den generella regleringen av möjligheten att bordlagga och 
áterremittera arenden. Det innebar att det inte finns nágot hinder mot att 
frágan bordlaggs vid flera tillfallen. Som framgár ovan förutsatts dock att 
ett yrkande om bordlaggning har stöd av en enkel majoritet i fullmaktige. 
Detsamma galler i frága om ett yrkande om áterremiss.
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Genomförandet av extra val Prop. 2009/10:80

Det ar angelaget att ett beslutat extra val kan genomföras sá snart som 
möjligt efter beslutet. Det gár dock inte att ange nágon generell tid för 
hur snabbt ett extra val till fullmaktige ska hállas. Det fár bestammas 
utifrán förhállandena i det konkreta fallet. Utgángspunkten ar att ett extra 
val ska genomföras med full respekt för de demokratiska principerna och 
med iakttagande av rattssakerhetens krav. Samtidigt máste behovet av att 
snabbt undanröja det politiskt osakra lage som föranlett extra valet be- 
aktas.

Det ar viktigt att planeringen av valets genomförande sker i nara dialog 
med den centrala valmyndigheten och lansstyrelsen. En sádan dialog 
torde kunna bidra till att vissa praktiska frágor rörande t.ex. förtidsröst- 
ningen m.m., som Valmyndigheten pekar pá, kan lösas pá ett godtagbart 
satt.

5.4 Den fria nomineringsratten utreds

Regeringens bedömning: En utredning bör ges i uppdrag att övervaga 
hur de problem som visat sig följa av den fria nomineringsratten bör 
lösas eller begransas.

Grundlagsutredningens bedömning överensstammer med 
regeringens.

Remissinstanserna lamnar bedömningen utan erinran.
Skalen för regeringens bedömning: Den fria nomineringsratten har 

sedan lange varit en central princip i det svenska valsystemet. Principen 
innebar att valjarna har möjlighet att kort tid före ett val bilda ett nytt 
parti. För att valjarna ska kunna rösta pá det nya partiet ska det enligt 
vallagen i varje röstningslokal finnas valsedlar med enbart valbeteckning 
(blanka valsedlar) pá vilka valjarna kan skriva till partiets beteckning och 
dess kandidater. En blank valsedel utan tillskriven partibeteckning ar 
ogiltig.

Som Grundlagsutredningen har redogjort för har frágan om den fria 
nomineringsratten tidigare varit föremál för omfattande utredningsarbete. 
Förslag till krav pá obligatorisk förhandsanmalan av partier har lamnats 
av bl.a. Folkstyrelsekommittén och Personvalskommittén (SOU 1987:6 
respektive SOU 1993:21). I samband med tillkomsten av 1997 árs vallag 
infördes efter förslag av Nomineringsratts- och valkretskommittén en 
ordning med frivillig anmalan av samtliga kandidater, vilken innebar att 
den fria nomineringsratten numera endast galler för de partier som har 
valt att inte anmala nágra kandidater (SOU 1996:66, prop. 1996/97:70).

Den stora fördelen med ett krav pá att partier som ska delta i ett all- 
mant val ska anmala detta och samtliga sina kandidater viss tid före valet 
ar att valjarna pá förhand fár veta vilka alternativ som presenteras i valet. 
En annan fördel ar att enstaka röster som enligt gallande ordning avges 
under mer eller mindre parodiska partibeteckningar inte langre kommer 
att godkannas. En annan konsekvens ar att ett effektivt skydd mot s.k. 
ofrivilliga kandidaturer uppnás. En inskrankning i den fria nominerings- 
ratten genom ett krav pá förhandsanmalan innebar emellertid ocksá vissa



nackdelar. Det blir med ett sádant krav inte langre möjligt för nya poli- 
tiska formationer som bildas under slutet av en valrörelse att göra sig 
gallande i valet. Med ett sádant krav försvinner ocksá bl.a. den nuvarande 
möjligheten att láta valjarna fritt skriva till kandidater pá valsedeln för ett 
parti som valt att inte skydda sin partibeteckning.

Utredningen har övervagt om det bör införas inskrankningar i den fria 
nomineringsratten genom krav pá olika slag av offentliga valförberedel- 
ser men stannat för att inte föreslá nágra förandringar av gallande ord- 
ning. Grundlagsutredningen föreslár dock att en ny utredning bör ges i 
uppdrag att arbeta vidare med frágan. Regeringen ansluter sig till denna 
bedömning. Behovet av förandringar av valsystemet i nu aktuellt hanse- 
ende och sattet pá vilket sádana lampligen bör utformas kraver ingáende 
analys och noggranna avvagningar mellan motstáende intressen. 
Regeringen har för avsikt att tillsatta en utredning med uppdrag att över- 
vaga bl.a. denna frága och de frágor som rör proportionaliteten i valen till 
kommunfullmaktige (se narmare avsnitt 5.3.1).

6 Folkomröstningar

6.1 Nationella folkomröstningar

6.1.1 Radgivande nationella folkomröstningar

Regeringens bedömning: Det finns inte skal att utvidga möjligheterna 
att hálla rádgivande nationella folkomröstningar. Nágon ratt för en mino- 
ritet i riksdagen eller för ett visst antal medborgare att pákalla en folkom- 
röstning bör följaktligen inte införas. Det finns inte heller skal att nar- 
mare reglera förfarandet vid rádgivande folkomröstningar.

Nágon möjlighet att hálla beslutande folkomröstningar i andra frágor 
an om vilande förslag till grundlagsandring bör inte införas.

Grundlagsutredningens bedömning överensstammer med 
regeringens.

Remissinstanserna lamnar bedömningen utan erinran.
Skalen för regeringens bedömning: Enligt 1 kap. 1 § andra stycket 

RF förverkligas den svenska folkstyrelsen genom ett representativt och 
parlamentariskt statsskick och genom kommunal sjalvstyrelse. I förar- 
betena betonas nödvandigheten av ett representativt system nar det galler 
handlaggningen av rikets gemensamma angelagenheter. En medverkan i 
besluten frán alla medborgares sida ar inte möjlig i alla de frágor dar 
beslut ska fattas (SOU 1972:15 s. 76 och KU 1973:26 s. 16 f.). Detta 
utesluter dock inte att den representativa demokratin kompletteras med 
inslag av mer direkt demokratiskt inflytande över beslutsfattandet i vissa 
fall. Möjligheten att hálla folkomröstning i skilda frágor utgör ett sádant 
inslag.

Rádgivande nationella folkomröstningar har sedan 1922 kunnat anord- 
nas efter beslut av riksdagen. Enligt 8 kap. 4 § första stycket RF ska 
föreskrifter om rádgivande folkomröstningar i hela riket och om för- 
farandet vid folkomröstning i grundlagsfrágor meddelas genom lag.

Prop. 2009/10:80
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Narmare föreskrifter om förfarandet vid folkomröstningar finns i folkom- Prop. 2009/10:80 
röstningslagen (1979:369). Möjligheten att hálla rádgivande folkomröst- 
ningar förutsatter enligt folkomröstningslagen att den frága som ska 
stallas till folket anges i en sarskild lag. Sedan 1980 finns enligt 8 kap.
15 § RF ocksá möjlighet att hálla beslutande folkomröstningar om 
vilande grundlagsförslag (se narmare avsnitt 6.1.2). Denna möjlighet har 
annu inte utnyttjats.

Folkomröstningsinstitutet har tidigare varit föremál för övervaganden 
av bl.a. Folkstyrelsekommittén, som inte föreslog nágra andringar av 
reglerna (SOU 1987:6), och 1996 árs folkomröstningsutredning, som 
föreslog att det borde införas en möjlighet att anordna beslutade folkom- 
röstningar aven i andra fall an i frága om vilande grundlagsförslag (SOU 
1997:56).

Som Grundlagsutredningen framháller utgör möjligheten att hálla rád- 
givande nationella folkomröstningar ett vardefullt komplement till den 
representativa demokratin. Folkomröstningar kan bl.a. ge de valda 
representanterna battre information om folkets uppfattning i viktiga 
frágor och samtidigt göra de styrande mer lyhörda. Folkomröstningar kan 
vidare bidra till att ge sarskild legitimitet och tyngd át vissa viktiga poli- 
tiska beslut. Detta kan vara betydelsefullt i frágor av stor vikt och láng- 
siktig betydelse. Folkomröstningar kan ocksá förvantas öka medborgar- 
nas intresse och politiska engagemang, liksom kanslan av delaktighet. Pá 
sá satt kan de aven bidra till att starka demokratin. Folkomröstningar har 
dessutom en folkbildande effekt.

Eftersom den representativa demokratin bygger pá tanken att de repre- 
sentanter som valjs att i folkets stalle fatta beslut ocksá ska stá till svars 
för dessa beslut vid nasta val, kan ett alltför flitigt anordnande av folkom- 
röstningar i olika frágor bl.a. försvára det politiska ansvarsutkravandet. I 
várt representativa demokratiska system kan folkomröstningar darför inte 
bli nágot annat an undantagsföreteelser. En viktig förutsattning för det 
politiska ansvarsutkravandet ar vidare att folkomröstningarna endast ar 
rádgivande. Eftersom det slutliga avgörandet av en frága som det har 
hállits folkomröstning om darmed inte undandras den valda politiska 
församlingen, finns det under sádana förhállanden inte nágon direkt mot- 
sattning i förhállande till det representativa systemet.

Grundlagsutredningen gör bedömningen att det inte bör göras nágra 
andringar av reglerna om rádgivande nationella folkomröstningar.
Regeringen ansluter sig till denna bedömning. Det finns redan enligt 
gallande bestammelser goda möjligheter att hálla rádgivande nationella 
folkomröstningar, under förutsattning att det finns en politisk majoritet 
för det. Det saknas för narvarande skal att utvidga dessa möjligheter.
Nágon ratt för en minoritet i riksdagen eller för ett visst antal medborgare 
att pákalla en folkomröstning bör följaktligen inte införas. Som utred- 
ningen har konstaterat skulle ett införande av beslutande folkomröst- 
ningar församra förutsattningarna för politiskt ansvarsutkravande och 
darmed aven riskera att allvarligt försvaga det representativa systemet 
och de politiska partierna. En möjlighet att hálla beslutande folkomröst- 
ning i andra frágor an om vilande förslag till grundlagsandring bör darför 
inte införas. Det finns inte heller skal att narmare reglera förfarandet vid 
rádgivande folkomröstningar.
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6.1.2 Folkomröstningar om vilande förslag till
grundlagsandring

Prop. 2009/10:80

Regeringens förslag: Bestammelserna om folkomröstning angáende 
vilande grundlagsförslag andras sá att ett vilande grundlagsförslag ar 
förkastat om de som röstar mot förslaget ar fler an de som röstar för 
förslaget. Det ska dock aven fortsattningsvis kravas att de som röstar mot 
förslaget till antalet ar fler an halften av de som har avgett godkanda 
röster vid riksdagsvalet för att ett förslag ska vara förkastat.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna lamnar förslaget utan erinran.

Skalen för regeringens förslag

Villkoren för folkomröstning i grundlagsfragor bör inte ándras

För att en rádgivande folkomröstning ska kunna hállas fordras att det i 
riksdagen finns en majoritet för det. Möjligheten att hálla folkomröst- 
ningar om vilande grundlagsförslag enligt 8 kap. 15 § RF har daremot 
narmast funktionen av ett minoritetsskydd, genom att en sádan ska hállas 
pá yrkande av minst en tiondel av riksdagens ledamöter om minst en 
tredjedel av riksdagens ledamöter röstar för det. Detta minoritetsskydd 
kan sagas svara mot en vedertagen stravan att försöka uppná största 
möjliga samförstánd i grundlagsfrágor. Nar bestammelsen infördes an- 
gavs att skalen för att hálla folkomröstning i sádana frágor hade ökat i 
och med att det i regeringsformen hade förts in omfattande regler i syfte 
att skydda de grundlaggande fri- och rattigheterna mot angrepp frán det 
allmannas sida (prop. 1978/79:195 s. 52).

Som Grundlagsutredningen framháller kan det antas att minoritets- 
skyddsregeln i 8 kap. 15 § RF redan genom sin existens har verkat sam- 
förstándsskapande. Det förhállandet att möjligheten att hálla en folkom- 
röstning i en grundlagsfrága hittills inte utnyttjats innebar sáledes inte att 
bestammelsen saknar varde.

Regeringen delar utredningens uppfattning att det inte finns anledning 
att övervaga nágon principiell förandring av möjligheten att hálla folk- 
omröstningar i grundlagsfrágor.

Utformningen av regeln om folkomröstning om vilande grundlagsförslag

Den nuvarande omröstningsregeln i 8 kap. 15 § RF utformades med 
hansyn till att folkomröstningsinstitutets syfte inte ar att försvára önsk- 
varda moderniseringar av grundlagarna. I valet mellan á ena sidan ett 
krav pá ett aktivt stöd av huvuddelen av de röstande och á andra sidan en 
regel som innebar att förslaget ar förkastat endast om fler an halften av 
de röstande har röstat mot det och nej-rösterna ocksá motsvarar mer an 
halften av de godkanda rösterna i det riksdagsval som samtidigt hállits 
valdes darför det senare alternativet (prop. 1978/79:195 s. 53).

Av den gallande ordningen följer att blanka röster och ogiltiga röster i 
princip innebar ett stöd för andringsförslaget. Utredningen föreslár en 
andring som innebar att ett förslag till grundlagsandring förkastas om de 99



som röstar mot förslaget ar fler an de som röstar för det. En sádan and- Prop. 2009/10:80
ring fár till följd att blanka röster inte raknas nágot av de báda röstnings-
alternativen till godo. Regeringen delar Grundlagsutredningens uppfatt-
ning att den av utredningen föreslagna ordningen blir rimligare och mer
rattvisande och ansluter sig till utredningens förslag i denna del. Liksom
utredningen anser regeringen att det aven fortsattningsvis bör kravas att
antalet personer som röstar mot förslaget ar fler an halften av de som har
avgett godkanda röster vid riksdagsvalet för att inte i onödan försvára
andringar av grundlagarna.

Sárskilt om fristen för att begára folkomröstning i en grundlagsfraga

Ett yrkande om folkomröstning i en grundlagsfrága ska enligt 8 kap. 15 § 
tredje stycket RF framstallas inom femton dagar frán det att riksdagen 
antog förslaget som vilande. Ett sádant yrkande ska framstallas vid ett 
sammantrade i kammaren (3 kap. 15 § RO). I förarbetena anges att en 
förutsattning för att detta minoritetsskydd ska kunna uppratthállas ar att 
riksdagen, nar den fattar ett vilande beslut i en grundlagsfrága, gör detta i 
sá god tid under riksmötet att den angivna femtondagarsfristen kan löpa 
ut och beslut fattas med anledning av ett eventuellt yrkande om folkom- 
röstning (prop. 1978/79:195 s. 64). I första hand bör detta ske genom att 
kammarens arbete planeras sá att ett beslut om vilande grundlagsförslag 
fattas i tillrackligt god tid före sommaruppehállet (bet. 2003/04:KU9 s.
41 f.).

I praktiken har utskotten och kammarkansliet ett gemensamt ansvar för 
arbetsplaneringen i riksdagsarbetet. Ett utskott máste darför anses ha ett 
visst ansvar för att ett yrkande om folkomröstning i en grundlagsfrága 
ska kunna framstallas och prövas. Á andra sidan har utskott ocksá ett 
ansvar för att dess arenden blir tillrackligt beredda. Detta ansvar kan 
komma i konflikt med ansvaret för att riksdagsbeslut i ett grundlags- 
arende fattas i sá god tid före sommaruppehállet att ett eventuellt yrkande 
om folkomröstning kan framstallas och prövas.

Talmannen ar behörig att besluta att ett uppeháll i kammarens arbete 
ska avbrytas men nágon uttrycklig skyldighet för talmannen att fatta ett 
sádant beslut finns normalt inte. En sádan skyldighet föreligger endast 
om regeringen eller 115 ledamöter begar det (2 kap. 6 § RO).

Om ett beslut om vilande grundlagsförslag fattas sá sent att femton- 
dagarsfristen inte hinner löpa ut innan sommaruppehállet bör talmannen 
besluta att uppehállet ska avbrytas och att ett sammantrade ska hállas i 
sádan tid att minoritetsskyddet kan uppratthállas. Vacks ett yrkande om 
folkomröstning ska talmannen aven kalla till ett sammantrade för att 
pröva yrkandet.

Utredningen gör bedömningen att den redovisade ordningen kan till- 
godoses redan inom ramen för gallande regler. Regeringen ansluter sig 
till denna bedömning och konstaterar att det inte finns skal att föreslá 
nágra andringar i regeringsformen eller riksdagsordningen för att upp- 
ratthálla minoritetsskyddet.
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6.2 Förutsattningarna för kommunala folkinitiativ andras Prop. 2009/10:80

Regeringens förslag: En kommunal rádgivande folkomröstning ska 
hállas i en frága om minst tio procent av de röstberattigade begar det. Vid 
berakningen av hur mánga som stár bakom initiativet ska endast de rak- 
nas med som skrivit under initiativet under den sexmánadersperiod som 
föregátt begaran. För att förhindra att folkomröstning hálls i frágor som 
helt saknar förankring i fullmaktige ska det finnas en möjlighet för en 
kvalificerad majoritet om tvá tredjedelar av fullmaktiges ledamöter att 
avslá folkinitiativet.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna lamnar för- 

slaget utan erinran. Förslaget tillstyrks av Skane láns landsting och Med- 
borgarráttsrörelsen. Áven Östersunds kommun staller sig i huvudsak 
positiv. Váxjö kommun tillstyrker förslaget att det ska kravas kvalificerad 
majoritet i fullmaktige för att avslá ett folkinitiativ. Det gör aven Folk- 
kampanjen för sjukvarden som dock samtidigt menar att ett initiativ aven 
fortsattningsvis bör kunna vackas av endast fem procent av de röstbe- 
rattigade samt att det under vissa förutsattningar borde kunna förekomma 
att folkomröstningar blir beslutande. Av företradare för allmanheten 
framförs aven synpunkten att ett folkinitiativ bör vara bindande för full- 
maktige.

Av de remissinstanser som sarskilt yttrat sig över förslaget motsatter 
sig en majoritet en andring av nuvarande ordning. Uppsala kommun, 
Lulea kommun, Norrbottens láns landsting samt Sveriges Kommuner och 
Landsting avstyrker förslaget. Uppsala kommun anser att ett förstarkt 
folkinitiativ riskerar att ge olika sarintressen ett kraftfullt verktyg för att 
páverka politiken och att det bör vara fullmaktigeförsamlingens majoritet 
i den enskilda kommunen eller landstinget som avgör om och nar en 
folkomröstning ska genomföras. Liknande synpunkter förs fram av 
Sveriges Kommuner och Landsting och Luleá kommun. Luleá kommun 
staller sig aven tveksam till möjligheten att pá ett godtagbart satt 
kontrollera att den namninsamling som ligger till grund för genomföran- 
det av en folkomröstning uppfyller bestammelserna. Áven Samhálls- 
vetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet ar kritisk till för- 
slagen. Den anser bl.a. att folkomröstningar som baseras pá folkinitiativ 
bör förses med nágon form av kvorumregel som innebar att resultatet av 
omröstningen i vissa fall, nar valdeltagandet varit lágt, ska förklaras 
ogiltigt. Vidare framförs synpunkten att tio procent av de röstberattigade 
ar en för lág andel i smá kommuner medan det samtidigt kan vara en för 
hög andel i stora kommuner och landsting. Váxjö kommun anser att för- 
slaget i stallet bör utformas sá att andelen som kravs ar beroende av det 
totala antalet röstberattigade i kommunen; i en större kommun skulle det 
kravas en mindre andel jamfört med en mindre kommun. Áven Áre 
kommun ifrágasatter pá liknande grunder gransen tio procent.

Nágra remissinstanser staller sig tveksamma till förslaget att initiativ- 
tagarna ska ange sitt personnummer. Umea tingsrátt anser att det finns en 
uppenbar risk att det sádant krav kan leda till att enskilda avstár frán att 
underteckna initiativet av radsla för att personnumret inte hanteras pá ett
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betryggande satt. Liknande synpunkter framförs ocksá av Vaxjö Prop. 2009/10:80 
kommun.

Skalen för regeringens förslag

Ett folkinitiativ ska som huvudregel leda till folkomröstning

I kommunallagstiftningen finns sedan 1977 bestammelser som gör det 
möjligt för kommuner och landsting att anordna folkomröstningar. Enligt
5 kap. 34 § kommunallagen (1991:900, KL) fár fullmaktige besluta att 
det som ett led i beredningen av ett arende som fullmaktige handlagger 
ska inhamtas synpunkter frán medlemmar i kommunen eller landstinget.
Detta kan ske genom folkomröstning, opinionsundersökning eller nágot 
liknande förfarande. Ett sádant beslut fattas med enkel majoritet i full- 
maktige. Narmare föreskrifter om förfarandet finns i lagen (1994:692) 
om kommunala folkomröstningar, som bl.a. inneháller bestammelser om 
röstratt och omröstningsdistrikt.

Den 1 juli 1994 infördes en möjlighet för kommun- och landstings- 
medlemmar att vacka ett arende i fullmaktige om att hálla folkomröst- 
ning i en viss frága, s.k. folkinitiativ (5 kap. 23 § KL). I syfte att klargöra 
att folkomröstningar endast borde avse för medlemmarna viktigare frágor 
infördes ett krav pá att minst fem procent av de röstberattigade kommun- 
eller landstingsmedlemmarna máste stá bakom initiativet för att fullmak- 
tige ska vara tvungen att behandla frágan. Bestammelserna bygger pá 
frivillighet i den meningen att fullmaktige kan valja att avslá eller bifalla 
initiativtagarnas begaran om folkomröstning. Nar bestammelserna om 
folkinitiativ infördes motiverades det med att det skulle starka den lokala 
demokratin och öka enskilda kommunmedlemmars inflytande pá den 
kommunala verksamheten samtidigt som förslaget anságs val avvagt i 
förhállande till den representativa demokratin (prop. 1993/94:188 s.
49 f.). Avsikten var att regleringen skulle leda till att fler kommunala 
folkomröstningar hölls.

De utredningar som har utvarderat folkinitiativet har funnit att alltför fá 
initiativ lett till folkomröstning och att syftet med bestammelserna inte 
till fullo har uppnátts. Fram till hösten 2008 hade endast tolv av 
139 folkinitiativ resulterat i en folkomröstning. Den slutsats som flera av 
utredningarna har dragit ar att folkinitiativet mot denna bakgrund riskerar 
att framstá som skendemokratiskt.

Flera olika förslag till hur reglerna om folkinitiativ bör andras har pre- 
senterats genom áren. Demokratiutvecklingskommittén föreslog t.ex. att 
bestammelserna skulle andras sá att det skulle kravas en kvalificerad 
majoritet i fullmaktige för att avslá ett folkinitiativ (SOU 1996:162).
Darefter föreslog Kommundemokratikommittén att en kommun eller ett 
landsting skulle vara skyldig att hálla folkomröstning i en viss frága om 
minst tio procent av de röstberattigade kommun- eller landstingsmed- 
lemmarna begart det (SOU 2001:48). En majoritet av remissinstanserna 
avstyrkte dock förslaget eller var tveksamma till det pá olika grunder.
Regeringen gjorde bedömningen att frágan borde bli föremál för ytter- 
ligare övervaganden och anförde att den avság att áterkomma till riks- 
dagen rörande frágan om hur folkinitiativet som ett led i samrádet med 
medborgarna skulle kunna starkas (prop. 2001/02:80 s. 49 f.). Riksdagen 102



tillkannagav i samband med behandlingen av propositionen att den fort- 
satta beredningen av frágan i Regeringskansliet borde syfta till ett förslag 
av innebörd att en folkomröstning ska hállas om tio procent av de röst- 
berattigade begar det (bet. 2001/02:KU14 s. 84). I promemorian Samrád 
efter folkinitiativ (Ds 2004:4) föreslogs att fullmaktige skulle kunna 
besluta att samrád, bl.a. folkomröstning, ska ske om minst tio procent av 
de röstberattigade kommun- eller landstingsmedlemmarna vacker ett 
arende om samrád i en viss frága, under förutsattning att förslaget bitrads 
av minst en tredjedel av de narvarande ledamöterna och arendet rör en 
frága som ska handlaggas av fullmaktige. Förslagen har dock inte lett till 
lagstiftning.

Regeringen anser liksom Grundlagsutredningen att det ar ett vardefullt 
inslag i den lokala demokratin att en grupp kommun- eller landstings- 
medlemmar fár möjlighet att aven mellan valen framföra sin uppfattning 
i för dem viktiga frágor. Folkinitiativet skapar förutsattningar att föra in 
medborgarna i den politiska processen och erbjuder dem en kanal för 
direkt páverkan, samtidigt som det sker inom ramen för det represen- 
tativa systemets beslutsformer. Folkinitiativet bidrar pá sá satt till att 
förena deltagardemokratin med den representativa demokratin. De prak- 
tiska erfarenheterna av tillampningen av de nuvarande bestammelserna 
om folkinitiativ tyder dock pá att dessa inte har starkt den kommunala 
demokratin pá det satt som varit avsett. Det finns en risk att nuvarande 
ordning, som hittills inneburit att de medborgare som har engagerat sig 
och samlat in ett tillrackligt stort antal namnunderskrifter i flertalet fall 
fátt sina initiativ till folkomröstning avslagna i fullmaktige, skapar 
besvikelse och missnöje bland medborgarna samt en kansla av att inte bli 
tagna pá allvar. En sádan ordning riskerar snarare att försvaga den 
kommunala demokratin an att starka den. Det finns aven en risk för att 
ordningen framstár som skendemokratisk.

I likhet med Grundlagsutredningen anser regeringen att folkinitiativet 
bör förstarkas. I syfte att öka andelen folkinitiativ som leder till folk- 
omröstning bör huvudregeln vara att en folkomröstning ska hállas nar en 
viss andel av de röstberattigade staller sig bakom initiativet.

Krav pá starkare stödför ett folkinitiativ

I likhet med Grundlagsutredningen anser regeringen att kraven pá initia- 
tivets stöd bör sattas nágot högre an enligt nuvarande ordning. Ett högre 
krav pá andelen initiativtagare balanserar den inskrankning som den 
föreslagna huvudregeln för folkinitiativ innebar för fullmaktiges möjlig- 
heter att besluta om den politiska dagordningen. Ett krav pá högre andel 
initiativtagare kan aven bidra till att folkomröstningar inte hálls i mindre 
viktiga frágor. Av rapporten Referendums in Europe -  an analysis o f the 
legal rules in European states (CDL-AD [2005]034), som sammanstallts 
av Europarádets kommission för demokrati genom lag (Venedig- 
kommissionen), framgár att den andel av de röstberattigade som máste 
stá bakom ett folkinitiativ i de stater dar den beslutande lokala eller 
regionala församlingen ar bunden av ett initiativ oftast ar ganska hög, 
t.ex. tjugo procent i Italien och Makedonien och tio procent i Malta. Flera
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stater har ocksá olika krav beroende pá kommunernas storlek; i större Prop. 2009/10:80
kommuner stalls lagre krav pá andelen initiativtagare an i mindre
kommuner. Nágra remissinstanser, bl.a. Váxjö kommun, anser att andelen
initiativtagare aven i det svenska systemet pá motsvarande satt borde
differentieras i förhállande till en kommuns eller ett landstings befolk-
ningsmassiga storlek.

Nar det galler hur stor andel av de röstberattigade som máste stá 
bakom ett folkinitiativ för att fullmaktige ska behandla frágan om folk- 
omröstning anser regeringen att ett enhetligt krav ar bast agnat att ge 
likartade förutsattningar för demokratiskt inflytande inom alla kommuner 
och landsting i landet. En folkomröstning kan vidare ske i en hel 
kommun eller ett helt landsting eller i enbart en del av en kommun eller 
ett landsting. Den kan ocksá omfatta enbart ett urval av medlemmarna 
(prop. 1993/94:188 s. 50). Förutsattningarna för att fá till stánd ett folk- 
initiativ i dessa skilda fall bör inte vara beroende av hur mánga röst- 
berattigade som bor inom den region som omfattas av initiativet. Trös- 
keln för folkinitiativ bör enligt regeringen som utredningen föreslár dar- 
för sattas till tio procent av samtliga röstberattigade kommun- eller 
landstingsmedlemmar.

Kontroll av namnunderskrifter

Enligt 5 kap. 23 § andra stycket KL ska ett folkinitiativ vara skriftligt, 
ange den aktuella frágan och innehálla initiativtagarnas egenhandiga 
namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om deras adresser. Det 
finns för narvarande ingen sarskild reglering som avser kontrollen av 
initiativtagarnas namnteckningar. Det ar upp till respektive kommun eller 
landsting att bestamma hur denna kontroll ska gá till. Av förarbetena 
framgár att anledningen till att folkinitiativet ska innehálla initiativtagar- 
nas egenhandiga namnteckningar, namnförtydliganden och uppgift om 
deras adresser ar att kommunen eller landstinget ska ha möjlighet att i 
tveksamma fall kontrollera att en viss person, vars namn finns pá initia- 
tivet, verkligen har skrivit under det. I normalfallet torde kommunerna 
och landstingen dock kunna utgá frán att sá ar fallet (SOU 1993:90 s. 
353 f.).

Ett förstarkt folkinitiativ, dar huvudregeln ar att en folkomröstning ska 
hállas nar tio procent av de röstberattigade stödjer initiativet, innebar att 
det kan finnas anledning att i vidare utstrackning an för narvarande kon- 
trollera att de som undertecknat ett folkinitiativ ar behöriga att ta ett 
sádant initiativ. Enligt regeringens mening förutsatter ett förstarkt folk- 
initiativ att kommunerna och landstingen ges goda möjligheter till kon- 
troll av initiativtagarnas namnunderskrifter. Kontroller av namninsam- 
lingar torde i normalfallet kunna ske genom att ett större antal stickprov 
görs. Ett satt att underlatta kontrollen ar vidare, som utredningen föreslár, 
att införa krav pá att initiativtagarna ska ange sitt personnummer.

Om det ska uppstallas krav pá personnummer har tidigare diskuterats 
av Kommundemokratikommittén, som anság att ett sádant krav inte 
borde införas eftersom det enligt kommittén sannolikt skulle försvára 
möjligheterna att vacka ett folkinitiativ (SOU 2001:48 s. 419 f.). Umeá
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tingsrátt och Váxjö kommun framför invandningar mot Grundlagsutred- 
ningens förslag pá motsvarande grund. Regeringen har förstáelse för 
dessa invandningar och konstaterar att det inte gár att bortse frán risken 
att ett krav pá att uppge personnummer kan avhálla vissa personer frán 
att underteckna ett folkinitiativ, t.ex. av radsla för att personnumret ska 
missbrukas i nágot sammanhang. Trots dessa farhágor ar det regeringens 
uppfattning att kommunerna och landstingen bör ges de förbattrade kon- 
trollmöjligheter som förslaget innebar. I likhet med utredningen anser 
regeringen sáledes att det bör införas ett krav pá att de som undertecknar 
en namninsamling lamnar uppgift aven om personnummer. Om det i en 
framtid skulle visa sig att detta krav leder till att enskilda i mer an endast 
ringa omfattning avháller sig frán att delta i folkinitiativ bör frágan över- 
vagas pá nytt.

Genom detta förslag bör, trots de farhágor som Luleá kommun ger ut- 
tryck för, kontroller av om villkoren för ett folkinitiativ ar uppfyllda 
kunna genomföras pá ett godtagbart satt.

Utredningen föreslár att det ska införas en tidsgrans för insamlandet av 
namnunderskrifter. Genom en tidsgrans blir det möjligt att sakerstalla 
aktualiteten av de insamlade namnunderskrifterna. En tidsgrans kan 
ocksá förvantas bidra till att endast aktuella frágor, i vilka det finns en 
stark folkopinion, kommer att bli föremál för folkinitiativ. Regeringen 
delar utredningens bedömning att en tidsgrans bör införas och att den bör 
sattas till sex mánader.

Kvalificerad majoritet i fullmáktige för avslag pá ett folkinitiativ

Som framgár ovan anser regeringen att folkinitiativet bör förstarkas i 
syfte att öka andelen folkinitiativ som leder till folkomröstning. Folkom- 
röstningar bör dock inte hállas i frágor som helt saknar förankring hos 
fullmaktiges ledamöter. Det ar darför rimligt att det som Grundlagsut- 
redningen föreslár införs en möjlighet för en kvalificerad majoritet av 
fullmaktige att besluta att ett folkinitiativ inte ska leda till folkomröst- 
ning. En sádan sparr kan antas leda till att folkomröstningar inte hálls i 
frágor som visserligen formellt faller in under vad fullmaktige kan 
besluta om men som till sin karaktar ar sádana att det vore olampligt att 
folkomrösta om dem. Exempel pá sádana frágor ar anstallningsarenden 
och andra arenden dar det finns risk att enskilda personer upplever en 
folkomröstning som krankande. Den kvalificerade majoritet som ska 
kravas för att avslá ett folkinitiativ bör som utredningen föreslár 
bestammas till tvá tredjedelar av de narvarande ledamöterna, dvs. det 
kravs stöd av endast en tredjedel av ledamöterna för att en folkomröst- 
ning ska hállas.

Det bör uppmarksammas att förslaget med krav pá kvalificerad majo- 
ritet i fullmaktige för avslag pá ett folkinitiativ inte innebar att det införs 
nágon generell möjlighet för fullmaktige att fatta beslut om folkomröst- 
ningar utan stöd av fullmaktiges majoritet. Det ar endast om förslaget om 
folkomröstning har vackts genom ett folkinitiativ som denna regel ska 
galla.
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Ett antal remissinstanser anser att ett förstarkt folkinitiativ enligt den Prop. 2009/10:80 
modell som utredningen föreslár riskerar att ge olika sarintressen ett 
alltför kraftfullt verktyg för att páverka politiken. Enligt dessa remiss- 
instanser bör det, liksom för narvarande, vara fullmaktiges majoritet i 
den enskilda kommunen eller landstinget som avgör om och nar en folk- 
omröstning ska genomföras. Sveriges Kommuner och Landsting menar 
t.ex. att det kan befaras att initiativ till folkomröstningar kommer att tas 
om förslag med ett framlingsfientligt inneháll eller med udden riktad mot 
insatser för utsatta grupper. Enligt regeringens uppfattning bör dock 
risken för att en andring av omröstningsreglerna i fullmaktige ska leda 
till att olika sarintressen fár omotiverat stora möjligheter att páverka 
politiken inte överdrivas. Som utgángspunkt fár det antas att initiativ som 
saknar demokratisk förankring inte kommer att ha stöd hos en tillrackligt 
stor andel av ledamöterna i fullmaktige för att leda till folkomröstning.
Ett folkinitiativ medför inte heller nágon skyldighet för fullmaktige att 
avvakta med att fatta beslut i det arende som initiativet rör. Om en frága 
om folkinitiativ skulle vackas i ett arende enbart i syfte att förhala 
beslutsprocessen ar det sáledes en uppgift för fullmaktige att med hansyn 
till omstandigheterna i det enskilda fallet avgöra om ett beslut bör fattas 
utan hansyn till att ett folkinitiativ har vackts. Vidare kan konstateras att 
de folkomröstningar som anordnas endast ar rádgivande. Skulle det före- 
komma att en folkomröstning anordnas i en frága av sá komplex natur att 
konsekvenserna av beslutet ar svára att överblicka ar det viktigt att fram- 
hálla att resultatet av folkomröstningen, liksom vid tillampningen av 
andra förfaranden för samrád, endast utgör en del av det underlag som 
fullmaktige har att ta stallning till.

Fullmáktiges prövning och genomförandet av folkomröstning, m.m.

Som framgár ovan ar det fullmaktige som beslutar om en folkomröstning 
ska hállas som ett led i beredningen av ett arende. Detta galler oberoende 
av om frágan om folkomröstning har vackts genom ett folkinitiativ eller 
pá nágot annat satt.

Vid prövningen av frágan om en folkomröstning ska hállas har full- 
maktige initialt att ta stallning till om det arende som initiativet rör faller 
inom ramen för den kommunala kompetensen och om det avser en sádan 
frága som fullmaktige kan besluta om. Vid prövningen av ett folkinitiativ 
ska fullmaktige ocksá ta stallning till om en tillrackligt stor andel av de 
röstberattigade stár bakom initiativet. Om det brister i dessa formella 
förutsattningar ska fullmaktige avslá folkinitiativet. Ett sádant beslut 
fattas med enkel majoritet och kan överklagas till allman förvaltnings- 
domstol, som dá prövar beslutet genom laglighetsprövning. Det finns 
emellertid inte nágot hinder mot att fullmaktige, efter att ha avslagit ett 
folkinitiativ pá den grunden att andelen röstberattigade som stár bakom 
initiativet inte uppgár till tio procent, andá pá eget initiativ genom ett 
vanligt majoritetsbeslut tar stallning för att hálla en folkomröstning i den 
frága som initiativet rör.

En folkomröstning som hálls med anledning av ett folkinitiativ ska 
genomföras som ett led i beredningen av ett arende och pá det satt som
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regleras i kommunallagen. Narmare föreskrifter om sádana omröstningar 
finns i lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar. Det innebar 
att det ar fullmaktige som ska besluta bl.a. om den frága och de svars- 
alternativ som ska stallas till de röstberattigade samt nar omröstningen 
ska hállas. Det ar en uppgift för fullmaktige att utforma svarsalternativ 
och röstsedlar pá ett lampligt satt och dá se till att den frága som vackts 
genom folkinitiativet besvaras genom omröstningen. Fullmaktiges beslut 
om utformningen av frágan och svarsalternativen fattas med enkel majo- 
ritet enligt huvudregeln i 5 kap. 43 § KL.

Det bör i detta sammanhang betonas att en kommunal folkomröstning 
endast ar rádgivande. Efter omröstningen ar det alltid fullmaktige som 
genom ett vanligt majoritetsbeslut bestammer om átgarder och priorite- 
ringar. Det ar darför viktigt att frágestallningen och svarsalternativen 
formuleras pá ett sádant satt att resultatet kan fylla en reellt rádgivande 
funktion i fullmaktiges fortsatta handlaggning av arendet.

För det fall det kommer in tvá eller flera folkinitiativ som rör samma 
arende men dar den aktuella frágan formulerats nágot olika ar det full- 
maktige som beslutar om folkinitiativen ska laggas samman vid berak- 
ningen av hur stor andel som stár bakom ett initiativ. Om initiativen i 
huvudsak tar sikte pá samma frága bör en sammanlaggning av namn- 
underskrifterna normalt ske. Det ar sedan fullmaktige som ansvarar för 
att formulera den frága som ska stallas i folkomröstningen.

Ett folkinitiativ bör leda till att en folkomröstning hálls inom skalig tid. 
Det finns visserligen báde praktiska och ekonomiska fördelar med att 
hálla en folkomröstning i samband med allmanna val och det kan aven 
antas att valdeltagandet gynnas av en sádan planering. Att en folkom- 
röstning bör hállas inom skalig tid kan dock i vissa fall innebara att det 
inte ar möjligt att avvakta till nasta allmanna val. Det fár bli en sak för 
fullmaktige att med hansyn till omstandigheterna i det enskilda fallet 
finna en lamplig tidpunkt för omröstningen. Nágot behov av att narmare 
reglera denna frága synes i vart fall för narvarande inte finnas.

Samhállsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet anser att 
folkomröstningar som baseras pá folkinitiativ bör förses med nágon form 
av kvorumregel som innebar att resultatet av omröstningen i vissa fall, 
nar valdeltagandet varit lágt, ska förklaras ogiltigt. Regeringen kan i detta 
sammanhang konstatera att det av den ovan berörda rapporten av 
Venedigkommission framgár att nágra av Europarádets medlemsstater 
har infört sádana kvorumregler, men att de ar relativt ovanliga i lokala 
och regionala folkomröstningar. Enligt regeringens mening finns det för 
narvarande inte tillrackliga skal att föreslá en sádan reglering för de 
kommunala folkinitiativen. Om deltagandet i en folkomröstning i ett 
enskilt fall har varit sá lágt att folkomröstningsresultatets representativi- 
tet pá goda grunder kan ifrágasattas, bör detta i stallet vara en av flera 
omstandigheter som fullmaktige tar i beaktande i samband med sitt slut- 
liga stallningstagande i det arende som rör den frága som folkinitiativet 
avser.
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7 Förhállandet mellan regeringen och riksdagen Prop. 2009/10 80

7.1 Prövning av regeringsfrágan efter val

Regeringens förslag: En omröstning som avser frágan om statsministern 
har tillrackligt stöd i riksdagen ska hállas efter varje val. Om mer an 
halften av ledamöterna röstar nej pá denna frága, ska statsministern ent- 
ledigas.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker 

eller lamnar förslaget utan erinran. Folkkampanjen för sjukvárden anser 
att inte bara statsministern utan regeringen i sin helhet borde godkannas 
av riksdagen innan den tilltrader.

Skalen för regeringens förslag

Nuvarande ordning

Regeringsformen inneháller inget krav pá att en regering alltid máste 
avgá efter ett val. Regeringsbildningsprocessen inleds darför endast om 
statsministern begar sitt entledigande eller om riksdagen avger en miss- 
troendeförklaring. Om statsministern tolkar valresultatet för det parti 
eller de partier som sitter i regeringen sá att regeringen kan sitta kvar, blir 
frágan om regeringens stöd i riksdagen darför föremál för riksdagens 
prövning endast om minst en tiondel av ledamöterna, dvs. minst
35 ledamöter, framstaller ett yrkande om misstroendeförklaring. En 
regering som valjer att inte avgá som ett resultat av ett svagt valresultat 
kan alltsá sitta kvar vid regeringsmakten och avvakta utgángen av en 
eventuell misstroendeförklaring i riksdagen.

Det har havdats att en avgángsskyldighet skulle ge battre förutsatt- 
ningar för sonderingar kring vilka regeringsbildningar som kan vantas fá 
tillrackligt stöd i riksdagen. Redan efter riksdagsvalet 1979 aktualisera- 
des i flera motioner frágan om obligatorisk omprövning av regerings- 
frágan efter varje riksdagsval. Frágan har darefter áter vackts vid flera 
tillfallen genom áren. Sarskilt efter riksdagsvalen 1998 och 2002 uppstod 
debatt om regeringens skyldighet att avgá efter ett val. Ett förslag som 
fördes fram i ett par motioner var att regeringen alltid, oavsett valresul- 
tatet, borde avgá efter ett val för att skapa goda förutsattningar för de 
talmansledda sonderingarna i regeringsbildningsfrágan. Konstitutionsut- 
skottet anság emellertid att en sádan ordning skulle medföra att princi- 
perna för den negativa parlamentarismen i viss mán övergavs. Innebör- 
den av dessa principer ar att en regering ska kunna tilltrada och fungera 
sá lange den inte har en riksdagsmajoritet emot sig. Dessa principer 
kommer till uttryck báde i bestammelsen om regeringsbildning (6 kap.
2 § RF) och bestammelsen om misstroendeförklaring (12 kap. 4 § RF). 
Utskottet menade att en ansvarsfull utövning av regeringsmakten förut- 
satter att regeringen i en situation dar dess parlamentariska underlag 
försvagats noga övervager sin stallning. Motionerna avstyrktes (bet. 
1999/2000:KU2 s. 17).



Regeringens parlamentariska förankring bör stárkas Prop. 2009/10:80

I en situation nar regeringsfrágan pá grund av det parlamentariska laget 
efter ett val inte framstár som sjalvklar kan det inte uteslutas att den nu- 
varande ordningen ger den sittande statsministern en viss fördel, inte bara 
i de faktiska regeringsförhandlingarna utan redan pá grund av den 
omstandigheten att en misstroendeomröstning av olika skal kan utebli 
eller fördröjas. Uppfattningen att det finns en omotiverad obalans i 
styrkeförhállandena efter ett val, vilken har sin grund i det förhállandet 
att statsministern vinner fördelar av att kunna sitta kvar pá sin post i 
avvaktan pá en eventuell misstroendeförklaring, har under alla förhállan- 
den kommit till uttryck i den debatt som följt valen 1998 och 2002. Det 
ar angelaget att det parlamentariska systemet utformas sá att risken för 
sádan obalans i möjligaste mán motverkas. Regleringen fár dock inte 
innebara att regeringsbildningen onödigtvis försváras.

Liksom Grundlagsutredningen anser regeringen att det inte ar moti- 
verat att gá sá lángt som att införa en avgángsskyldighet för regeringen 
efter varje val. I en situation nar det parlamentariska laget efter ett val 
innebar att den sittande regeringen har ett klart stöd i riksdagen skulle en 
sádan ordning te sig omstandlig. Utredningen föreslár i stallet att en 
omröstning om statsministerns stöd i riksdagen alltid ska hállas efter 
varje val, om regeringen inte sjalv valjer att avgá efter valet. Förslaget 
innebar att en sádan omröstning som enligt gallande ordning ska hállas i 
frága om talmannens statsministerförslag vid regeringsbildningen ska 
hállas efter ett val i de fall regeringen inte avgár pá grund av valresul- 
tatet. Omröstningen ar dock inte beroende av ett statsministerförslag frán 
talmannen. Som Samhállsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs univer- 
sitet anför skulle förslaget i praktiken kunna karaktariseras som ett slags 
obligatoriskt misstroendevotum efter val.

Regeringen anser att en ordning med obligatorisk omröstning om 
statsministerns stöd i riksdagen kan bidra till att klargöra om regeringen 
har tillrackligt stöd aven i den nya riksdagen, dvs. att den enligt den 
negativa parlamentarismens principer tolereras av riksdagsmajoriteten. 
En sádan ordning kan ses som en yttersta kontroll av att det parlamenta- 
riska systemet fungerar.

Folkkampanjen för sjukvárden anser att riksdagen bör godkanna inte 
bara statsministern utan hela regeringen innan den tilltrader. Som Sam- 
hállsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet pekar pá kan en 
sádan ordning leda till ökad demokratisk legitimitet och att koppling 
mellan valjare och valda starks. En sádan ordning skulle ocksá kunna 
starka det folkliga mandatet hos regeringen, sarskilt i fall dá regeringens 
medlemmar i stor utstrackning rekryterats utanför riksdagen. Det ar 
emellertid av stor vikt att risken för utdragna regeringsbildningar i möjli- 
gaste mán motverkas. Eftersom statsministern i regeringsformen tiller- 
kanns en sarskilt stark stallning, ar det ocksá naturligt att grundlags- 
bestammelserna om hur parlamentarismen ska komma till uttryck vid 
regeringsbildningar tar sikte just pá statsministers stöd i riksdagen. 
Skulle det intraffa att riksdagen av nágot skal har anledning att ifrága- 
satta statsministerns val av statsrád finns det alltjamt en möjlighet för 
riksdagen att vacka ett yrkande om misstroendeförklaring mot de 
ministrar som de folkvalda ledamöterna av nágon anledning ifrágasatter.



Sammantaget anser regeringen att utredningens förslag om obligatorisk 
omröstning bör genomföras. Det finns daremot inte skal att gá langre an 
vad utredningen föreslár och krava obligatorisk omröstning avseende 
samtliga statsrád.

Utredningen föreslár att omröstningen ska hállas inom tvá veckor frán 
det första sammantradet i riksdagen efter ett val. Regeringen konstaterar 
att den föreslagna fristen skapar tillrackligt utrymme för diskussioner 
mellan partierna efter ett val. Samtidigt innebar begransningen av fristen 
till tvá veckor att det inte dröjer allt för lange innan frágan om vem som 
efter ett val ska bilda regering ar avgjord. Regeringen bedömer att den 
föreslagna fristen innebar att de motstáende intressen som gör sig 
gallande i denna situation balanseras pá ett rimligt satt. Det förtjanar 
dock att framhállas att utgángspunkten bör vara att omröstningen ska 
hállas sá snart som möjligt sedan den nya riksdagen har samlats. Det bör 
vara talmannen som bestammer nar under den angivna tidsperioden som 
omröstningen ska hállas.

Omröstning efter val ska inte ske om statsministern har entledigats

Den reglering som föreslás innebar att riksdagen efter ett val, dá reger- 
ingen inte pá eget initiativ har valt att avgá, ska ta stallning till frágan om 
statsministern har det stöd som förutsatts i nuvarande 6 kap. 2 § andra 
stycket RF. En sádan frága kan en riksdagsledamot besvara genom att 
rösta ja  eller nej eller genom att avstá frán att rösta. Om minst 
175 riksdagsledamöter röstar nej pá den stallda frágan, fár det samma 
effekt som om motsvarande majoritet -  vid en omröstning om misstro- 
endeförklaring -  röstar för ett yrkande om en sádan förklaring, dvs. 
statsministern ska entledigas. I annat fall kan statsministern sitta kvar. 
Om statsministern som ett resultat av omröstningen har entledigats, ska 
en ny statsminister utses enligt bestammelserna i 6 kap. RF. Dá tar alltsá 
regeringsbildningsprocessen vid.

I en situation nar det parlamentariska laget efter ett val innebar att den 
sittande regeringen har ett fortsatt eller starkt stöd i riksdagen kan en 
omröstning av statministerns stöd i riksdagen i vissa fall möjligen fram- 
stá som obehövlig. Som utredningen framháller har en ordning med obli- 
gatorisk omröstning emellertid bl.a. den fördelen att det genom omröst- 
ningen formellt bekraftas att regeringen aven i den nyvalda riksdagen har 
tillrackligt parlamentariskt stöd för att sitta kvar. En sádan ordning 
signalerar aven att det ar valjarna som bestammer vem som ska styra 
landet. Ur demokratisk synvinkel ar detta av betydelse inte minst pá 
grund av att de politiska styrkeförhállandena mellan partierna, aven inom 
en koalitionsregering, med största sannolikhet har förandrats efter valet.

En tillampning av den föreslagna omröstningsregeln aktualiseras inte 
om valresultatet innebar att regeringen har lidit ett sádant nederlag i valet 
att statsministern till följd av det begart sitt entledigande. Under sádana 
förhállanden ska regeringsbildningsprocessen enligt bestammelserna i
6 kap. RF inledas pá vanligt satt. En omröstning enligt de föreslagna 
reglerna ska inte heller ske om riksdagen innan dess har avgett en miss- 
troendeförklaring mot statsministern. Den föreslagna ordningen begran- 
sar alltsá inte möjligheten att framstalla ett yrkande om misstroendeför-
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klaring och páverkar inte heller i övrigt tillampningen av bestammelserna 
om misstroendeförklaring. Som framgár av 5 kap. 2 § RO ska ett arende 
om misstroendeförklaring ligga pá kammarens bord till det andra 
sammantradet efter det dá yrkandet framstalldes och avgöras senast vid 
nasta sammantrade. Det ar sáledes inte uteslutet att det inom den tvá- 
veckorsperiod dá den nyvalda riksdagen ska hálla omröstningen kan 
komma att genomföras en misstroendeomröstning. Det máste dock 
bedömas som mindre sannolikt att den situationen uppkommer i prakti- 
ken. Liksom utredningen anser regeringen under alla förhállanden att det 
inte ar motiverat att meddela nágra sarskilda föreskrifter för sádana 
situationer.

Regeringens sammansáttning

En följd av den praxis som utbildats, som innebar att talmannen i sam- 
band med att han eller hon presenterar sitt statsministerförslag ocksá 
tillkannager den partimassiga sammansattningen av den regering som 
den föreslagna statsministern avser att bilda, ar att det skapas en politisk 
bundenhet vid denna partisammansattning. I enlighet med denna praxis 
ska en ny regeringsbildningsprocess genomföras om en viktigare förand- 
ring intraffar i frága om regeringens sammansattning eller underlag, 
exempelvis om ett parti lamnar en koalitionsregering. Statsministern har 
dock ratt att genomföra en regeringsombildning -  alltsá entlediga och 
utse nya statsrád -  utan att understalla denna riksdagens prövning om 
ombildningen inte förandrar regeringens partimassiga sammansattning 
(SOU 1987:6 s. 241 f.). Nágon förandring av denna praxis ar inte avsedd. 
Om de parlamentariska förutsattningar som förelág vid den senaste om- 
röstningen i riksdagen emellertid har förandrats ar det rimligt att riks- 
dagen pá nytt ges tillfalle att pröva frágan om regeringsbildare. En annan 
ordning skulle innebara en maktförskjutning frán riksdagen till stats- 
ministern.

En konsekvens av det sagda blir att den föreslagna omröstningen av 
statsministerns stöd ska avse den sittande statsministerns parlamentariska 
bas, under förutsattning att han eller hon avser att fortsatta leda en 
regering som bestár av samma parti eller partier som före valet. Om 
statsministern har för avsikt att efter valet leda en regering med en annan 
partimassig sammansattning bör han eller hon liksom enligt gallande 
praxis avgá. Darefter kan en ny regeringsbildningsprocess inledas pá 
vanligt satt.

Regleringens effekter i nagra sárskilda hánseenden

Enligt gallande ordning blir en regering en s.k. expeditionsministar 
(övergángsregering) endast om samtliga statsrád har entledigats. En 
regering som valjer att inte avgá efter ett val ar sáledes en vanlig regering 
och inte en expeditionsministar under tiden frán valet till dess att den nya 
riksdagen samlas. En ordning med omröstning efter varje val innebar inte 
nágon skillnad i detta hanseende. Regeringen fortsatter pá samma satt 
som enligt nuvarande ordning att vara en vanlig regering till dess att 
talmannen entledigar statsministern sedan han eller hon begart att bli
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entledigad eller en majoritet av riksdagens ledamöter förklarat sig inte Prop. 2009/10:80 
stödja statsministern, antingen vid den nu föreslagna omröstningen eller 
efter ett yrkande om misstroendeförklaring.

Omröstningen om statsministerns stöd ska genomföras báde efter ordi- 
narie val och efter extra val. Till skillnad frán vad som galler vid miss- 
troendeförklaring enligt vanliga regler kan statsministern efter omröst- 
ning enligt den nu föreslagna ordningen inte undvika ett entledigande 
genom att utlysa nyval om en majoritet av riksdagens ledamöter vid 
omröstningen förklarat sig inte stödja honom eller henne. Efter val till 
riksdagen fár regeringen namligen inte förordna om extra val förran tre 
mánader har förflutit frán den nyvalda riksdagens första sammantrade (3 
kap. 4 § andra stycket RF).

Som konsekvens av förslaget behöver en följdandring göras i tillaggs- 
bestammelse 2.7.1 i riksdagsordningen, som inneháller vissa föreskrifter 
om hur arenden ska föras upp pá föredragningslistan i kammaren.

7.2 Riksdagens kontrollmakt

7.2.1 Utgangspunkter

Av 1 kap. 4 § andra stycket RF framgár att en av riksdagens uppgifter ar 
att granska rikets styrelse och förvaltning. I förarbetena till regerings- 
formen uttalas bl.a. att det i ett statsskick som stár pá parlamentarismens 
grund ar naturligt att riksdagen som en huvuduppgift har att bedriva en 
kontrollerande verksamhet genom att granska regeringens allmanna 
politik och att det aven bör ligga pá riksdagen att övervaka regeringens 
funktion som högsta förvaltningsmyndighet (prop. 1973:90 s. 414). I 
förarbetena uttalas vidare att det aven ligger i riksdagens intresse att 
bevaka att myndigheter och offentliga funktionarer lojalt och effektivt 
förverkligar de direktiv för samhallsverksamheten som har getts i lagar 
och andra beslut.

Att regeringen utövar sin makt under ansvar inför riksdagen framgár av 
reglerna om kontrollmakten i 12 kap. RF. Bestammelserna omfattar en 
rad olika kontrollmedel, dels parlamentariska kontrollmedel, dels 
politiskt oberoende kontrollmedel. Till den förra kategorin hör 
konstitutionsutskottets granskning, möjligheterna att besluta om 
misstroendeförklaring samt ratten att stalla interpellationer och frágor. 
Till den senare hör den kontroll som utövas av Riksdagens ombudsman 
(JO) och Riksrevisionen. I 12 kap. finns ocksá vissa bestammelser om 
átal för brott i tjansten av statsrád. Förutom de kontrollmöjligheter som 
anges i 12 kap. RF utövar riksdagen en kontrollfunktion i vidare mening 
nar riksdagen fullgör sina uppgifter som högsta beslutsorgan och nar den 
granskar regeringen som förslagsstallare till riksdagen.

Regeringsformens system med de olika kontrollmedlen har i allt 
vasentligt fungerat val. Det saknas darför anledning att göra nágra mer 
genomgripande förandringar av den grundlaggande strukturen i 
bestammelserna om kontrollmakten. Det finns dock skal att övervaga 
vissa mindre förandringar i syfte att ytterligare starka riksdagens 
förutsattningar för granskningen av rikets styrelse och förvaltning.
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7.2.2 Konstitutionsutskottets ratt till handlingar utvidgas Prop. 2009/10:80

Regeringens förslag: Konstitutionsutskottet ges en uttrycklig ratt att, 
utöver protokollen i regeringsarenden och de övriga handlingar som hör 
till dessa arenden, fá ut de av regeringens handlingar som utskottet finner 
nödvandiga för sin granskning.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker 

eller lamnar förslaget utan erinran. Nágra remissinstanser vill dock gá 
langre an utredningen och föreslár att informationsskyldigheten vidgas 
ytterligare. Riksdagens ombudsmán (JO) anser att utvidgningen av 
konstitutionsutskottets ratt till information frán regeringen i 
granskningsarenden innebar en förbattring i jamförelse med den gallande 
regleringen, men att inte bara uppgiftslamnande i handlingar bör utvidgas 
utan att informationsskyldigheten bör utstrackas till inhamtande av andra 
uppgifter an sádana som finns dokumenterade i handlingar. Liknande 
synpunkter framförs av Sveriges advokatsamfund, som i övrigt tillstyrker 
utredningens förslag i denna del. Kammarrátten i Stockholm ser positivt 
pá förslaget men pápekar samtidigt att den föreslagna formuleringen kan 
ge upphov till problem om handlingar som inte utgör allmanna 
handlingar hos regeringen blir allmanna handlingar genom att de 
expedieras till utskottet. Kammarratten föreslár darför att bestammelsen 
formuleras pá ett satt som motsvarar den bestammelse som reglerar JO:s 
ratt att fá tillgáng till protokoll och handlingar. Fackförbundet ST  anser 
att förslaget ar bra men framháller att det ar av stor vikt att utskottets ratt 
att fá tillgáng till handlingar inte missbrukas pá ett satt som leder till att 
granskningarna av olika arenden blir överdrivet lángdragen.

Skalen för regeringens förslag och bedömning

Konstitutionsutskottets tillgang till handlingar, m.m.

Konstitutionsutskottets granskning ska omfatta statsrádens 
tjansteutövning och regeringsarendenas handlaggning (12 kap. 1 § RF).
Statsrádens tjansteutövning omfattar inte enbart statsrádens verksamhet 
som medlemmar av regeringen utan aven den verksamhet som har 
samband med de beslut som statsráden fattar efter bemyndigande frán 
regeringen. Utskottet kan sáledes granska t.ex. departementschefernas 
befattning med personal- och organisationsfrágor i det egna 
departementet och i de kommittéer som hör till departementet. Áven 
frágor om ministerstyre av förvaltningen har förekommit kan granskas av 
utskottet. Eftersom granskningen dessutom omfattar regeringsarendenas 
handlaggning faller ocksá sjalva verksamheten inom Regeringskansliet 
inom granskningsomrádet. Detta innebar att aven átgarder som utförts av 
tjanstemannen omfattas.

Konstitutionsutskottets granskning ska enligt de uttalanden som gjorts i 
förarbetena vara inriktad pá rattskontroll och administrativ praxis (KU 
1968:20 s. 40 f. och prop. 1973:90 s. 415 f.). Det innebar att 
granskningen i första hand ska syfta till att kontrollera om statsráden i sin 
tjansteutövning och Regeringskansliet vid sin handlaggning av 113



regeringsarendena har följt gallande regler och den praxis som utbildats 
för verksamheten. Utskottets granskning ar sáledes inte som enligt 1809 
árs regeringsform inriktad pá statsrádens personliga ansvar (SOU 
1963:17 s. 454 f.).

Konstitutionsutskottet har enligt 12 kap. 1 § RF för sin granskning ratt 
att fá ut protokollen över beslut i regeringsarenden och de handlingar 
som hör till regeringsarendena. Nágon sarskild ratt för utskottet att fá 
tillgáng till andra handlingar frán Regeringskansliet föreligger inte. För 
utskottets tillgáng till sádana handlingar blir i stallet allmanna regler om 
en myndighets tillgáng till en annan myndighets handlingar vagledande.

Med regeringsarende avses ett arende som avgörs av regeringen vid 
regeringssammantrade. Till regeringsarenden raknas aven vissa arenden 
som avgörs av departementschefen i Försvarsdepartementet och som 
galler verkstallighet inom försvarsmakten av författningar eller sarskilda 
beslut (7 kap. 3 § RF). Hit hör daremot inte arenden i vilka ett statsrád 
eller en tjansteman beslutar pá grundval av en bestammelse i en 
författning eller efter bemyndigande av regeringen.

Den grundlagsreglerade ratten för konstitutionsutskottet att fá tillgáng 
till handlingar omfattar inte protokollen i regeringskansliarendena, dvs. 
arenden som avgörs av chefen för Regeringskansliet (statsministern), av 
en departementschef eller ett annat statsrád eller av en tjansteman inom 
departementet och som huvudsakligen rör organisations- och 
personalfrágor inom departementet och till departementet hörande 
kommittéer. Det ar i viss mán oklart i vilken utstrackning sádana 
protokoll kan undanhállas utskottet, eftersom dess granskning omfattar 
statsrádens tjansteutövning i allmanhet. Under alla förhállande ar det 
sannolikt bara i undantagsfall det kan finnas godtagbara skal att vagra att 
stalla protokoll och andra handlingar till konstitutionsutskottets 
förfogande (Petrén och Ragnemalm, Sveriges grundlagar, 1980, s. 315 
och Holmberg m.fl., Grundlagarna, 2006, s. 528 samt SOU 2007:44 s. 
145).

Enligt 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska en 
myndighet pá begaran av en annan myndighet lamna uppgift som den 
förfogar över, om uppgiften inte ar sekretessbelagd eller det skulle hindra 
arbetets behöriga gáng. Bestammelsen kan ses som en precisering av den 
allmanna samverkansskyldigheten mellan myndigheter som galler enligt
6 § förvaltningslagen (1986:223). Av 10 kap. 15 § offentlighets- och 
sekretesslagen följer vidare att sekretess inte hindrar att en uppgift 
lamnas till riksdagen eller regeringen. Bestammelserna innebar att 
regeringen i och för sig torde ha en lángtgáende skyldighet att, pá 
begaran av konstitutionsutskottet, tillhandagá utskottet med uppgifter 
som förekommer i andra handlingar an sádana som hör till 
regeringsarenden. Utskottet kan dock inte grunda nágon uttrycklig ratt att 
fá tillgáng till sádana handlingar pá bestammelserna om kontrollmakten i
12 kap. 1 § RF.

Nar det galler konstitutionsutskottets utredning av ett arende har 
skriftliga redovisningar och muntliga utfrágningar blivit ett vanligt 
inslag. Nágon specialreglering av detta förfarande finns inte utan de 
allmanna reglerna för utskotten i riksdagsordningen galler. Det finns 
darmed i princip en skyldighet för statliga myndigheter i allmanhet att 
lamna upplysningar och avge yttranden till utskottet. För regeringen
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galler dock denna skyldighet formellt endast frágor som rör EU-arbetet 
inom utskottets amnesomráde (4 kap. 11 § RO).

Konstitutionsutskottets rátt till information utvidgas

Áven om konstitutionsutskottets grundlagsstadgade ratt att fá tillgáng till 
handlingar frán regeringen begransar sig till handlingar i 
regeringsarenden har utskottet hittills fátt del av aven andra handlingar 
frán Regeringskansliet, om utskottet begart det. Sá skedde t.ex. i 
samband med konstitutionsutskottets granskning av regeringens 
hantering av flodvágskatastrofen i landerna kring Indiska oceanen 2004, 
det s.k. tsunamiarendet.

För de báda andra konstitutionella kontrollorganen -  JO och 
Riksrevisionen -  ar bestammelserna om tillgáng till handlingar 
utformade pá ett annat satt an de som galler för konstitutionsutskottet. 
För JO:s del galler enligt 12 kap. 6 § RF att JO har tillgáng till 
myndigheternas protokoll och handlingar och att domstolar och 
förvaltningsmyndigheter ska lamna de upplysningar och yttranden som 
JO begart. I frága om Riksrevisionen galler enligt 6 § lagen (2002:1022) 
om revision av statlig verksamhet m.m. att statliga myndigheter pá 
begaran ska lamna Riksrevisionen den hjalp och de uppgifter och 
upplysningar som Riksrevisionen behöver för granskningen. Andra som 
granskas enligt samma lag har en motsvarande skyldighet. Innebörden av 
dessa bestammelser har ansetts vara att myndigheters skyldighet att 
lamna ut handlingar till JO och Riksrevisionen vid dessa organs 
granskning omfattar alla myndighetens handlingar oberoende av om de 
ar allmanna eller inte (jfr f.d. chefsjustitieombudsmannen Claes 
Eklundhs rattsutlátande intaget i konstitutionsutskottet 
granskningsbetankande 2004/05 :KU20 Del 2 s. 367 f.)
Konstitutionsutskottet anság att utlátandet tjanade som en vardefull 
vagledning för de bedömningar i frága om Riksrevisionens ratt att fá 
tillgáng till handlingar som framdeles kunde behövas (a. bet. s. 248).

Enligt regeringen ar det en rimlig ordning att konstitutionsutskottets 
sarskilda grundlagsreglerade ratt att fá ut handlingar bör omfatta hela det 
omráde som ar föremál för utskottets granskning enligt bestammelsen i
12 kap. 1 § RF. Mot den bakgrunden framstár det som otillfredsstallande 
att utskottets grundlagsskyddade ratt att fá ut andra handlingar an sádana 
som hör till ett regeringsarende enligt gallande regler inte stracker sig 
langre an vad som följer av reglerna om allmanna handlingars 
offentlighet. Regeringen delar darför Grundlagsutredningens uppfattning 
att det bör göras ett tillagg i bestammelsen om konstitutionsutskottets 
tillgáng till handlingar som innebar att utskottet ges en i grundlag 
sakerstalld ratt att -  utöver de handlingar som utskottet enligt 
bestammelsen tidigare haft ratt till -  frán regeringen fá ut de övriga 
handlingar som utskottet finner nödvandiga för sin granskning. Detta 
innebar bl.a. att utskottet ges en uttrycklig ratt att fá ut handlingar i 
regeringskansliarenden. Nágon risk för att den utökade ratten till 
handlingar kan leda till att granskningen blir överdrivet lángdragen, som 
Fackförbundet ST  uttrycker vissa farhágor för, ser regeringen inte med 
detta förslag.
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Kammarrátten i Stockholm framháller att regleringen kan leda till Prop. 2009/10:80 
problem om handlingar som inte ar allmanna hos regeringen blir 
allmanna i och med att de lamnas ut till utskottet. Enligt kammarratten 
skulle en reglering som motsvarar den som galler för JO, dvs. med en ratt 
att fá tillgáng till myndigheternas handlingar, ge utskottet möjlighet att i 
vissa lagen valja att ta del av handlingar pá plats. Kammarratten anser att 
detta borde vara fullt tillrackligt för utskottets insynsmöjligheter.
Regeringen konstaterar dock att den granskning som utövas av JO i flera 
avseenden skiljer sig át frán den granskning som konstitutionsutskottet 
utövar av statsrádens tjansteutövning. Den gallande ordningen för den 
parlamentariska granskningen, som innebar att regeringen lamnar över 
skriftliga redogörelser och efterfrágade handlingar samt lamnar muntliga 
upplysningar inför utskottet i riksdagen, har en sádan förankring i det 
konstitutionella kontrollsystemet att det saknas tillrackliga skal att göra 
avsteg frán denna av hansyn till den omstandighet som kammarratten 
pekar pá.

Ett par remissinstanser framför att de anser att informationsskyldig- 
heten bör utstrackas till att omfatta aven andra uppgifter an sádana som 
finns dokumenterade i handlingar. Báde JO och Sveriges 
advokatsamfund pekar pá regleringen i 12 kap. 6 § RF som förebild.
Enligt dessa regler ska domstolar och förvaltningsmyndigheter samt 
tjansteman hos staten eller hos kommuner lamna de upplysningar och 
yttranden som JO begar. Av bestammelsen har ansetts följa en 
sanningsplikt som inte ar direkt straffsanktionerad men som kan 
föranleda disciplinart ingripande i form av varning eller löneavdrag (JO 
2007/08 s. 244).

Det kan konstateras att gallande ordning innebar att den som utfrágas 
av konstitutionsutskottet kan lamna felaktiga uppgifter till utskottet utan 
att det har nágra sanktionsmöjligheter att tillgripa. Det saklighetskrav 
som följer av objektivitetsprincipen enligt 1 kap. 9 § RF innebar dock att 
uppgifter som lamnas till konstitutionsutskottet ska vara korrekta. Enligt 
objektivitetsprincipen ska domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra 
som fullgör uppgifter inom den offentliga förvaltningen i sin verksamhet 
beakta allas likhet inför lagen och iakttaga saklighet och opartiskhet.

Det yttersta ansvaret för den information som lamnas till 
konstitutionsutskottet máste enligt regeringens uppfattning principiellt 
ligga pá den som bestammer hur utskottets frágor ska besvaras (jfr JO:s 
beslut den 27 mars 2009, dnr 342-2008 och 3415-2008). Granskningen ar 
inriktad pá statsrádens tjansteutövning. Statsráden ansvarar ytterst aven 
för handlaggningen av regeringsarendena. Det ar darför naturligt att den 
politiska ledningen inom departementen har ett avgörande inflytande 
över hur utskottets frágor ska besvaras.

Utskottets utfrágningar avser enligt gallande ordning endast att utgöra 
ett led i utskottets inhamtande av sakupplysningar i granskningsarendena.
Enligt regeringens uppfattning finns det risk för att utfrágningarna andrar 
karaktar om informationsskyldigheten gentemot konstitutionsutskottet 
utformas pá motsvarande satt som i förhállande till JO. För att en 
disciplinart sanktionerad sanningsplikt ska vara verkningsfull skulle det 
aven behöva införas krav pá formell narvaroplikt inför utskottet för 
statsrád och tjansteman. Konstitutionsutskottet har vid behandlingen av 
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utskottsutfrágningar tidigare vid upprepade tillfallen avstyrkt en sádan Prop. 2009/10:80 
ordning med hanvisning till att den skulle ge utfrágningarna en annan 
karaktar an de för narvarande har (t.ex. bet. 2001/02:KU12 s. 25 f.). Mot 
den bakgrunden anser regeringen att det inte finns skal att föreslá en 
sádan reglering som JO och Sveriges advokatsamfund föreslár.

Nar det galler den nya bestammelsens narmare utformning anser 
regeringen att det inte kan uteslutas att uttrycket handlingar hos 
regeringen, som föreslás av utredningen, kan uppfattas sá att det omfattar 
aven sádana handlingar som avses i det s.k. politikerundantaget i 2 kap.
4 § TF, om handlingarna finns förvarande hos ett statsrád i 
Regeringskansliet. Mot den bakgrunden bör bestammelsen andras sá att 
det tydligt framgár att den bara galler i frága om regeringens handlingar.
Darigenom kommer handlingar som förvaras i Regeringskansliet och 
som omfattas av politikerundantaget eller undantaget för privata 
handlingar att falla utanför tillampningsomrádet.

7.2.3 Riksdagsutskottens uppföljning och utvardering

Regeringens förslag: En bestammelse om att varje utskott ska följa upp 
och utvardera riksdagsbeslut inom utskottets amnesomráde förs in i 
regeringsformen.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna tillstyrker 

förslaget eller lamnar det utan erinran. Riksdagens ombudsmán (JO) 
erinrar sarskilt om att JO kan bidra med vardefull kunskap i utskottens 
arbete med uppföljning och utvardering. Riksrevisionen framháller att 
dess granskningar kan ge underlag i arbetet med uppföljning och 
utvardering. Regeringsráttens ledamöter tillstyrker förslaget men anser 
att det fortsatt bör övervagas hur underlaget för uppföljningsarbetet i 
framtiden ska presenteras för riksdagen. Samhállsvetenskapliga 
fakulteten vid Göteborgs universitet ar i grunden positiv till förslaget 
men ar kritisk till att det ar otydligt vad galler frekvens och omfattning.
Statskontoret menar att bristande uppföljning och utvardering inte torde 
bero pá otydlig eller bristande reglering utan att det snarast behövs andra 
átgarder för att de befintliga reglerna ska tillampas i större utstrackning.

Skalen för regerings förslag: I riksdagens granskning av rikets 
styrelse och förvaltning ingár den uppföljning och utvardering av 
riksdagsbesluten som varje utskott gör inom sitt amnesomráde. Redan 
Grundlagberedningen betonade att det var angelaget att utskotten i 
riksdagen systematiskt intresserade sig för hur fattade beslut utfallit i 
verkligheten och att erfarenheterna av detta lades till grund för nya 
stallningstaganden för framtiden. Grundlagberedningen anság att 
riksdagens kontrollmakt borde starkas, vilket en systematisk uppföljning 
frán utskottens sida skulle bidra till (SOU 1972:15 s. 116).

Utskottens verksamhet avseende uppföljning och utvardering 
reglerades först 2001 genom att det infördes en bestammelse i 4 kap.
18 § RO som föreskrev att utskotten ska följa upp och utvardera 
riksdagsbeslut inom sina respektive amnesomráden (förs. 2000/01:RS1 
och bet. 2000/01:KU23). Samtidigt antogs en handlingsplan för det 117



fortsatta arbetet med uppföljning och utvardering. Riksdagen ska enligt Prop. 2009/10:80 
riktlinjerna i ökad utstrackning följa upp och utvardera fattade beslut för 
att skapa ett battre berednings- och beslutsunderlag i den politiska styr- 
och beslutprocessen. Uppföljning och utvardering ska utgöra en 
integrerad del i beredningsarbetet i utskottens normala arendeberedning.
Nágon uppföljning och utvardering av samtliga riksdagsbeslut ar det 
dock inte frága om utan utskotten prioriterar enligt riktlinjerna sjalva 
vilka beslut som ska följas upp.

Av den genomgáng som 2002 árs riksdagskommitté har gjort av hur 
arbetet med riksdagens uppföljning och utvardering utvecklats i 
förhállande till den beslutade handlingsplanen framgár bl.a. att 
uppföljnings- och utvarderingsfrágor har fátt ökad uppmarksamhet inom 
riksdagen under senare ár och att antalet genomförda uppföljningar och 
utvarderingar ökat (framst. 2005/06:RS3). Kommittén konstaterade dels 
att áterföringen av information om uppnádda resultat i förhállande till 
uppsatta mál sedan flera ár stod i fokus inom ekonomistyrningen, dels att 
ett system av olika dokument byggts upp för att hantera mál- och 
resultatstyrningen (a. framst. s. 125 f.).

Regeringen ser positivt pá den ökade anvandning av uppföljning och 
utvardering inom riksdagen som skett pá senare tid. Den genomgáng som 
2002 árs riksdagskommittés gjort ger dock stöd för bedömningen att det 
finns utrymme att utveckla verksamheten ytterligare. Enligt 
riksdagskommitténs bedömning behöver t.ex. áterkopplingen till 
utskottens beredning av propositions- och motionsarenden i mánga fall 
göras tydligare. Det ar ocksá viktigt att uppföljning och utvardering blir 
en naturlig del i det löpande utskottsarbetet. Regeringen instammer i 
Grundlagsutredningens bedömning att en bestammelse i regeringsformen 
om utskottens skyldighet att följa upp och utvardera riksdagsbeslut inom 
sina amnesomráden kan stimulera en fortsatt utveckling av denna 
verksamhet. Áven om verksamheten, som Statskontoret pápekar, enligt 
gallande ordning redan ar reglerad i riksdagsordningen, kan en 
grundlagsreglering enligt regeringens mening bidra till att tydliggöra 
riksdagens ansvar i detta avseende. Regeringen anser darför, i likhet med 
Grundlagsutredningen, att en sádan bestammelse bör föras in i 
regeringsformen.

Samhállsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet menar att 
utredningens förslag ar otydligt nar det galler hur ofta och i vilken 
omfattning uppföljning och utvardering bör ske. Enligt regeringens 
mening ar det emellertid inte lampligt att i grundlag narmare reglera 
detta. Det bör aven i fortsattningen vara utskotten sjalva som avgör vilka 
prioriteringar som ska göras och hur ofta uppföljning ska ske.

Regeringsráttens ledamöter pekar pá att underlaget för utskottens 
uppföljning och utvardering varje ár presenteras i budgetpropositionen.
Enligt ledamöterna borde övervagas om inte den parlamentariska 
granskningens status i riksdagens arbete skulle höjas genom att den 
bakátblickande informationen och riksdagsbehandlingen om hur riket har 
styrts skiljs frán den information och behandling som rör framtiden.
Regeringen konstaterar dock, liksom Regeringsrattens ledamöter, att det 
satt pá vilket den bakátblickande informationen presenteras för riksdagen 
inte kraver nágon reglering i grundlag. Frágan föranleder darför inte 
nágra ytterligare stallningstaganden i detta lagstiftningsarende. 118



8 Domstolarna och förvaltningen Prop. 2009/10 80

8.1 Regeringsformens bestammelser om rattskipning och 
förvaltning

8.1.1 Bestammelser om rattskipningen och förvaltningen delas 
upp i olika kapitel

Regeringens förslag: Bestammelserna om rattskipningen och förvalt- 
ningen, som för narvarande finns i ett enda kapitel, delas upp i tvá olika 
kapitel.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna ar positiva till förslaget eller lamnar det utan 

erinran.
Skalen för regeringens förslag: I Sverige har det sedan lange funnits 

en tradition av ett nara samband mellan förvaltningen och rattskipningen.
Mánga förvaltningsarenden som innefattar rattskipning har avgjorts i 
administrativ ordning i stallet för i domstol. Sával den högsta förvaltande 
som den högsta rattskipande makten fanns tidigare under láng tid samlad 
hos kungen.

Under 1800-talet pábörjades en överflyttning av mánga arendegrupper 
frán förvaltningen till domstolarna. I syfte bl.a. att latta pá regeringens 
arbetsbörda inrattades Regeringsratten 1909 och ratten att överklaga 
förvaltningsbeslut började utvecklas. Átgarder av detta slag har lett till en 
ökad átskillnad mellan rattskipning och förvaltning. Fortfarande skiljer 
sig den svenska förvaltningsmodellen i vissa avseenden frán den 
europeiska traditionen, som ofta bygger pá svagare 
förvaltningsmyndigheter. Vid en europeisk jamförelse ar den svenska 
förvaltningen stark och sjalvstandig i förhállande till de politiska 
organen.

Redan vid regeringsformens tillkomst diskuterades en uppdelning av 
bestammelserna om rattskipningen och förvaltningen i olika kapitel 
(SOU 1963:17) men dá det anságs svárt att dra granserna anság 
Grundlagberedningen att de báda funktionerna borde samlas i ett och 
samma kapitel (SOU 1972:15).

Under de senaste decennierna har det skett en del förandringar av 
lagstiftningen som har lett till att átskillnaden mellan rattskipning och 
förvaltning har ökat ytterligare. Árenden som tidigare handlagts av 
förvaltningsmyndigheter prövas nu i större utstrackning i domstol.
Vidare har institutet rattsprövning införts och utvecklats. Dessa reformer 
har tydliggjort att förvaltning och rattskipning i hög grad hanterar 
arenden av olika slag och med olika förutsattningar för handlaggningen.
Sveriges medlemskap i EU kan ocksá sagas ha páverkat domstolarnas 
roll eftersom de bl.a. har till uppgift att varna det EU-rattsliga systemet.
Den ökade betydelse som Europakonventionen har fátt i domstolarnas 
praxis visar ocksá att domstolarnas roll pá senare ár har förandrats som 
en följd av europarattens ökade inflytande i rattsordningen.

Domstolarna har en speciell och central funktion i en demokratisk 
rattsstat, bl.a. som garanter för enskildas grundlaggande rattigheter. I 
andra jamförbara lander betonas detta bl.a. genom att grundlagarna 119



inneháller ett sarskilt kapitel med bestammelser som galler domstolarna 
och domarnas stallning. Regeringen anser, liksom Grundlagsutredningen, 
att övervagande skal talar för att pá liknande satt i regeringsformen 
markera domstolarnas sarstallning i det konstitutionella systemet. De 
bestammelser som galler domstolarna och domarna i nuvarande 11 kap. 
RF bör darför föras in i ett nytt sarskilt kapitel i regeringsformen om 
rattskipningen. Harigenom markeras vikten av ett oberoende och 
opartiskt domstolsvasende.

Det bör framhállas att förslaget inte syftar till att ástadkomma en 
tyngdpunktsförskjutning i förhállandet mellan rattskipning och 
förvaltning. Förvaltningen spelar en viktig roll i det svenska systemet 
som förslaget till uppdelning av reglerna i olika kapitel inte pá nágot satt 
avser att förandra. Den statliga förvaltningsmodellen och de starka 
förvaltningsmyndigheterna, liksom den viktiga roll som förvaltningen 
spelar, ska bestá. Med ett sarskilt kapitel i regeringsformen om 
förvaltningen ar det sannolikt att möjligheterna att tydliggöra och 
markera den betydelse och sjalvstandighet förvaltningen har i det 
svenska systemet snarast ökar.

Det nuvarande 11 kap. RF inneháller delvis bestammelser som ar 
gemensamma för rattskipningen och förvaltningen. En uppdelning av 
regleringen i tvá fristáende kapitel medför behov av viss 
parallellreglering. En sádan reglering kan, som utredningen framháller, 
sannolikt bidra till att tydliggöra vilka regler som galler pá respektive 
omráde.

8.1.2 Regleringen om rattskipningen

Regeringens förslag: Det nya kapitlet om rattskipningen ges ett inneháll 
som med nágra mindre förandringar motsvarar de bestammelser om 
domstolarna och domarna som för narvarande finns i 11 kap. 
regeringsformen.

Grunddragen i den svenska domstolsorganisationen presenteras. 
Regeringsratten byter namn till Högsta förvaltningsdomstolen. Det 
klargörs att ratten att fá ett mál prövat kan begransas i lag inte bara i de 
högsta domstolarna utan aven i kammarratt och hovratt.

Bestammelserna om förfarandet vid prövningen av bl.a. átal och 
avskedande av ledamöter av de högsta domstolarna införs i det nya 
kapitlet om domstolarna.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer i huvudsak med 
regeringens. I utredningens förslag beaktas dock inte den 
organisationsreform som berör lansratterna. Utredningen föreslár inte 
nágot namnbyte pá Regeringsratten eller att det uttryckligen ska anges att 
ratten att fá ett mál prövat av hovratt och kammarratt kan begransas i lag.

Remissinstanserna: Det stora flertalet remissinstanser lamnar 
Grundlagsutredningens förslag utan erinran. Regeringsráttens ledamöter 
och Naturvardsverket ar emellertid tveksamma till att i grundlagen 
uttryckligen namna andra domstolar an de báda högsta domstolarna. 
Flera remissinstanser erinrar om reformeringen av organisationen av de 
allmanna förvaltningsdomstolarna i första instans. Regeringsrattens
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ledamöter och Kammarrátten i Stockholm avstyrker förslaget att införa 
en bestammelse om att de högsta domstolarna dömer i sista instans. Svea 
hovrátt anser att den föreslagna bestammelsen om att ratten att fá ett mál 
prövat i Högsta domstolen och Regeringsratten kan begransas genom lag 
aven bör innehálla omnamnande av kammarratterna och hovratterna. 
Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet förordar att 
institutet rattsprövning anges som ytterligare ett extraordinart rattsmedel 
vid sidan av resning.

Skalen för regeringens förslag

Bestámmelser som bör finnas i kapitlet om domstolarna

Ett kapitel om rattskipningen bör innehálla de bestammelser som för 
narvarande finns i de inledande paragraferna i 11 kap. RF och som rör 
domstolarna och domarna. De bör kompletteras av den bestammelse om 
domstolarnas sjalvstandighet vid fördelningen av mál som föreslás i 
avsnitt 8.2.2. Áven bestammelsen i 11 kap. 8 § RF om riksdagens 
fullgörande av uppgifter inom rattskipningen och förvaltningen bör, i den 
del bestammelsen rör rattskipning, föras till det nya kapitlet.

Bestammelserna i 11 kap. 9 § RF som rör utnamning av domare och de 
krav som galler i frága om beslut om anstallning hos staten bör ocksá, 
med de andringar som föreslás i avsnitt 8.3.1 och 8.3.2 i frága om 
utnamningsförfarandet, placeras i det nya kapitlet om domstolarna och 
domarna. I kapitlet bör ocksá finnas en bestammelse om krav pá svenskt 
medborgarskap enligt förslaget i avsnitt 11.4. Bestammelsen i 11 kap.
10 §, som anger att grundlaggande bestammelser om statstjanstemannens 
rattsstallning i andra hanseenden an som berörs i regeringsformen 
meddelas i lag, omfattar báde ordinarie domare och andra anstallda. 
Bestammelsen bör finnas kvar i ett nytt kapitel om domstolarna och 
domarna men andras redaktionellt sá att den uttryckligen tar sikte pá 
ordinarie domare. Samtidigt bör en hanvisning göras till motsvarade 
bestammelse i det nya kapitlet om förvaltningen (12 kap.) om 
anstallningen för andra anstallda vid domstolarna.

Vidare bör bestammelserna om resning i 11 kap. 11 § tas in i det nya 
kapitlet. Detsamma galler bestammelserna i 11 kap. 14 § om 
domstolarnas normprövning i den lydelse som föreslás i avsnitt 8.5.3.

Regeringen anser att de bestammelser som för narvarande finns i
12 kap. 8 § RF och som galler förfarandet vid prövningen av frágor om 
bl.a. átal för brott i anstallningen och avskedande av justitie- och 
regeringsrád sakligt sett hör hemma i ett kapitel om domstolarna och 
domarna.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning med uppdrag att bl.a. 
utreda hur förfarandet i samband med ansökan om resning i brottmál kan 
förbattras (dir. 2009:35). Frágan om resning ska kunna beslutas av annan 
myndighet an domstol omfattas inte av uppdraget. Regeringen anser 
darför att det inte nu finns skal att genomföra Högsta domstolens 
ledamöters förslag att regeringsformen utformas sá att den ger utrymme 
för en ordning enligt vilken det i lag kan bestammas att frágor om 
resning kan prövas av en annan myndighet an domstol. Vidare anser
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regeringen att det inte heller finns skal att, som Juridiska Prop. 2009/10:80
fakultetsnámnden vid Stockholms universitet efterlyser, vid sidan av 
resning sarskilt namna att vissa beslut av regeringen prövas genom 
rattsprövning.

Regeringsrátten byter namn till Högsta förvaltningsdomstolen

Regeringsráttens ledamöter föreslár att Regeringsratten ska byta namn 
till Högsta förvaltningsdomstolen. Det förhállandet att domstolen kom att 
benamnas Kungliga Majestats regeringsratt nar den inrattades 1909 har 
historiskt sin naturliga förklaring. Regeringsratten inrattades
huvudsakligen i syfte att minska regeringens arbetsbelastning och för att 
uppná ökad rattssakerhet för enskilda. Vid den tiden hade regeringens 
arbetsbörda ökat som en följd av att regeringen var högsta administrativa 
myndighet inom förvaltningen. Regeringsratten blev 1972 administrativt 
fristáende frán regeringen.

Redan Författningsutredningen föreslog i sitt betankande Sveriges 
statsskick (SOU 1963:17 s. 279) att Regeringsratten borde byta namn och 
benamnas Högsta förvaltningsdomstolen. Förslaget följdes dock inte upp 
av Grundlagberedningen (SOU 1972:15 s. 192 f.).

Benamningen Regeringsratten för den högsta domstolen i 
förvaltningsmál ar, som Regeringsrattens ledamöter framháller, numera 
missvisande eller i vart fall inte alldeles lamplig. En battre och mer 
adekvat benamning ar Högsta förvaltningsdomstolen. Genom en sádan 
benamning markeras domstolens sjalvstandighet i förhállande till 
regeringen pá ett tydligare satt. Detta ligger val i linje med den ambition 
som motiverat mánga av de övriga förslagen rörande domstolarna, 
namligen att markera domstolarnas sjalvstandiga stallning i förhállande 
till den verkstallande makten. Regeringen anser att ett sádant namnbyte 
bör genomföras.

Förslaget innebar att det finns behov av att göra en láng rad 
följdandringar i andra författningar. Regeringen har för avsikt att 
áterkomma med förslag till sádana lagandringar i ett annat sammanhang.

Bestámmelse om grunddragen i domstolsorganisationen

I regeringsformen finns för narvarande inte nágon reglering av 
domstolsorganisationens grundlaggande struktur. Det ar endast de báda 
högsta domstolarna som namns sarskilt. Detta skiljer sig frán flera andra 
landers grundlagar dar aven andra domstolar an de högsta uttryckligen 
namns.

Grundlagsutredningen föreslár att regeringsformen uttryckligen ska 
namna inte bara de högsta domstolarna utan aven tingsratter, lansratter, 
hovratter och kammarratter. Regeringsráttens ledamöter ifrágasatter om 
detta verkligen behövs och framháller att det kan vara oklokt att lása 
terminologin i regeringsformen.

Regeringen lamnade nyligen förslag till en reform av organisationen 
för de allmanna förvaltningsdomstolarna i första instans, som bl.a. 
innebar att första instans i de allmanna förvaltningsdomstolarna i 
framtiden ska benamnas förvaltningsratt (prop. 2008/09:165, bet. 12



2008/09:JuU23). Regeringen bedömer dock att det inom överskádlig tid 
inte kommer att bli aktuellt med sádana förandringar i 
domstolsorganisationen som förutsatter namnbyte. Regeringen anser 
vidare att Regeringsrattens ledamöters förslag att endast ange att det ska 
finnas allmanna domstolar och allmanna förvaltningsdomstolar i första 
och andra instans inte skulle ge samma tydliga upplysning om 
domstolsorganisationen som Grundlagsutredningens förslag.

Mot denna bakgrund anser regeringen att utredningens förslag, med 
den andringen att första instans i de allmanna förvaltningsdomstolarna 
benamns förvaltningsratt, bör genomföras.

Instansordningen i de allmánna domstolsslagen

Av den nuvarande regleringen framgár uttryckligen att Högsta domstolen 
och Regeringsratten ar högsta instans inom sina respektive domstolsslag. 
Utredningen föreslár att det i den nya bestammelsen om domstolarna i
11 kap. 1 § RF bör slás fast att Högsta domstolen och Regeringsratten 
dömer i sista instans. Regeringsráttens ledamöter ifrágasatter behovet av 
en sádan bestammelse, sarskilt om domstolen i framtiden kommer att 
benamnas pá ett sádant satt att det redan av namnet framgár att den ar en 
av de högsta domstolarna. Ledamöterna pekar ocksá pá att det finns 
andra domstolar som dömer i sista instans, bl.a. Arbetsdomstolen och 
Marknadsdomstolen. Liknande synpunkter förs aven fram av 
Kammarrátten i Stockholm.

Regeringen delar remissinstansernas uppfattning att en bestammelse 
som enbart pekar ut de báda högsta domstolarna som sista instans skulle 
vara missvisande. Regeringsráttens ledamöter menar att det i stallet kan 
anges att de báda domstolarna ar ”högsta” instans. En sádan bestammelse 
framstár dock som överflödig eftersom Regeringsratten föreslás 
benamnas Högsta förvaltningsdomstolen. Instansordningen i de allmanna 
domstolsslagen framgár aven av hur bestammelsen har disponerats nar 
det galler upprakningen av domstolarna. Mot denna bakgrund ar det 
regeringens bedömning att utredningens förslag att i regeringsformen 
ange att de báda högsta domstolarna dömer i sista instans inte bör 
genomföras.

I 11 kap. 1 § första stycket RF föreskrivs bl.a. att ratten att fá ett mál 
prövat i Högsta domstolen och Regeringsratten kan begransas genom lag. 
Av förarbetena framgár att stadgandet avsett att öppna för en möjlighet 
för lagstiftaren att göra undantag frán instansordningen med de högsta 
domstolarna som sista instans (SOU 1972:15 s. 193). 
Departementschefen anság att bestammelsen var nödvandig för att kunna 
behálla en ordning enligt vilken överklagande till Högsta domstolen och 
Regeringsratten inte alls fick ske i vissa mál och att prövningen av dessa 
domstolar i övriga mál i stor utstrackning kunde erhállas endast under 
förutsattning att prövningstillstánd meddelats (prop. 1973:90 s. 381). 
Grundlagsutredningen föreslár att bestammelsen behálls utan att nágon 
andring i sak ar avsedd. Svea hovrátt anser -  med hansyn till att aven 
övriga allmanna domstolar och allmanna förvaltningsdomstolar raknas 
upp -  att det finns risk för att bestammelsen kan tolkas motsatsvis sá att 
den innebar ett hinder mot att i lag uppstalla krav pá prövningstillstánd i
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hovratt och kammarratt. Regeringen delar Svea hovratts uppfattning och Prop. 2009/10:80 
anser att det i bestammelsen bör föreskrivas att ratten att fá ett mál prövat 
kan begransas genom lag báde nar det galler de högsta instanserna och 
nar det galler kammarratt och hovratt.

8.1.3 Regleringen om förvaltningen

Regeringens förslag: Det nya kapitlet om förvaltningen ges ett inneháll 
som motsvarar de bestammelser om förvaltningen som för narvarande 
finns i 11 kap. regeringsformen. Utformningen av bestammelserna om 
den grundlaggande statliga förvaltningsorganisationen under regeringen 
och om överlátelse av förvaltningsuppgift förenklas.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser lamnar förslagen utan 

erinran. Juridiska fakultetsnámnden vid Uppsala universitet tillstyrker att 
endast Justitiekanslern (JK) namns sarskilt av de myndigheter som lyder 
under regeringen. Fakultetsnamnden anser emellertid att detta 
understryker behovet av att i lagstiftningsform beskriva huvuddragen i 
den statliga förvaltningens organisation samt att grundlaggande 
bestammelser om förvaltningens förhállande till regeringen och principer 
för förvaltningens organisation borde finnas i regeringsformen. I vart fall 
borde regeringsformen enligt fakultetsnamnden föreskriva ett krav pá 
lagform för viss reglering som rör förvaltningen. Svenskt Náringsliv 
framför att bestammelserna i regeringsformen inte ger nágon bild av 
förvaltningens organisation eller faktiska betydelse i statslivet.

Skalen för regeringens förslag: Regeringsformen drar upp riktlinjerna 
för den svenska förvaltningsorganisationen. Av 1 kap. 1 § första stycket 
RF följer att all offentlig makt i Sverige utgár frán folket. I 1 kap. 4 § 
första stycket RF anges att riksdagen ar folkets framsta företradare. 
Riksdagen stiftar lagar, beslutar om skatt till staten och bestammer hur 
statens medel ska anvandas. Riksdagen granskar rikets styrelse och 
förvaltning. Av 1 kap. 6 § RF framgár att det ar regeringen som styr riket 
och att regeringen ar ansvarig inför riksdagen och av 1 kap. 8 § RF att 
det för den offentliga förvaltningen finns statliga och kommunala 
förvaltningsmyndigheter. De statliga förvaltningsmyndigheterna lyder 
enligt 11 kap. 6 § RF under regeringen, om de inte ar myndigheter under 
riksdagen.

De tidigare grundlagarna, anda frán 1634 árs regeringsform och framát, 
reglerade ingáende de centrala statsmyndigheternas stallning och 
uppgifter. I förarbetena till den nu gallande regeringsformen berördes 
frágan om regleringens detaljeringsgrad. Departementschefen uttalade att 
det inte kunde komma i frága att i grundlag ge annat an en antydan om 
förvaltningsorganisationen. Med den snabba utveckling som samhallet 
befann sig i skulle det enligt departementschefen namligen vara 
opraktiskt att narmare reglera förvaltningsorganisationen i grundlag 
(prop. 1973:90 s. 396). I linje harmed föreslár Grundlagsutredningen 
bl.a. ytterligare förenklingar av beskrivningen av den statliga 
förvaltningsorganisationen.
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Regeringen delar utredningens uppfattning att en alltför detaljerad 
reglering riskerar att bli inaktuell och lagga hinder i vagen för en 
dynamisk samhallsutveckling. Liksom utredningen anser regeringen 
darför att det inte finns anledning att i grundlag lása fast hur de olika 
myndigheterna inom den statliga förvaltningen ska benamnas. Nar det 
daremot galler JK talar de sarskilda uppgifter som myndigheten har, bl.a. 
dess uppgifter pá det grundlagsreglerade tryck- och yttrande- 
frihetsomrádet, för att JK sarskilt bör omnamnas i regeringsformen aven 
om beskrivningen i grundlagen av förvaltningen i övrigt förenklas. Vid 
sidan av JK bör endast begreppet statlig förvaltningsmyndighet 
anvandas.

Juridiska fakultetsnámnden vid Uppsala universitet menar att 
utredningens förslag till förenklingar i regeringsformen bl.a. leder till ett 
ökat behov av att i lagform slá fast huvuddragen i den statliga 
förvaltningens organisation och att det i regeringsformen borde 
faststallas ett krav pá lagform för de viktigaste principiella frágorna om 
organisationen, myndigheternas ledning, vissa anstallningsförhállanden 
och de allmanna standardkraven pá god förvaltning. Regeringen anser 
emellertid att de andringar som föreslás inte ar sá genomgripande att de 
skapar ett behov av att i lag narmare reglera de frágor som 
fakultetsnamnden berör.

Grundlagsutredningen föreslár vidare att de nuvarande bestammelserna 
i 11 kap. 6 § andra och tredje styckena RF om överlamnande av 
förvaltningsuppgift till kommuner och andra offentliga eller privata 
organ redaktionellt ska förenklas. Ándringen ar dock inte avsedd att 
medföra nágon andring i sak. Regeringen ansluter sig till utredningens 
bedömning i denna del.

Förutom bestammelserna i 11 kap. 6 § RF om den statliga 
förvaltningsorganisationen och om överlamnande av förvaltningsuppgift 
bör ett nytt sarskilt kapitel om förvaltningen aven innehálla bestammelser 
om den statliga förvaltningens lydnadsplikt och dess sjalvstandighet, som 
för narvarande finns i 11 kap. 6 § första stycket och 7 §§ RF. Vidare hör 
den del av bestammelsen i 11 kap. 8 § RF som rör förbud för riksdagen 
att fullgöra förvaltningsuppgifter i vidare mán an som följer av grundlag 
eller riksdagsordningen ocksá hemma i ett nytt kapitel om förvaltningen. 
Bestammelserna i 11 kap. 9 och 10 §§ RF om tillsattning av statliga 
anstallningar och krav pá lagform i frága om regleringen av 
grundlaggande bestammelser som rör statstjanstemannens rattsstallning 
bör ocksá finnas i det nya kapitlet om förvaltningen. Bestammelsernas 
inneháll bör dock anpassas till förslagen som lamnas i avsnitt 11.4 i frága 
om medborgarskapskrav vid vissa statliga anstallningar och uppdrag.

De nuvarande bestammelserna i 11 kap. 12 och 13 §§ RF om 
regeringens dispensmakt och dess möjligheter att genom nád efterge eller 
mildra brottspáföljd m.m. hör ocksá hemma i ett nytt kapitel om 
förvaltningen. Detsamma galler den nuvarande bestammelsen i 11 kap. 
14 § RF om lagprövning i förvaltningens rattstillampande verksamhet.

Prop. 2009/10:80

125



8.2 Regleringen av domstolarnas oberoende P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0

8.2.1 Utgangspunkter

I 1 kap. 8 § RF slás fast att det för rattskipningen finns domstolar och för 
den offentliga förvaltningen statliga och kommunala 
förvaltningsmyndigheter. Domstolarna har genom sina rattskipande 
uppgifter en viktig roll i várt samhalle. Domstolarnas roll innefattar dock 
betydligt mer an att lösa tvister och pröva brottmál. Domstolarna ska 
varna rattsstaten och den enskilde medborgarens rattigheter bl.a. genom 
uppgiften att se till att de i demokratisk ordning beslutade författningarna 
tillampas pá ett korrekt satt. Av regeringsformen följer vidare att 
domstolarna utövar normkontroll enligt principen om lagprövning. 
Domstolarna har ocksá rattsskapande uppgifter exempelvis genom de 
högsta domstolarnas roll som prejudikatinstanser. Sveriges medlemskap i 
EU och de förpliktelser som följer av bl.a. Europakonventionen har 
ytterligare tydliggjort domstolarnas roll i samhallet och deras betydelse 
som garanter för medborgarnas rattigheter.

Kravet pá oberoende och opartiska domstolar har stallts upp till skydd 
för den enskilde medborgaren. Ett oberoende domstolsvasende ar ett av 
fundamenten i várt demokratiska samhalle. Det ar av synnerlig vikt att 
allmanheten kanner förtroende för att domstolarna ar oberoende och att 
det inte finns nágon risk för politisk páverkan. En grundlag bör innehálla 
sádana regler om domstolarna att deras oberoende och opartiskhet 
garanteras.

Regeringsformen inneháller ett antal bestammelser som avser att 
tillförsakra sával domstolarna som de enskilda domarna sjalvstandighet i 
den dömande verksamheten. Den i sammanhanget mest centrala 
bestammelsen framgár av 11 kap. 2 § RF, som stadgar att ingen 
myndighet, inte heller riksdagen, fár bestamma hur en domstol ska döma 
i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillampa en rattsregel 
i ett sarskilt fall. Bestammelsen ger uttryck för den centrala principen om 
domstolarnas sjalvstandighet i dömandet. Principen innebar att 
domstolarna i sitt dömande bara har att ratta sig efter rattsregler och inte 
fár ta emot direktiv om hur de ska döma i ett enskilt fall. I förarbetena till 
regeringsformen uttalas att den kanske viktigaste garantin för att 
domstolarna och förvaltningsmyndigheterna ska fullgöra sina uppgifter 
pá ett för den enskildes rattstrygghet tillfredsstallande satt ligger i att de i 
grundlag tillförsakrats sjalvstandighet i sin rattstillampande verksamhet 
(SOU 1972:15 s. 196).

Ytterligare en princip av stor betydelse för domstolarnas 
sjalvstandighet i den dömande verksamheten utgör principen om 
maktutövningens lagbundenhet. Principen kommer till uttryck i 1 kap. 
1 § tredje stycket RF, som stadgar att all offentlig makt utövas under 
lagarna. Lagbundenheten innebar att alla samhallsorgan, aven domstolar, 
ar underkastade rattsordningens regler. Lagbundenheten innebar ocksá att 
domstolarna inte ar bundna av allmanna föreskrifter som en myndighet 
meddelar till ledning för domstolarnas handlande, om myndigheten 
saknar rattsligt stöd för att meddela föreskrifterna (prop. 1973:90 s. 383).

I de inledande paragraferna i 11 kap. RF finns aven andra bestammel- 
ser till skydd för domstolarnas och domarnas oberoende. Det finns bl.a.



vissa bestammelser om de báda högsta domstolarna samt krav pá lagform Prop. 2009/10:80
för inrattande av andra domstolar. Det anges aven att det vid en domstol
normalt ska finnas ordinarie domare (11 kap. 1 § RF). En sarskild ratts-
sakerhetsgaranti anses vidare ligga i kravet pá att domare nar de val
utnamnts ska vara skyddade mot att skiljas frán anstallningen i andra fall
an dá det föreligger befogad anledning till det (11 kap. 5 § RF). I 12 kap.
8 § RF finns vidare sarskilda regler för átal mot ledamöterna i de tvá 
högsta domstolarna för brott i utövningen av anstallningen, liksom för 
skiljande frán anstallningen och skyldighet att genomgá lakarundersök- 
ning.

Kravet pá ett oberoende domstolsvasende kommer till uttryck ocksá i 
för Sverige folkrattsligt bindande internationella överenskommelser.
Enligt artikel 6 i Europakonventionen, som sedan 1995 galler som svensk 
lag, har var och en ratt att fá en frága som rör enskilds civila rattigheter 
eller skyldigheter eller átal för brott prövad av en oavhangig och opartisk 
domstol. Med oavhangig menas i Europadomstolens praxis en domstol 
som ar oberoende av sával den verkstallande makten som parterna i 
málet. Kravet pá opartiskhet innebar enligt Europadomstolen inte bara att 
domarna ska vara subjektivt opartiska. Det kravs aven att det för en 
objektiv iakttagare inte finns nágon rimlig grund att befara en partisk 
installning frán domstolens sida (se narmare avsnitt 9.3).

Liknande bestammelser som de i artikel 6 i Europakonventionen finns 
aven i artikel 10 i FN:s deklaration om de manskliga rattigheterna frán 
1948 och artikel 14 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska 
rattigheter frán 1966. Den senare ar folkrattsligt bindande för Sverige.
Bestammelser om rattsvasendets och domarnas oberoende förekommer 
aven i ett antal icke rattsligt bindande internationella dokument (jfr SOU 
2008:125 s. 311 f.).

De bestammelser som för narvarande finns i regeringsformen ger i allt 
vasentligt det skydd för domstolarnas oberoende som bör uppstallas pá 
grundlagsnivá. I nágra avseenden finns det dock skal att göra vissa 
andringar i regleringen. Det galler t.ex. i frága om förfarandet vid 
utnamning av ordinarie domare och behandlingen av frágor om 
avskedande och disciplinansvar.

8.2.2 Domstolarnas sjalvstandighet

Regeringens förslag: En bestammelse införs som innebar att ingen 
annan myndighet an domstol fár bestamma hur dömande uppgifter ska 
fördelas mellan domare. Vidare avskaffas ratten för riksdagens 
ombudsman och justitiekanslern att narvara vid domstolars och 
förvaltningsmyndigheters överlaggningar.

Grundlagsutredningens förslag: Utredningen föreslár att varje 
domstol sjalv ska bestamma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan 
enskilda domare. I övrigt överensstammer förslaget med regeringens.

Remissinstanserna: Förslaget att införa en bestammelse av innebörd 
att varje domstol sjalv bestammer hur dömande uppgifter ska fördelas 
inom domstolen lamnas utan erinran av flertalet remissinstanser. Av de 
remissinstanser som yttrat sig sarskilt i denna del tillstyrks förslaget av 127



bl.a. Svea hovrátt, Regeringsráttens ledamöter och Domstolsverket. Prop. 2009/10:80 
Sveriges domareförbund avstyrker att den föreslagna ordalydelsen laggs 
till grund för lagstiftning och anser att det bör övervagas pá vilket satt de 
enskilda domarnas sjalvstandighet kan garanteras.

Förslaget att avskaffa ratten för justitiekanslern och 
justitieombudsmannen att narvara vid en domstols eller en 
förvaltningsmyndighets överlaggningar i ett enskilt arende lamnas utan 
erinran av flertalet remissinstanser. Av de remissinstanser som yttrat sig 
sarskilt i denna del tillstyrks förslaget av bl.a. Högsta domstolens 
ledamöter, Regeringsráttens ledamöter, Domstolsverket och 
Justitiekanslern (JK). Riksdagens ombudsmán (JO) anser att det finns en 
risk att andringen kan uppfattas som en försvagning av JO:s stallning.
Eftersom den gallande ordningen enligt JO:s mening ar diskutabel frán 
principiella utgángspunkter motsatter sig emellertid inte JO förslaget.
Juridiska fakultetsnámnden vid Uppsala universitet framháller att den 
kontrollmöjlighet som JO:s ratt att narvara vid överlaggningar innebar 
skulle kunna utgöra ett medel att starka domstolarna.

Nágra remissinstanser, bl.a. Regeringsráttens ledamöter och 
Kammarrátten i Stockholm, menar att det kan finnas anledning att 
ytterligare övervaga omfattningen av och innehállet i den granskning 
som ska kunna utövas av JO och JK nar det galler enskilda mál och 
arenden.

Skalen för regeringens förslag

Fördelningen av dömande uppgifter i det enskilda fallet

Utredningen föreslár att det i regeringsformen införs en bestammelse 
med inneháll att varje domstol sjalv bestammer hur dömande uppgifter 
ska fördelas mellan enskilda domare. Med förslaget vill utredningen föra 
upp en förordningsföreskrift pá grundlagsnivá och ge den en generell 
utformning. Den aktuella föreskriften stadgar att Domstolsverket inte fár 
föreskriva att en viss rotel eller ett visst mál eller arende ska tilldelas en 
viss domare eller pá annat satt bestamma hur dömande uppgifter ska 
fördelas mellan enskilda domare. Som Domstolsverket pápekar har denna 
föreskrift upphört att galla. Sveriges domareförbund anser att 
bestammelsen ger domstolschefen bestammanderatt över hur dömande 
uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare. Domareförbundet anser 
darför att förslaget leder till en försvagning av de enskilda domarnas 
stallning och darmed i realiteten aven en försvagning av domstolarnas 
sjalvstandighet.

Regeringen konstaterar att utredningens förslag syftar till att pá grund- 
lagsnivá lagga fast ett förbud för andra organ an domstolarna sjalva att 
bestamma hur dömande uppgifter i enskilda fall ska fördelas mellan 
domare. Som Sveriges domareförbund pekar pá ger dock den föreslagna 
bestammelsens utformning intryck av att fördelningen av mál och aren- 
den uteslutande ska avgöras av domstolschefen i administrativ ordning. 
Darigenom skapas ett utrymme för domstolschefen att besluta om fördel- 
ningen av mál och arenden utifrán kriterier som kan ifrágasattas frán ett 
rattssakerhetsperspektiv. Vidare innebar utredningens förslag ett hinder
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mot att i lag eller andra föreskrifter införa generella regler om fördelning Prop. 2009/10:80
av mál och arenden i domstol. En sádan konsekvens har emellertid inte
ásyftats (jfr SOU 2008:125 s. 315). Mot denna bakgrund föreslár reger-
ingen att bestammelsen ges en nágot annan utformning. I enlighet med
utredningens uttalade syfte med bestammelsen bör den ges en lydelse
som innebar att vare sig regeringen eller nágon förvaltningsmyndighet
fár bestamma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda
domare. Detta innebar att domstolarna vid fördelningen av mál och aren-
den bara har att ratta sig efter rattsregler i lag och inte fár ta emot direktiv
om hur fördelningen ska ske i ett sarskilt fall.

JK:s och JO:s tillsyn över domstolarna

Domstolarnas sjalvstandighet har inte hindrat att det ansetts befogat med 
nágon form av kontroll av och tillsyn över domstolsvasendet. Kontrollen 
utförs sedan 1809 av JO och JK. Tillsynen ar begransad pá sá satt att den 
inte fár inkrakta pá domstolarnas och domarnas sjalvstandighet i döman- 
det. Frágan om kontrollens förhállande till domstolarnas sjalvstandighet 
har varit föremál för tidigare övervaganden, bl.a. av 1993 árs domarut- 
redning (SOU 1994:99).

Svea hovrátt och Domstolsverket anser att det finns anledning att ytter- 
ligare övervaga omfattningen av och innehállet i den granskning som ska 
kunna utövas av JO och JK nar det galler enskilda mál och arenden.
Nágra remissinstanser ifrágasatter sarskilt den tillsynsroll som JK har i 
förhállande till domstolarna. Regeringsráttens ledamöter framháller att 
det frán principiell synpunkt, med hansyn till JK:s starka koppling till 
den verkstallande makten, kan ifrágasattas att JK har i uppgift att utöva 
tillsyn över domstolarna. Liknande synpunkter framför aven Kammar- 
rátten i Stockholm. Regeringen har förstáelse för uppfattningen att 
gallande ordning för tillsynen över domstolarna i viss mán kan ifrága- 
sattas frán principiella utgángspunkter. Denna ordning har emellertid 
fungerat val och enligt regeringens mening saknas det för narvarande 
skal att övervaga nágra mer övergripande förandringar av JO:s och JK:s 
tillsynsroll i förhállande till domstolarna. I likhet med Grundlagsutred- 
ningen anser regeringen dock att en mindre men principiellt viktig, för- 
andring av JO:s och JK:s tillsyn bör göras.

Bestammelserna om JO:s och JK:s ratt att narvara vid domstolars och 
förvaltningsmyndigheters överlaggningar ar pá principiella grunder dis- 
kutabla. De torde inte heller ha tillampats under senare ár. Liksom utred- 
ningen anser regeringen darför att JO:s och JK:s ratt att narvara vid 
överlaggningar bör tas bort. Förslaget medför andringar i 12 kap. 6 § RF 
och lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn.

8.2.3 Behörighetsreglerna i de högsta domstolarna andras

Regeringens förslag: Behörighetsreglerna för domare i de högsta 
domstolarna andras sá den som ar eller har varit ordinarie domare i nágon 
av domstolarna fár tjanstgöra som ledamot i báda de högsta domstolarna.
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Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens. Prop. 2009/10:80
Remissinstanserna: Förslaget lamnas utan erinran av de flesta 

remissinstanser. Av de remissinstanser som yttrat sig sarskilt i denna del 
tillstyrks förslaget av bl.a. Högsta domstolens ledamöter, Göteborgs 
tingsrátt, Regeringsráttens ledamöter, Domstolsverket och Sveriges 
advokatsamfund.

Skalen för regeringens förslag: Enligt 11 kap. 1 § första stycket RF 
fár endast den som ar eller har varit ordinarie domare i Högsta domstolen 
eller Regeringsratten tjanstgöra i respektive domstol. Det ar hansynen till 
domstolarnas sjalvstandiga stallning som har motiverat denna begrans- 
ning. Det finns ingen anledning att ifrágasatta kravet att endast ordinarie 
domare ska kunna tjanstgöra i de högsta domstolarna. Det finns dock 
situationer i vilka en samverkan mellan de báda högsta domstolarna 
genom vaxelvis tjanstgöring skulle kunna vara av stort varde. Sá kan 
vara fallet exempelvis vid handlaggningen i den ena domstolen av vissa 
typer av mál som fordrar sarskilda kunskaper inom ett visst amnesom- 
ráde som nágon ledamot i den andra domstolen har. Regeringen instam- 
mer i utredningens bedömning att det under alla förhállanden inte fram- 
stár som motiverat att i grundlag uppstalla hinder mot en sádan samver- 
kan. Regleringen bör i stallet möjliggöra en nágot mer flexibel ordning.
Behörighetskravet för tjanstgöring i de högsta domstolarna bör som 
utredningen föreslár formuleras sá att endast den som ar eller har varit 
ordinarie domare i nágon av domstolarna fár tjanstgöra som ledamot i 
domstolarna. Förslagen i denna del torde föranleda behov av följdand- 
ringar i lag. Regeringen avser att övervaga detta i annat sammanhang.

8.3 Utnamning av ordinarie domare

8.3.1 Uppgiften att utnam na ordinarie domare

Regeringens förslag: Uppgiften att utnamna ordinarie domare ska aven i 
fortsattningen ankomma pá regeringen. Uppgiften ska inte kunna 
delegeras.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna har inte nágon 

erinran mot förslaget. Förslaget tillstyrks av bl.a. Högsta domstolens 
ledamöter, Svea hovrátt, Regeringsráttens ledamöter, Kammarrátten i 
Stockholm, Justitiekanslern och Domarnámnden.

Skalen för regeringens förslag: Enligt gallande ordning ar det 
regeringen som tillsatter anstallningar som ordinarie domare (11 kap. 9 § 
första stycket RF). Utredningen har övervagt olika alternativ till gallande 
ordning, innefattande bl.a. en överflyttning av utnamningsmakten till 
riksdagen, domstolarna sjalva eller statschefen, men stannat vid att den 
nuvarande ordningen bör behállas. Regeringen instammer i utredningens 
bedömning. Regeringen styr riket under konstitutionellt ansvar (1 kap.
6 § RF). I detta ligger, som en bestándsdel, att utnamna domare.

Regeringen delar vidare utredningens uppfattning att uppgiften att ut- 
namna ordinarie domare ar av sádan konstitutionell vikt att det bör slás 
fast i grundlag att uppgiften utövas endast av regeringen. Den nuvarande



möjligheten för regeringen att delegera utnamningen av ordinarie domare Prop. 2009/10:80
till nágon annan myndighet bör sáledes, som utredningen föreslár, av-
skaffas.

8.3.2 Utnamningsförfarandet regleras i lag

Regeringens förslag: I regeringsformen slás fast att grunderna för 
utnamningsförfarandet ska regleras i lag.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna har ingen erinran mot förslaget.
Skalen för regeringens förslag: I likhet med Grundlagsutredningen 

anser regeringen att det i regeringsformen bör tas in en bestammelse som 
anger att grunderna för förfarandet vid utnamning av ordinarie domare 
meddelas i lag. Genom en föreskrift med krav pá lagform markeras ut- 
namningsförfarandets betydelse för domstolarnas oberoende pá ett önsk- 
vart satt.

8.3.3 Ett gemensamt utnamningsförfarande för alla 
domaranstallningar införs

Regeringens bedömning: Förfarandet vid utnamningen av ordinarie 
domare ska vara utformat pá ett sádant satt att domstolarnas och 
domarnas sjalvstandiga stallning inte kan ifrágasattas. Utnamningsför- 
farandet máste ocksá sakerstalla en rekrytering som praglas av bredd och 
hög kvalitet.

Alla domarbefattningar bör ledigförklaras innan de tillsatts. Det 
sarskilda kallelseförfarandet för de högre anstallningarna som domare 
bör avskaffas.

Grundlagsutredningens bedömning överensstammer med 
regeringens.

Remissinstanserna: En stor majoritet av de remissinstanser som har 
yttrat sig, daribland Riksdagens ombudsmán, Svea hovrátt, Malmö 
tingsrátt, Lánsrátten i Göteborg, Justitiekanslern, Sveriges 
advokatsamfund, Arbetsgivarverket, Sveriges Akademikers 
Centralorganisation och Jusek, ar positiva till att kallelseförfarandet 
avskaffas.

Skalen för regeringens bedömning

Nuvarande ordning för utnámning av ordinarie domare

Inom ramen för den nuvarande ordningen för utnamning av ordinarie 
domare utnamns det stora flertalet -  drygt 90 procent -  efter ett ansök- 
ningsförfarande, dar anstallningarna ledigförklaras och intresserade ger 
in skriftliga ansökningar. Domarnamnden bereder ansökningarna och 
lamnar förslag till regeringen pá vilka sökande som bör utnamnas.
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De högsta domarbefattningarna ledigförklaras inte och behandlas inte Prop. 2009/10:80 
heller av Domarnamnden. Dessa utnamns i stallet direkt av regeringen 
efter ett s.k. kallelseförfarande. Förfarandet ar slutet. Sedan en tid har 
dock ett samrádsförfarande börjat tillampas inom Regeringskansliet.
Förfarandet innebar att regeringen nar det galler anstallningar av detta 
slag samráder med en grupp personer bestáende av pensionerade höga 
domare och representanter frán andra juridiska verksamhetsgrenar. Det 
finns aven en ordning, som grundas pá konstitutionell praxis, vid utnam- 
ningen av ledamöter till de tvá högsta domstolarna som innebar att 
regeringen informellt samráder med den berörda domstolen inför utnam- 
ningsbeslutet. De anstallningar som omfattas av kallelseförfarandet ar 
bl.a. de som justitie- och regeringsrád, hovratts- och kammarrattspresi- 
dent, hovratts- och kammarrattslagman samt lagman vid de största tings- 
och lansratterna.

Utgangspunkter för utnámningsförfarandet

Ett sjalvstandigt och oberoende domstolsvasende förutsatter ett utnam- 
ningsförfarande som innebar att domarnas sjalvstandighet inte kan 
ifrágasattas. Domare ska inte bara vara sjalvstandiga utan ska ocksá 
synas vara det. Domarnas sjalvstandiga stallning ar alltsá beroende av ett 
utnamningsförfarande som praglas av att det utesluter att ovidkommande 
hansyn tas vid utnamningen.

Som framgár ovan utnamns det stora flertalet ordinarie domare efter ett 
ansökningsförfarande. Nuvarande reglering innebar att underlaget för 
regeringens beslut att utnamna en ordinarie domare i allt vasentligt ar 
tillgangligt och kan granskas. Öppenhets- och demokratihansyn talar för 
att utnamning av ordinarie domare ska ske inom ramen för ett ansök- 
ningsförfarande. Nar det galler förfarandet vid utnamning av de högsta 
domarna saknas motsvarande öppenhet. Kritik har riktats mot ordningen 
med kallelseförfarande framst pá grund av bristen pá öppenhet.
Domarnas oberoende i förhállande till regeringen riskerar att kunna 
ifrágasattas nar utnamningsförfarandet och beslutsunderlaget inte ar 
föremál för insyn.

Regeringen instammer i utredningens bedömning att redan misstanken 
om ett bristande oberoende ar olycklig. För att domstolarna ska kunna 
fylla sin centrala samhallsfunktion máste medborgarna kunna kanna 
förtroende för domstolarna. Mot denna bakgrund bör utnamningsför- 
farandet utformas sá att det sakerstaller att domarnas sjalvstandighet inte 
kan ifrágasattas. Ytterligare en utgángspunkt bör vara att utnamningsför- 
farandet inrattas pá ett sádant satt att det sakerstaller en rekrytering som 
praglas av bredd och hög kvalitet.

Kallelseförfarandet avskaffas

Ökade förutsattningar för att uppná málsattningen att domarnas sjalv- 
standighet inte ska kunna ifrágasattas skapas om det finns goda möjlig- 
heter till kontroll av hur regeringen utövar utnamningsmakten nar det 
galler ordinarie domare.
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Allmanhetens förtroende för de högsta domarnas sjalvstandighet skulle 
sannolikt starkas av en ökad insyn i utnamningsförfarandet nar det galler 
de nuvarande kallelsebefattningarna. Regeringen anser, liksom Grund- 
lagsutredningen, att det ar av stor vikt att det skapas möjligheter till 
battre kontroll av att ovidkommande hansyn inte tas vid utnamning av de 
högsta domarna. Insynskraven tillgodoses enligt regeringens mening bast 
genom att samtliga ordinarie domaranstallningar ledigförklaras och blir 
möjliga att söka för dem som ar intresserade. Ett ansökningsförfarande 
kan aven ha den fördelen att regeringen fár kannedom om kandidater 
som inte skulle ha fángats upp inom ramen för ett slutet utnamningsför- 
farande. Liksom utredningen anser regeringen att kallelseförfarandet bör 
avskaffas.

8.3.4 Narm are om det fram tida utnamningsförfarandet

Regeringens bedömning: Árenden om utnamning av ordinarie domare 
bör beredas i en fristáende namnd. Av namndens ledamöter bör en majo- 
ritet vara domare och representera de olika domstolsslagen. Tvá av leda- 
möterna bör vara representanter för allmanheten. Namnden bör ges ett 
starkt administrativt stöd av ett kansli och bör bedriva ett aktivt eget 
rekryteringsarbete. Namndens arbete bör syfta till att lamna regeringen 
förslag pá lampliga kandidater till lediga anstallningar som ordinarie 
domare. Sökandens identitet bör inte omfattas av sekretess. Regeringen 
bör inte vara bunden av namndens kandidatförslag men innan regeringen 
utnamner nágon som inte omfattas av namndens förslag bör utnamnings- 
arendet áterremitteras till namnden.

Grundlagsutredningens förslag: Árenden om utnamning av ordinarie 
domare ska beredas i en förslagsnamnd bestáende av nio ledamöter. Av 
dessa ska sex vara domare och representera de olika domstolsslagen och 
instanserna, en vara advokat och tvá representanter för allmanheten. 
Domarna förordnas av regeringen efter att ha nominerats av respektive 
domstolskategori. Förslaget överensstammer i övrigt med regeringens 
bedömning.

Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig ar positiva 
till att samtliga arenden om utnamning av ordinarie domare ska beredas i 
en sarskild namnd som ar fristáende frán regeringen. Flera remissinstan- 
ser, daribland Svea hovrátt, Regeringsráttens ledamöter, Kammarrátten i 
Stockholm, Domarnámnden och Domstolsverket, ifrágasatter dock om 
det finns skal att avskaffa Domarnamnden. Nágra remissinstanser, bl.a. 
Domarnamnden, Malmö tingsrátt och Juridiska fakultetsnámnden vid 
Uppsala universitet, framför synpunkter pá namndens föreslagna 
sammansattning. Svea hovratt framháller vikten av att det under bered- 
ningen av anstallningsarenden som avser ledamot i nágon av de högsta 
instanserna förs en dialog med den berörda högsta instansen. Flera 
remissinstanser, daribland Högsta domstolens ledamöter, Hovrátten över 
Skane och Blekinge, Regeringsrattens ledamöter, Kammarratten i 
Stockholm, Domarnamnden, Domstolsverket, Sveriges advokatsamfund 
och Arbetsgivarverket, pekar pá behovet av sekretess i vissa situationer 
för att minska risken för en försvárad rekrytering. Regeringsrattens leda-
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möter anser att denna ordning bör framgá av lagen. Nágra remissinstan- 
ser, daribland Göteborgs tingsrátt och Kammarratten i Stockholm, fram- 
háller betydelsen av att regeringen inte ar bunden av namndens förslag 
men betonar samtidigt behovet av áterremittering till namnden om 
regeringen övervager att avvika frán kandidatförslaget.

Skalen för regeringens bedömning: Grundlagsutredningen föreslár 
en ny lag om utnamning av ordinarie domare. Regeringen avser att be- 
handla utredningens förslag i en proposition till riksdagen under váren 
2010. Avsikten ar att den nya lagen ska trada i kraft samtidigt som de nu 
föreslagna andringarna i regeringsformen, dvs. den 1 januari 2011. 
Regeringen anser att det andá finns skal att redan har ange nágra ut- 
gángspunkter för det fortsatta arbetet.

Som framgár av avsnitt 8.3.3 bör det framtida förfarandet vid utnam- 
ning av ordinarie domare vara utformat pá ett sádant satt att domstolarnas 
och domarnas sjalvstandiga stallning inte kan ifrágasattas. Utnamnings- 
förfarandet bör ocksá sakerstalla en rekrytering som praglas av bredd och 
hög kvalitet. Det förandringsarbete som har bedrivits för att förbattra 
domarrekryteringen bör ocksá beaktas vid utformningen av det framtida 
utnamningsförfarandet (jfr bl.a. prop. 2007/08:113).

I likhet med Grundlagsutredningen anser regeringen att arenden om ut- 
namning av ordinarie domare bör beredas i en frán regeringen fristáende 
namnd. Namndens sammansattning bör vara sádan att dess ledamöter 
representerar en bred erfarenhet och kompetens inom det juridiska omrá- 
det. Med utgángspunkt i Europarádets rekommendation om domares 
sjalvstandighet gör regeringen i likhet med utredningen bedömningen att 
en majoritet av namndens ledamöter bör vara domare och utgöra repre- 
sentanter för olika domstolsslag. I syfte att öka insynen i utnamningspro- 
cessen och bidra till att öka allmanhetens förtroende för förfarandet 
ansluter sig regeringen aven till utredningens uppfattning att tvá av 
namndens ledamöter bör vara representanter för allmanheten.

Namnden bör ges ett starkt administrativt stöd genom ett kansli som 
bereder och föredrar arendena inför namnden. Namnden bör aven bedriva 
ett aktivt rekryteringsarbete.

Regeringen utövar utnamningsmakten under konstitutionellt ansvar. 
För att utnamningsmakten ska vara reell bör regeringen inte kunna lamna 
i frán sig beslutanderatten i ett utnamningsarende, dvs. regeringen bör 
inte vara bunden av det förslag som namnden lamnar. Som Grundlagsut- 
redningen konstaterar bör det alltsá stá regeringen fritt att utnamna nágon 
annan sökande till den aktuella anstallningen eller nágon som har anmalt 
sitt generella intresse. Innan regeringen utnamner nágon annan kandidat 
bör arendet dock alltid áterremitteras till namnden för yttrande. Efter 
áterremitteringen ska regeringen kunna utnamna den kandidat den anser 
bast lampad.

Namndens arbete bör alltsá syfta till att lamna regeringen förslag pá 
lampliga kandidater till lediga anstallningar som ordinarie domare. Hur 
arbetet bör bedrivas och hur förslagen till regeringen bör utformas bör 
övervagas narmare. En sarskild frága i det sammanhanget ar om de 
sökandes identitet ska skyddas av sekretess.

Öppenhets- och demokratihansyn talar för att ett ansökningsförfarande 
dar uppgifter om de personer som söker en ledigförklarad anstallning ar 
offentliga. Nar det galler de domaranstallningar som inte omfattas av
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kallelseförfarandet staller sig regeringen bakom den uppfattning som 
Grundlagsutredningen och flera remissinstanser, daribland JO, Svea 
hovrátt, Malmö tingsrátt, Justitiekanslern, Juridiska fakultetsnámnden 
vid Uppsala universitet, Arbetsdomstolen och Jusek, ger uttryck för, 
namligen att argumenten för öppenhet och insyn vager över de farhágor 
som finns att ett offentligt rekryteringsförfarande riskerar att försvára 
rekryteringen. De sökandes identitet bör darför inte skyddas av sekretess.

Nar det galler de domaranstallningar som nu omfattas av kallelseför- 
farandet framför flera remissinstanser att ett öppet ansökningsförfarande, 
dar uppgifter om vilka som har sökt en anstallning blir offentliga, 
riskerar att leda till svárigheter vid rekryteringen. Högsta domstolens 
ledamöter menar att denna risk ar sarskilt stor nar det galler tjanster som 
domare i högsta instans. Enligt ledamöterna torde det pá mánga háll 
allmant sett uppfattas som kansligt att offentligt ge till kanna ett önske- 
mál om att bli domare i t.ex. Högsta domstolen. I sarskilt hög grad kan 
det enligt ledamöternas uppfattning förutses svárigheter för den som har 
en privat anstallning eller en professur att öppet söka eller anmala 
intresse för en anstallning av sádant slag, men ocksá den som exempelvis 
ar lagman i en tingsratt eller verkschef kan tankas vara obenagen att göra 
detta. Áven Regeringsráttens ledamöter pekar pá att ett renodlat ansök- 
ningsförfarande som ar offentligt i vart fall inledningsvis kan vara 
problematiskt bl.a. eftersom det inte ar troligt att val kvalificerade 
advokater och andra jurister frán privat verksamhet skulle utnyttja möj- 
ligheten, dvs. just den kategori som anses komma i frága allt för sallan 
och dar ett aktivt rekryteringsarbete kravs. Regeringsrattens ledamöter 
anser att det bör övervagas att kombinera ansökningsförfarandet med en 
möjlighet till sekretess för personuppgifter i ansökningsarenden. 
Kammarrátten i Stockholm framför liknande synpunkter och menar att en 
förutsattning för att ansökningsförfarandet ska fungera ar att de sökandes 
identitet kan skyddas av en sekretessbestammelse med s.k. omvant 
skaderekvisit. Kammarratten menar ocksá att regeringens hantering av 
anstallningsarendena kommer att kunna kontrolleras i efterhand pá ett 
rimligt satt genom Konstitutionsutskottets granskning. Liknande syn- 
punkter framför aven Göteborgs tingsrátt, som framháller att det máste 
vara viktigare att ratt personer anstalls som domare an att förfarandet ar 
offentligt. Domarnámnden gör bedömningen att den öppenhet som 
praglar anstallningsförfarandet vid statlig anstallning inom överskádlig 
tid torde fortsatta att vara ett betydande hinder vid rekryteringen, sarskilt 
nar det galler att locka kvalificerade sökande som ar privat verksamma, 
samt att risken ar stor att ett öppet ansöknings- och anstallningsför- 
farande kan komma att försvára rekryteringen ocksá av personer som 
redan ar verksamma inom rattsvasendet. Flera remissinstanser, daribland 
Hovrátten över Skane och Blekinge, Kammarratten i Stockholm, Domar- 
namnden, Domstolsverket och Arbetsgivarverket, förordar att det införs 
en sekretessreglering liknande den som föreslás i betankandet Sekretess 
vid anstallning av myndighetschefer (SOU 2009:4). Liknande synpunkter 
framför aven Sveriges advokatsamfund.

Farhágor av det slag som remissinstanserna ger uttryck för ska enligt 
regeringens mening inte förringas. I en kartlaggning som har gjorts i 
betankandet Sekretess vid anstallning av myndighetschefer (SOU 
2009:4) framgár bl.a. att en omstandighet som skulle kunna medföra att
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fler anmaler sitt intresse för anstallning som myndighetschef ar att deras Prop. 2009/10:80
identiteter inte avslöjas i rekryteringsförfarandet. Med anledning av för-
slagen i betankandet har regeringen nyligen överlamnat en proposition
till riksdagen med förslag att införa sekretess med ett s.k. omvant skade-
rekvisit i arenden om anstallning av myndighetschefer vid förvaltnings-
myndigheter som lyder omedelbart under regeringen (prop. 2009/10:56).
Syftet med förslaget ar att möjliggöra en ökning av andelen ansökningar 
frán personer som kan bedömas val kvalificerade för en anstallning som 
myndighetschef.

Det kan ocksá anmarkas att uppmarksamheten kring utnamningsfrágor 
under senare tid har ökat i medierna, vilket skulle kunna verka 
hammande för den som ar tveksam till att offentliggöra sin kandidatur till 
en hög domaranstallning. Som Regeringsrattens ledamöter ocksá pápekar 
har antalet advokater och andra frán den privata sektorn samt personer 
med bakgrund i den akademiska varlden endast i mycket liten omfattning 
sökt anstallning som domare. Detta förhállande kan emellertid ha flera 
orsaker, dar den offentlighet som galler i förfarandet bara ar en.
Regeringen gör ocksá, liksom Grundlagsutredningen, bedömningen att 
oviljan att ansöka om en anstallning i ett offentligt förfarande delvis kan 
vara en attitydfrága. Ándrade varderingar hos en kommande generation 
jurister och en större erfarenhet av ett öppnare förfarande kan som utred- 
ningen framháller förvantas förandra sádana attityder.

Mot bakgrund av vad som anförs ovan och att regeringen inte ska vara 
bunden av namndens förslag staller sig regeringen, i likhet med flertalet 
remissinstanser, bakom Grundlagsutredningens förslag att de sökandes 
identitet inte behöver skyddas av sekretess.

8.4 Prövning av frágor som rör ordinarie domares
anstallning, m.m.

8.4.1 Ordinarie domare utom ledamöterna i de högsta
domstolarna

Regeringens förslag: Ordinarie domare ska ingá i ratten nar frágor om 
ordinarie domares skiljande frán anstallningen, avstangning och skyldig- 
het att genomgá lakarundersökning prövas. Áven nar det galler frágor om 
disciplinansvar för ordinarie domare slás ratten till domstolsprövning fast 
i regeringsformen.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som yttrat sig, 

daribland Regeringsráttens ledamöter, Kammarrátten i Stockholm,
Justitiekanslern, Arbetsdomstolen och Domstolsverket, tillstyrker i allt 
vasentligt förslaget. Kammarratten i Stockholm anser dock att den ord- 
ning som galler för domarna i de tvá högsta instanserna i frága om skyl- 
dighet att genomgá lakarundersökning och skiljande frán anstallningen i 
sarskild ordning bör övervagas ocksá för andra ordinarie domare.
Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet anser att förslaget 
ar acceptabelt men menar samtidigt att utredningen borde ha övervagt 
möjligheten att ersatta Statens ansvarsnamnd med en domstol. 136



Skalen för regeringens förslag: I 11 kap. 5 § första stycket RF före- 
skrivs att en ordinarie domare fár skiljas frán anstallningen endast om 
han eller hon genom brott eller grovt eller upprepat ásidosattande av 
tjansteáliggande har visat sig uppenbart olamplig att inneha anstall- 
ningen. I övrigt fár en ordinarie domare skiljas frán anstallningen endast 
om han eller hon uppnátt gallande pensionsálder eller annars enligt lag ar 
skyldig att avgá med pension. I lagen (1994:260) om offentlig anstallning 
finns vidare bl.a. bestammelser om disciplinpáföljd (varning och löneav- 
drag) för en arbetstagare som uppsátligen eller av oaktsamhet ásidosatter 
sina skyldigheter i anstallningen. Enligt lagen (1994:261) om fullmakts- 
anstallning kan en ordinarie domare under vissa förhállanden stangas av 
frán arbetet och álaggas att genomgá en lakarundersökning.

En garanti för sjalvstandigheten i dömandet ar att ordinarie domare inte 
ska kunna skiljas frán sin anstallning i andra fall an dá det föreligger 
befogad anledning till det. Det ar ocksá av stor betydelse att domarna inte 
heller pá annat satt kan utsattas för pátryckningar eller repressalier med 
koppling till anstallningen. Frágor om domares disciplinansvar och skil- 
jande frán anstallningen ar darför centrala för domstolarnas oberoende. 
Sádana frágor behandlas ocksá i flera av de internationella dokument 
som rör domstolarnas oberoende, bl.a. FN:s grundprinciper för domstols- 
vasendets oberoende frán 1985 och Europarádets rekommendation om 
domares oberoende, skicklighet och roll frán 1994. Gemensamt för dessa 
dokument ar att de anger att prövningen av avskedande och av discipli- 
nara páföljder ska göras av domstol och av domare.

Den nuvarande ordningen innebar att Statens ansvarsnamnd prövar 
frágor om avskedande, avstangning, disciplinpáföljd och skyldighet att 
genomgá lakarundersökning för andra ordinarie domare an justitie- och 
regeringsrád. Nágon bestammelse som innebar att en ordinarie domare 
kan skiljas frán sin anstallning endast genom ett beslut av en domstol 
finns sáledes inte i den nuvarande regleringen. Emellertid slás i 11 kap. 
5 § andra stycket RF fast att en domare ska ha ratt att pákalla domstols- 
prövning av ett beslut om skiljande frán anstallningen, avstangning eller 
skyldighet att genomgá lakarundersökning om beslutet fattats av annan 
myndighet an domstol. Motsvarande ratt föreligger enligt gallande ord- 
ning aven nar det galler beslut om disciplinpáföljd men denna ratt till 
domstolsprövning ar inte fastslagen i regeringsformen utan följer av 
lagen (1994:260) om offentlig anstallning.

Den svenska ordningen, med en förvaltningsmyndighet som besluts- 
fattare i frágor som rör ordinarie domares anstallningsskydd, ar ovanlig i 
ett europeiskt perspektiv. Grundlagsutredningen gör dock bedömningen 
att det inte finns anledning att ifrágasatta regleringen med Statens 
ansvarsnamnd som första instans i mál av aktuellt slag. Regeringen 
instammer i denna bedömning. Ordningen har i praktiken fungerat val 
och varit förenlig med de rattssakerhetskrav som kan stallas pá verksam- 
heten. Statens ansvarsnamnd har en sádan sammansattning att báde den 
rattsliga kompetensen och allmanintresset fár anses val tillgodosedda för 
den prövning som det ankommer pá namnden att göra. Det finns sáledes 
inte, som Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet havdar, 
anledning att i detta sammanhang narmare övervaga att helt ersatta pröv- 
ningen i namnden med en prövning i domstol. Den gallande regleringen 
av ratten till domstolsprövning i situationer av aktuellt slag ar emellertid
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pá principiella grunder inte invandningsfri. Regleringen innebar att Prop. 2009/10:80
domaren, om han eller hon ar fackligt organiserad, har möjlighet att
genom sin fackliga organisation föra talan mot staten vid Arbetsdom-
stolen. Om domaren inte ar fackligt organiserad förs talan vid en tings-
ratt, med möjlighet till överprövning av tingsrattens dom efter pröv-
ningstillstánd i Arbetsdomstolen. Áven om huvudregeln enligt 11 kap. 1
§ tredje stycket RF ar att det ska finnas ordinarie domare vid en domstol,
fár undantag frán denna regel göras nar det galler domstolar som har
inrattats för handlaggningen av en viss bestamd grupp eller vissa
bestamda grupper av mál, t.ex. Arbetsdomstolen. Frán och med den 1 juli
2008 ar visserligen ordförandena i Arbetsdomstolen anstallda som ordi-
narie domare, i stallet för att som tidigare vara förordnade som
ordförande tre ár i taget. Det innebar att ordförandena i Arbetsdomstolen
numera har samma anstallningsvillkor som andra ordinarie domare.
Regleringen i regeringsformen hindrar emellertid inte en ordning som 
innebar att en frága om en ordinarie domare ska fá ha kvar sin anstallning 
slutligt kan komma att prövas av enbart icke ordinarie domare.

Frágor om ordinarie domares skiljande frán anstallningen och om 
disciplinansvar ar direkt kopplade till skyddet mot ingrepp i domares 
oberoende och ar av sádan konstitutionell betydelse att prövningen inte 
bör utföras enbart av domare som inte sjalva átnjuter detta skydd. Vid en 
internationell jamförelse framstár denna ordning som i det narmaste unik 
(jfr SOU 2007:69 s. 22). Mot denna bakgrund instammer regeringen i 
utredningens bedömning att det i regeringsformen bör föreskrivas att 
ordinarie domare ska ingá i ratten nar frágor om ordinarie domares skil- 
jande frán anstallningen, avstangning och álaggande att genomgá lakar- 
undersökning prövas.

Regeringen ansluter sig vidare till utredningens uppfattning att ratten 
till domstolsprövning bör slás fast i regeringsformen aven nar det galler 
beslut om disciplinpáföljd för ordinarie domare. Det finns för narvarande 
inte skal att narmare utreda en andring av prövningen med den inriktning 
som Kammarrátten i Stockholm efterfrágar.

8.4.2 Prövningen av fragor som rö r anstallningen för 
ledamöterna i de högsta domstolarna

Regeringens förslag: Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva frágor om 
en ledamot av Högsta domstolen ska skiljas eller avstangas frán anstall- 
ningen eller vara skyldig att genomgá lakarundersökning.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer delvis med 
regeringens. Utredningens förslag innebar att aven átal mot ledamöter av 
Högsta domstolen för brott i utövningen av anstallningen ska prövas av 
Högsta förvaltningsdomstolen.

Remissinstanserna: En majoritet av de remissinstanser som har yttrat 
sig i denna del, daribland Riksdagens ombudsmán (JO) och Justitiekans- 
lern (JK), ar positiva till förslaget. Nágra remissinstanser, daribland 
Regeringsráttens ledamöter och Högsta domstolens ledamöter, ar 
kritiska och föreslár i stallet en lösning som innebar att regeringsrád 
förordnas att döma i Högsta domstolen i mál som rör de aktuella 138



frágorna. Svea hovrátt anser att det bör övervagas om inte ett sarskilt 
organ i linje med den tidigare riksratten bör inrattas för prövning av frá- 
gor om átal mot justitierád.

Skalen för regeringens förslag: Bestammelserna i 11 kap. 5 § första 
stycket RF om förutsattningarna för skiljande av ordinarie domare frán 
anstallningen ar tillamplig aven pá domarna i de báda högsta dom- 
stolarna. Det straffrattsliga ansvaret för brott i utövningen av anstall- 
ningen liksom de arbetsrattsliga bestammelserna i fullmaktslagen ar 
ocksá desamma för alla ordinarie domare. I motsats till andra ordinarie 
domare ar justitierád och regeringsrád emellertid inte underkastade det 
disciplinansvar som regleras i lagen om offentlig anstallning. Dessutom 
följer av bestammelserna i 12 kap. 8 § första stycket RF att átal mot 
domare i de högsta domstolarna för brott som begátts vid utövningen av 
anstallningen uteslutande prövas av Högsta domstolen, inte av Statens 
ansvarsnamnd eller Arbetsdomstolen. Beslut om att vacka talan i dessa 
mál fattas av en justitieombudsman eller av justitiekanslern. Om en 
domare i nágon av de högsta domstolarna i stallet misstanks för ett brott 
begánget utom anstallningen vacks talan i vanlig ordning i tingsratten. 
Lagföring kan i sádana fall, pá vanligt satt, aven ske utan domstolspröv- 
ning genom godkannande av ett strafförelaggande eller ett ordningsbots- 
förelaggande. Den domstol som prövar det straffrattsliga ansvaret har 
ingen möjlighet att avgöra om domaren ska skiljas frán anstallningen. 
Den frágan prövas i stallet av Högsta domstolen under förutsattning att 
justitiekanslern eller en justitieombudsman har vackt talan om det.

Det framsta syftet med specialregleringen i 12 kap. 8 § RF ar att ge 
garantier för en prövning i kvalificerad ordning av frágor om ansvar för 
de högsta domarna nar det galler deras satt att fullgöra domargarningen 
eller som angár deras stallning i domstolen (prop. 1973:90 s. 440). Ett 
ytterligare syfte ar att se till att ocksá dessa domare i sin yrkesutövning ar 
underkastade en rattslig kontroll.

De skal som motiverade att specialregleringen infördes ar alltjamt bar- 
kraftiga. Regeringsformen bör sáledes ge garantier för en prövning i 
kvalificerad ordning av de aktuella frágorna. Samtidigt ar det av vikt att 
den ordning som ska tillampas utformas pá ett satt som innebar att all- 
manhetens förtroende för domstolarnas opartiskhet och för rattsvasendet 
i stort inte páverkas. Mot denna bakgrund kan den nuvarande ordningen 
inte anses helt invandningsfri. Som utredningen framháller finns det en 
betydande risk för att systemet leder till att det uppstár misstankar om jav 
om ledamöter av Högsta domstolen ska pröva frágor om átal mot eller 
avskedande av en ledamot av samma domstol. Regeringen ansluter dar- 
för sig till utredningens bedömning att det finns behov av en annan 
ordning för prövningen av dessa frágor.

I likhet med Grundlagsutredningen anser regeringen att det inte finns 
skal att övervaga en ordning med en ny specialdomstol, liknande den 
tidigare riksratten, som förordas av Svea hovrátt.

Ett antal remissinstanser, bl.a. Högsta domstolens ledamöter och 
Regeringsráttens ledamöter, ifrágasatter en ordning som innebar att átal 
mot justitierád för brott i utövningen av anstallningen ska prövas av en 
allman förvaltningsdomstol. För att undvika javsproblematiken förordar 
dessa remissinstanser att bestammelserna i stallet tillampas sá att 
regeringsrád i dessa fall förordnas att tjanstgöra i Högsta domstolen.
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Svea hovratt menar att det med hansyn till de rattsakerhetskrav som 
máste uppstallas kan ifrágasattas om straffrattsliga frágor ska under- 
stallas en domstol som inte ar uppbyggd och rekryterad för att hantera 
ansvarsfrágor i brottmál.

Enligt regeringens uppfattning finns det inte anledning att anta nágot 
annat an att átal av justitiekanslern eller en justitieombudsman mot en 
ledamot av Högsta domstolen för brott i utövningen av anstallningen 
kommer att bli utomordentligt ovanliga. Som Högsta domstolens leda- 
möter framháller förekommer det dock i átskilliga fall varje ár att 
enskilda parter vacker átal pá grund av brott i anstallningen mot de leda- 
möter i Högsta domstolen som har deltagit i ett avgörande som rört 
parterna. Sádana átal ska avvisas (20 kap. 10 § rattegángsbalken). Det 
förekommer ocksá att enskilda átal kombineras med yrkanden om 
skadestánd pá grund av pástátt brott samt att aven andra yrkanden, som 
Högsta domstolen kan pröva i sak, kompletterar átalet, exempelvis 
yrkanden om resning eller átal mot den tjanstgörande revisionssekre- 
teraren eller mot ledamöterna i de lagre domstolarna. Högsta domstolens 
ledamöter och Regeringsrattens ledamöter framháller att yrkandena i mál 
av detta slag, vid ett genomförande av utredningens förslag, ofta skulle 
behöva delas upp mellan de báda högsta domstolarna. Dessa remiss- 
instanser pápekar ocksá att det skulle kravas en sarskild reglering avse- 
ende prövningen av yrkanden som kan vara accessoriska till ett átal, t.ex. 
enskilda ansprák.

Det förhállandet att de máltyper som enligt utredningens förslag bör 
överföras frán Högsta domstolen till Högsta förvaltningsdomstolen inte 
har nágon motsvarighet i de máltyper som den domstolen vanligtvis 
handlagger, utgör enligt regeringens mening inte nágot avgörande skal 
mot att genomföra den föreslagna förandringen. De báda högsta dom- 
stolarna bestár av synnerligen kvalificerade jurister. Det torde finnas 
betydande kompetens bland regeringsráden aven pá straffrattens omráde. 
Nar det galler frágor om skiljande frán anstallningen och skyldighet att 
genomgá lakarundersökning inrymmer prövningen vidare inslag som 
snarast ar av förvaltningsrattslig karaktar. Emellertid talar starka princi- 
piella skal mot en överföring av prövningen av straffrattsliga frágor till 
allman förvaltningsdomstol. Regeringen delar vidare ledamöternas i de 
báda högsta domstolarna uppfattning att den javsproblematik som kan 
uppkomma i de aktuella fallen torde kunna fá en tillfredsstallande lös- 
ning om prövningen i Högsta domstolen i dessa fall kan ske av ledamöter 
i Högsta förvaltningsdomstolen som, i enlighet med den nyordning som 
regeringen föreslár i avsnitt 8.2.3, sarskilt förordnats att handlagga málet 
i Högsta domstolen.

De skal som gör sig gallande mot en överföring av prövningen av 
brottmál till Högsta förvaltningsdomstolen gör sig inte gallande med 
samma styrka i frága om mál om skiljande av en ledamot av Högsta 
domstolen frán anstallningen eller mál som rör skyldighet för honom 
eller henne att genomgá lakarundersökning. Det kan aven antas att denna 
typ av mál kan aktualiseras i nágot större utstrackning an mál om átal för 
brott i anstallningen. Mot den bakgrunden, och med beaktande av 
intresset att i möjligaste mán motverka risken för bristande förtroende för 
domstolarnas opartiskhet, delar regeringen utredningens bedömning att 
dessa typer av mál bör prövas korsvis av Högsta domstolen respektive
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Högsta förvaltningsdomstolen i frága om ledamöter i de báda dom- Prop. 2009/10:80 
stolarna. Detta torde föranleda behov av följdandringar i lag. Regeringen 
avser att övervaga detta i annat sammanhang.

Vilka processregler som bör galla vid Högsta förvaltningsdomstolens 
handlaggning av mál om skiljande frán anstallningen m.m. kan behöva 
övervagas pá nytt i ett senare sammanhang.

8.5 Normkontrollen i framtiden

8.5.1 Principiella utgangspunkter

Regeringens bedömning: Normkontrollsystemet bör aven i fortsatt- 
ningen innehálla báde förhandskontroll och efterhandsprövning. 
Förhandskontrollen bör ske genom att Lagrádet avger rádgivande yttran- 
den och efterhandsprövningen bör ske genom konkret normprövning av 
báde domstolar och andra offentliga organ i samband med rattstillamp- 
ning i enskilda fall.

Grundlagsutredningens bedömning överensstammer med 
regeringens.

Remissinstanserna instammer i allt vasentligt i utredningens bedöm- 
ning eller lamnar den utan erinran. Frán nágra instanser, bl.a. Sveriges 
advokatsamfund, framförs dock önskemál om en normkontroll som ut- 
övas av en författningsdomstol.

Skalen för regeringens bedömning: Normprövning bygger pá syn- 
sattet att föreskrifter ingár i ett hierarkiskt system dar det finns olika 
niváer: grundlag, vanlig lag, förordning samt myndighetsföreskrifter och 
kommunala föreskrifter. Prövningen gár ut pá att pröva en föreskrift pá 
lagre normhierarkisk nivá mot en föreskrift pá högre nivá. Om en kon- 
flikt mellan föreskrifterna föreligger har föreskriften pá den högre niván 
företrade framför föreskriften pá den lagre.

Det ar ofta prövningen av förhállandet mellan grundlag och lag som 
stár i centrum i diskussionen om normprövning. Denna normprövning 
benamns vanligen lagprövning eftersom den tar sikte pá just lagars för- 
enlighet med en överordnad norm. Begreppet lagprövning anvands 
emellertid ofta aven vid normprövning som av sker av föreskrifter pá 
andra niváer i normhierarkin.

I en mera vidstrackt betydelse kan aven kontroll av svenska före- 
skrifters överensstammelse med folkrattsliga regelverk omfattas av 
begreppet normprövning. Det praktiskt sett viktigaste exemplet ar 
normers förenlighet med Europakonventionen, som har fátt en sarskild 
grundlagsförankring genom 2 kap. 23 § RF. Stor betydelse har ocksá EU- 
ratten som anses ha principiellt företrade framför nationell ratt -  ocksá pá 
grundlagsnivá -  aven om den i formell mening inte ingár i den svenska 
normhierarkin. EU-ratten anses namligen vara en egen rattsordning som 
hamtar sin rattsverkan ur det förhállandet att Sverige har överlátit viss 
normgivningsmakt till Europeiska unionen (prop. 1993/94:114 s. 27 och 
prop. 2007/08:168 s. 74).

Ett system med normkontroll máste stöpas sá att det passar inom ramen 
för de grundlaggande principerna för statsskicket, bl.a. principen om



folksuveranitet och principen om den offentliga maktutövningens lag- 
bundenhet. Enligt principen om folksuveranitet utgár all offentlig makt 
frán folket. Folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och par- 
lamentariskt statsstick och genom kommunal sjalvstyrelse. Den rattsstat- 
liga principen om den offentliga maktutövningens lagbundenhet innebar 
bl.a. att lagen binder alla statliga organ, aven riksdagen och regeringen, 
pá samma satt som den binder medborgarna i allmanhet. Den galler i lika 
hög grad pá det kommunala omrádet. En konsekvens av denna princip ar 
att inget offentligt organ fár meddela normer som stár i strid med före- 
skrifter högre upp i normhierarkin. För riksdagens del innebar detta att 
den inte fár stifta en lag som ar oförenlig med grundlagarna.

Det nuvarande svenska normkontrollsystemet innefattar, nar det galler 
lagar, inslag av báde förhandskontroll och efterhandsprövning. 
Förhandskontrollen utövas av Lagrádet genom dess granskning av lag- 
förslag (8 kap. 18 § RF). Efterhandsprövningen sker vid rattstillamp- 
ningen genom domstolars och förvaltningsmyndigheters lagprövning (11 
kap. 14 § RF). Nar det galler andra bindande föreskrifter an lagar sker 
normkontrollen endast genom efterhandsprövning.

Regeringen instammer i utredningens bedömning att normkontroll- 
systemet aven i framtiden bör ha inslag av báde förhandskontroll och 
efterhandsprövning. Förhandskontrollen bör aven i fortsattningen ske 
genom att Lagrádet avger rádgivande yttranden pá begaran av regeringen 
eller ett riksdagsutskott. Vissa förandringar av regleringen av lagráds- 
granskningen bör dock övervagas för att starka normkontrollen i fram- 
tiden. Regeringen áterkommer i avsnitt 8.5.2 till pá vilket satt detta bör 
ske.

Áven nar det galler efterhandsprövningen finns det skal att övervaga 
vissa förandringar av utformningen av den nuvarande regleringen. Enligt 
regeringens mening ar emellertid den nuvarande ordningen, med lag- 
prövning i konkreta fall som utförs av báde domstolar och alla andra 
offentliga organ, val lampad att ástadkomma det resultat som lagpröv- 
ningen ásyftar. Det finns darför inte skal att, som bl.a. Sveriges 
advokatsamfund efterlyser, inratta en författningsdomstol och koncen- 
trera normprövningen i efterhand till en sádan. Regeringen áterkommer i 
avsnitt 8.5.3 till frágan pá vilket satt bestammelserna om lagprövning bör 
förandras.

8.5.2 Förhandskontroll genom Lagradet

Regeringens förslag: I syfte att ytterligare markera betydelsen av 
Lagrádets granskning anges att yttrande frán Lagrádet ska inhamtas 
rörande lagförslag inom Lagrádets granskningsomráde.

Den nuvarande begransningen, att Lagrádet behöver höras endast om 
lagen ar viktig för enskilda eller frán allman synpunkt, tas bort.

Regeringens bedömning: Lagrádets organisation bör förstarkas för att 
ytterligare förbattra förutsattningarna för dess granskning. Detta bör 
övervagas i sarskild ordning.

Grundlagsutredningens förslag och bedömning överensstammer 
med regeringens.

Prop. 2009/10:80
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Remissinstanserna ar i allt vasentligt positiva till de föreslagna för- 
starkningarna av Lagrádets stallning. Förslaget tillstyrks av ett stort antal 
remissinstanser, daribland Svea hovrátt, Juridiska fakultetsnámnden vid 
Stockholms universitet, Sveriges advokatsamfund och Sveriges Akademi- 
kers Centralorganisation. Högsta domstolens ledamöter och Juridiska 
fakultetsnámnden vid Uppsala universitet ar positiva till förslagen men 
anser att Lagrádets granskningsomráde borde utvidgas ytterligare.

Skalen för regeringens förslag och bedömning

En huvudregel om obligatorisk lagradsgranskning

Den nuvarande ordningen för lagrádsgranskning av lagförslag innebar att 
det inte ar obligatoriskt för regeringen eller ett riksdagsutskott att in- 
hamta Lagrádets yttrande över lagstiftning som rör de amnen som 
omfattas av Lagrádets s.k. granskningsomráde. Enligt huvudregeln bör 
Lagrádet höras över lagförslag inom granskningsomrádet. Gransknings- 
omrádet anges i 8 kap. 18 § andra stycket RF genom en konkret upprak- 
ning av de typer av lagar som omfattas. Utredningen föreslár att det bör 
införas ett krav pá att Lagrádet som regel ska höras över förslag till lag- 
stiftning som faller inom granskningsomrádet. Som utredningen fram- 
háller torde den fakultativa regeln redan nu i praktiken tillampas som en 
obligatorisk regel. Det kan darför inte förvantas att antalet gransknings- 
arenden i Lagrádet kommer att öka namnvart om den nuvarande regeln, 
att yttrande av Lagrádet bör inhamtas, andras sá att det blir obligatoriskt 
att inhamta yttrande i frága om lagar som faller inom granskningsom- 
rádet. En andring av bestammelsen pá föreslaget satt skulle dock att 
innebara en principiell och enligt regeringen önskvard förstarkning av 
Lagrádets stallning. Genom en sádan andring betonas betydelsen av 
förhandsgranskningen bl.a. med avseende pá lagförslagens grundlags- 
enlighet. Regeringen delar darför utredningens uppfattning att det bör 
föreskrivas att Lagrádets yttrande ska inhamtas i frága om lagar som 
faller inom Lagrádets granskningsomráde.

Det s.k. viktighetskriteriet tas bort

Av 8 kap. 18 § andra stycket RF följer att Lagrádets yttrande behöver 
inhamtas endast om en lag som faller inom granskningsomrádet ar viktig 
för enskilda eller frán allman synpunkt, det s.k. viktighetskriteriet. Av 
bestammelsen framgár ocksá att Lagrádets hörande inte ar nödvandigt 
om det skulle sakna betydelse pá grund av frágans beskaffenhet eller om 
avsevart men skulle uppkomma genom att lagstiftningsfrágan fördröjs. 
Grundlagsutredningen föreslár att det namnda viktighetskriteriet ska tas 
bort. En sádan andring torde med hansyn till hur bestammelsen i 8 kap. 
18 § RF för narvarande tillampas knappast innebara nágon lángtgáende 
förandring av omfattningen av de lagförslag som remitteras till Lagrádet 
för yttrande. Den föreslagna andringen innebar dock att vikten av Lag- 
rádets granskning markeras ytterligare. Enligt regeringens bedömning 
torde de undantagsmöjligheter som áterstár -  framst att Lagrádets 
hörande skulle sakna betydelse pá grund av frágans beskaffenhet -  vara
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tillrackliga för att sakerstalla att Lagrádet inte hörs i onödan. Mot denna 
bakgrund delar regeringen Grundlagsutredningens uppfattning att viktig- 
hetskriteriet bör tas bort.

Granskningsomradet

Regeringen instammer i utredningens bedömning att det inte finns anled- 
ning att andra de grundlaggande och val inarbetade strukturerna för Lag- 
rádets granskning av lagförslag. Det innebar bl.a. att omrádet för gransk- 
ningen liksom för narvarande bör bestammas av en konkret upprakning 
av de typer av lagar som omfattas. Som framgár av avsnitt 11.1.4 föreslás 
dock att Lagrádets granskning ska utvidgas sá att den aven omfattar lagar 
som innebar áligganden för kommunerna.

Ett par remissinstanser anser att Lagrádets granskningsomráde borde 
strackas ut till att omfatta ocksá andra frágor an vad som följer av den 
nuvarande ordningen och utredningens förslag. Juridiska fakultetsnámn- 
den vid Uppsala universitet menar t.ex. att utredningen narmare borde ha 
övervagt att utstracka granskningsomrádet till att omfatta andringar i 
regeringsformen. Fakultetsnamnden framháller bl.a. att kraven pá kvali- 
ficerade juridiska bedömningar pá senare tid har ökat pá grund av den allt 
mer komplexa rattsliga kontext som grundlagarna ska fungera i. Áven 
Högsta domstolens ledamöter föreslár att granskningsomrádet ska ut- 
strackas sá att det omfattar förslag till vissa andringar i regeringsformen, 
namligen andringar i 2, 8 och 11 kap. RF. Regeringen anser emellertid att 
de skal -  bl.a. att det máste finnas utrymme för politiska bedömningar i 
frágor av grundlaggande betydelse för statsskicket -  som motiverade att 
begransningar infördes med avseende pá förhandskontrollen av lagför- 
slag om andringar i regeringsformen alltjamt ar barkraftiga (jfr SOU 
1978:34 s. 287). Enligt regeringens mening har det inte framkommit 
tillrackligt tungt vagande skal för att förandra Lagrádets gransknings- 
omráde pá det satt som remissinstanserna föreslár.

Lagradets organisation

Utredningen gör bedömningen att Lagrádets organisation ska förstarkas. 
Ett satt att ástadkomma detta ar att förstarka Lagrádets kansli med 
juridisk kompetens, t.ex. genom att en eller flera föredragande knyts dit. 
Det skulle bl.a. kunna förbattra Lagrádets egna möjligheter att initiera 
kartlaggningar och rattsutredningar. En sádan förstarkning av organisa- 
tionen kan ocksá bidra till att kvaliteten pá granskningen kan hállas fort- 
satt hög, sarskilt mot bakgrund av att lagstiftningen -  bl.a. pá grund av 
EU-rattsliga krav pá snabbt genomförande -  sker i allt snabbare takt. Pá 
ett principiellt plan fár inrattandet av en egen juridisk kanslifunktion 
aven anses ytterligare markera Lagrádets sjalvstandighet i förhállande till 
regering och riksdag.

Regeringen ansluter sig till utredningens bedömning att det finns skal 
att starka Lagrádets organisation för att ytterligare förbattra förutsatt- 
ningarna för dess granskande funktion. Pá vilket satt denna förstarkning 
lampligen bör ástadkommas bör dock bli föremál för ytterligare över- 
vaganden.
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8.5.3 Uppenbarhetskravet vid lagprövning tas bort P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0

Regeringens förslag: Det s.k. uppenbarhetskravet i nuvarande 11 kap. 
14 § regeringsformen tas bort.

Det införs en erinran om att grundsatserna om folksuveranitet och 
lagbundenhet, med dess princip om normhierarki, sarskilt ska beaktas vid 
lagprövning av föreskrifter beslutade av riksdagen.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna ar positiva 

till förslaget eller lamnar det utan erinran. Förslaget tillstyrks av bl.a.
Riksdagens ombudsmán, Högsta domstolens ledamöter, Juridiska fakul- 
tetsstyrelsen vid Lunds universitet, Sveriges advokatsamfund och Svenska 
FN-förbundet. Förslaget avstyrks av Landsorganisationen i Sverige (LO). 
Enligt LO kan förandringen leda till att domstolarna blir fora för politiska 
beslut och pá sikt aven underminera formerna för folkstyret. Kammar- 
rátten i Stockholm, Juridiska fakultetsnámnden vid Uppsala universitet, 
Transportstyrelsen och Svenskt Náringsliv ifrágasatter pá olika grunder 
den föreslagna erinran om att grundsatserna för folksuveranitet och lag- 
bundenhet sarskilt ska beaktas vid lagprövning av föreskrifter som ar 
beslutade av riksdagen. Samhállsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms 
universitet anser att en battre ordning hade varit att behálla uppenbar- 
hetskravet nar det galler lagar men inte förordningar. Svenska FN- 
förbundet föreslár att det i lagprövningsbestammelsen görs ett tillagg av 
innebörd att domstol ska vara uppmarksam pá om lag eller föreskrift 
strider mot för Sverige bindande internationell ratt.

Skalen för regeringens förslag

Bakgrund

Innebörden av lagprövningsratten kom före 1980 i huvudsak till uttryck 
genom domstolsavgöranden men aven genom uttalanden i förarbetena till 
den nuvarande regeringsformen. I dessa förarbeten förutsattes att den 
lagprövningsratt som hade utvecklats i rattspraxis skulle bestá aven efter 
antagandet av den nya regeringsformen. Departementschefen anförde att 
praxis kunde sagas innebara att en myndighet hade ratt -  och skyldighet
-  att i sin rattstillampande verksamhet satta át sidan en föreskrift som 
stred mot en bestammelse i en författning av högre konstitutionell valör.
För att satta át sidan en bestammelse i lag kravdes dock att den ifrága- 
satta lagen stod i uppenbar strid med en klar bestammelse i grundlag 
(prop. 1973:90 s. 200 f.).

Genom en andring i regeringsformen 1980 infördes efter förslag av 
Rattighetsskyddsutredningen lagprövningsbestammelsen i 11 kap. 14 §
RF (SOU 1978:34). Förslaget avságs inte innebara nágon förandring av 
det gallande rattslaget. I förarbetena framhöll departementschefen bl.a. 
att förslaget innebar att lagprövningsratten tillkom samtliga organ som 
tillampade rattsregler under utövande av rattskipning eller offentlig för- 
valtning, dvs. i vissa fall aven enskilda som utförde sádana uppgifter 
(prop. 1978/79:195 s. 66). Under riksdagsbehandlingen underströks att 
lagprövningsinstitutet inte var avsett att utgöra ett normalt inslag i 145



rattstillampningen och att dittillsvarande försiktiga praxis skulle vara 
vagledande (KU 1978/79:39 s. 13).

Ett utmarkande drag för den s.k. konkreta normprövningen enligt
11 kap. 14 § RF ar att frágan om en föreskrifts förenlighet med en över- 
ordnad norm uppkommer först vid tillampningen av föreskrifter i ett 
enskilt mál eller arende. Det ar endast parterna i málet som formellt om- 
fattas av beslutet. En annan sak ar att ett sádant beslut av nágon av de 
högsta domstolarna i praktiken kan innebara att lagbestammelsen helt 
eller delvis förlorar sin rattsliga betydelse som ett resultat av avgörandets 
prejudikatvarde. Det ar dock inte möjligt att föra en talan som endast gár 
ut pá att en viss författning ska förklaras ogiltig darför att den ar grund- 
lagsstridig (abstrakt normprövning). En konkret normkontroll begransar 
sáledes inte riksdagens uppgift som lagstiftare.

I samband med inkorporeringen av Europakonventionen 1995 utvid- 
gades omrádet för normprövning. Enligt bestammelsen i 2 kap. 23 § RF 
föreligger namligen ett förbud mot att meddela föreskrifter som strider 
mot Sveriges átaganden enligt Europakonventionen. En effekt av denna 
bestammelse ar att en domstol eller ett annat offentligt organ enligt
11 kap. 14 § RF kan ásidosatta föreskrifter i lag och förordning som stár i 
uppenbar strid med Sveriges átaganden enligt konventionen. I förar- 
betena uttalas dock att lagprövningen i förhállande till 2 kap. 23 § RF 
aktualiseras endast om en tillampning av sedvanliga tolknings- och 
rattstillampningsmetoder, bl.a. en fördragskonform tolkning, leder till att 
konventionsbestammelserna inte ska tillampas (prop. 1993/94:117 s. 36 
f. och bet. 1993/94:KU24 s. 17 f.).

Sveriges anslutning till EU och den med anslutningen sammanhang- 
ande bundenheten av EU-ratten har inneburit att en stor del av de 
bestammelser som faller inom detta rattsomráde inte omfattas av 
regleringen i 11 kap. 14 § RF och darmed inte heller av det s.k. uppen- 
barhetskravet. Detta följer av principen om EU-rattens företrade framför 
den nationella ratten (prop. 1993/94:114 s. 27 och prop. 2007/08:168 s. 
74). I sammanhanget kan aven noteras att EU-domstolens praxis pá fri- 
och rattighetsomrádet har medfört att Europakonventionens bestammel- 
ser, tillsammans med medlemsstaternas gemensamma konstitutionella 
traditioner, betraktas som allmanna principer inom EU-ratten. Sedan 
Lissabonfördraget tratt i kraft har dessutom EU:s stadga om de grund- 
laggande rattigheterna blivit rattsligt bindande för medlemsstaterna. I de 
fall stadgan eller Europakonventionens fri- och rattigheter ar tillampliga 
inom EU-ratten ska svenska myndigheter ge dessa bestammelser före- 
trade framför svenska nationella föreskrifter aven om motstridigheten 
inte ar uppenbar.

Uppenbarhetskravet tas bort

En förhandskontroll som syftar till att trygga lagars grundlagsenlighet 
och kvalitet i övrigt utgör ett centralt inslag i normkontrollsystemet. 
Detta tydliggörs av de andringsförslag som regeringen lamnar i frága om 
lagrádsgranskningen (se narmare avsnitt 8.5.2). Föreslagna átgarder för 
att förstarka förhandskontrollen ger uttryck för en stravan att varna 
grundlagarnas stadganden och sá lángt som det ar möjligt pá förhand
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identifiera och försöka undanröja motstridigheter mellan en föreslagen 
lag och grundlagen. Ett sádant förfarande ar agnat att öka förutsattning- 
arna för att den lagstiftning som antas av riksdagen ar grundlagsenlig och 
av hög kvalitet.

Lagprövningen sker mot bakgrund av de principer som kommer till ut- 
tryck i 1 kap. 1 § RF, namligen principerna om folkstyrelsen och om att 
den offentliga makten utövas under lagarna. Riksdagen ar den högsta 
beslutande makten. Om en konflikt uppstár mellan olika riksdagsbeslut 
ska grundlag gá före lag.

Lagprövningen utgör en betydelsefull bestándsdel i ett normkontroll- 
system dá det av olika anledningar, trots förhandskontroll, kan upp- 
komma frágor om förenligheten mellan en lag och grundlag. Det kan 
exempelvis röra sig om fall som aktualiseras nar lagen ska tillampas men 
som inte uppmarksammats under lagstiftningsskedet.

Ett omráde dar möjligheten till lagprövning framstár som sarskilt 
angelagen rör vissa centrala delar av fri- och rattighetsregleringen i
2 kap. RF. Har ar det av sarskild betydelse att grundlagens regler fullt ut 
fár genomslag i rattstillampningen.

Ett narbeslaktat exempel ar prövning mot tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa grundlagar har karaktar framst av 
straff-, skadestánds- och processrattslig specialreglering och utesluter 
delvis att allmanna bestammelser i vanlig lag i dessa amnen tillampas.

Ett tredje exempel rör frágor som har samband med Sveriges interna- 
tionella átaganden. Mot bakgrund av bestammelsen i 2 kap. 23 § RF fár 
detta sarskild betydelse för frágor rörande svensk ratts förenlighet med 
Europakonventionen.

Vad som anförts ovan ska ses som exempel pá omráden dar det ar sar- 
skilt viktigt att lagprövningen fár genomslag. Pá andra omráden, t.ex. 
statsorganens arbetssatt och funktionsuppdelning, framstár det daremot 
som motiverat med ett mer begransat utnyttjande av möjligheten till 
lagprövning.

Som framgár av avsnitt 11.1.4 innebar de förandringar som regeringen 
föreslár rörande den kommunala sjalvstyrelsen, sarskilt införandet av en 
proportionalitetsprincip, att utrymmet för lagprövning av sádana frágor 
inte utökas i rattstillampningen.

I förhállande till vad som nu anförts framstár uppenbarhetskravet i den 
nuvarande bestammelsen i 11 kap. 14 § RF som mindre adekvat. Till 
detta kommer det förhállandet att det efter inkorporeringen av Europa- 
konventionen och införandet av bestammelsen i 2 kap. 23 § RF kan vara 
svárt att förena de átaganden som följer av konventionen med ett krav pá 
uppenbarhet för att ásidosatta en lag eller förordning som kan bedömas 
stá i strid med konventionen. Frágor om svensk ratts förenlighet med 
konventionen fár alltsá anses besvarliga att hantera inom ramen för nu- 
varande 11 kap. 14 § RF. Det kan ocksá framstá som en underlig konse- 
kvens av EU-rattens tillampning att uppenbarhetskravet uppratthálls i 
frága om sádan lagstiftning som inte omfattas av unionsratten medan 
motsvarande krav inte galler vid prövning av föreskrifter som omfattas 
av unionsratten, med dess allmanna principer om skydd för grund- 
laggande fri- och rattigheter.

Mot denna bakgrund anser regeringen, i likhet med Grundlagsutred- 
ningen, att uppenbarhetskravet i 11 kap. 14 § RF bör tas bort. I motsats
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till LO anser regeringen inte att detta förslag riskerar att leda till att dom- 
stolarna utvecklas till fora för politiskt beslutsfattande.

För att tydliggöra att lagprövningen ska ske med beaktande av grund- 
satserna om folksuveranitet och lagbundenhet, med dess princip om 
normhierarki, föreslár Grundlagsutredningen att det i bestammelsen ska 
föras in en erinran som knyter an till det ovan sagda och som anger att 
dessa grundsatser sarskilt ska beaktas vid prövning av en föreskrift som 
har beslutats av riksdagen. Kammarrátten i Stockholm ifrágasatter be- 
hovet av en sádan erinran eftersom dessa grundsatser redan ar val förank- 
rade i várt konstitutionella system. Liknande synpunkter framför aven 
Transportstyrelsen och Svenskt Náringsliv. Regeringen anser emellertid 
att en erinran om de grundlaggande principerna om folksuveranitet och 
lagbundenheten har ett varde i regeringsformens lagprövningsbe- 
stammelse. En erinran av detta slag utgör en páminnelse om att riksdagen 
ar att betrakta som grundlagens framsta uttolkare samtidigt som den 
tydliggör att det politiska beslutsfattandet i en rattsstat ar bundet av vissa 
begransningar. Regeringen anser darför liksom utredningen att det i 
bestammelsen om lagprövning bör införas en erinran som anger att 
grundsatserna om folksuveranitet och lagbundenhet, med dess princip om 
normhierarki, sarskilt ska beaktas vid lagprövning av en föreskrift som 
beslutats av riksdagen.

Avsikten med erinran ar inte, som Juridiska fakultetsnámnden vid 
Uppsala universitet synes anta, att lagprövningen ska variera i grad och 
omfattning beroende pá vilken slags grundlagsbestammelse som en lag 
prövas mot. En annan sak ar att det pá vissa omráden, t.ex. i frága om 
rattighetsskyddet, framstár som sarskilt viktigt att lagprövningen fár 
genomslag för att skyddet ska fá verklig effekt.

Det finns inte skal att, som Svenska FN-förbundet föreslár, i lagpröv- 
ningsbestammelsen ta in en erinran om att en domstol ska vara uppmark- 
sam pá om en lag eller annan föreskrift strider mot för Sverige bindande 
internationell ratt. Enligt etablerade lagtolkningsprinciper ska svensk ratt
i möjligaste mán tolkas pá ett satt som ar förenligt med för Sverige bin- 
dande internationella överenskommelser (fördragskonform tolkning).

9 Vissa fri- och rattigheter

9.1 Medborgarskapsfrágor

9.1.1 Rattighetsreglernas koppling till medborgarskap

Regeringens förslag: Bestammelserna i 2 kap. regeringsformen 
formuleras om sá att det framgár att utgángspunkten för fri- och 
rattighetsskyddet ar att det galler för báde svenska medborgare och 
andra har i riket.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens. 
Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna tillstyrker eller 

lamnar förslaget utan erinran. Vissa remissinstanser, bl.a. Malmö tings- 
rátt, Juridiska fakultetsnámnden vid Uppsala universitet och Svenska
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FN-förbundet, ifrágasatter om skillnaderna i fri- och rattighetsskyddet 
mellan svenska medborgare och utlandska medborgare som lagligen 
vistas i Sverige ar förenliga med Sveriges internationella átaganden.

Skalen för regeringens förslag: Utgángspunkten för fri- och rattig- 
hetsskyddet i 2 kap. RF ar att det galler för svenska medborgare. 
Samtidigt tillerkanns aven andra personer har i riket ett betydande skydd. 
Till sin omfattning ar detta skydd -  med nágra fá undantag -  narmast 
identiskt med det skydd som svenska medborgare har. Skillnaden ar att 
grundlagsskyddet ar svagare an för svenska medborgare genom att flera 
av fri- och rattigheterna kan begransas genom sarskilda föreskrifter i lag 
(2 kap. 22 § andra stycket RF). Vid sádana inskrankningar tillampas inte 
merparten av de bestammelser som uppstaller sarskilda krav för att en 
begransning ska kunna godtas (framst 12 § andra stycket första och andra 
meningen samt 13 och 14 §§).

Regeringen ansluter sig till Grundlagsutredningens bedömning att de 
likheter som finns i fri- och rattighetsskyddet för svenska medborgare 
och andra som vistas har bör komma till tydligare uttryck i lagtexten. 
Utgángspunkten bör sáledes vara att det av respektive bestammelse i
2 kap. RF uttryckligen framgár att skyddet galler för báda dessa grupper. 
I nágra avseenden fár det dock anges att bestammelserna endast omfattar 
svenska medborgare. Detta galler, liksom enligt nuvarande reglering, 
skyddet mot ásiktsregistrering, landsförvisning eller annat hinder för att 
resa in i landet samt skyddet för medborgarskapet och friheten att för- 
flytta sig inom riket och att lamna detta.

De sarskilda möjligheter som finns att genom sarskilda föreskrifter i 
lag begransa vissa fri- och rattigheter för andra an svenska medborgare 
bör bestá och komma till uttiyck i en sarskild bestammelse.

Vissa remissinstanser ifrágasatter skillnaderna i skyddet mellan 
svenska medborgare och utlanningar som lagligen vistas i Sverige. 
Utredningen har dock inte haft i uppdrag att se över dessa skillnader eller 
lamna förslag om förandringar av de regler som innebar att átskillnad 
görs mellan svenska medborgare och andra som vistas i riket. Det finns 
darför inte nágot underlag för att ta stallning till om nágra sakliga 
andringar bör göras i denna del.

9.1.2 Dubbelt medborgarskap

Regeringens förslag: Den möjlighet som för narvarande finns att beröva 
en svensk medborgare sitt medborgarskap, om det sker samtidigt som 
den enskilde blir medborgare i annat land, tas bort. Detsamma galler i 
frága om möjligheten att, i enlighet med överenskommelse med annan 
stat, föreskriva att den som ar medborgare aven i den staten och varaktigt 
bosatt dar förlorar sitt svenska medborgarskap vid arton árs álder eller 
senare.

Grundlagsutredningens förslag: Utredningen föreslár inte att möjlig- 
heten att föreskriva att en svensk medborgare, som ar varaktigt bosatt i 
en annan stat och medborgare aven dar, ska kunna frántas sitt svenska 
medborgarskap i enlighet med en överenskommelse med den staten. I 
övrigt överensstammer förslaget med regeringens.

Prop. 2009/10:80
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Remissinstanserna har inte nágon erinran mot förslaget. Prop. 2009/10:80
Skalen för regeringens förslag: Syftet med bestammelserna i 2 kap.

7 § andra stycket första meningen sista ledet och tredje meningen RF ar 
att det ska vara möjligt att ha ett regelverk som innebar att dubbelt med- 
borgarskap undviks. Detta var ocksá utgángspunkten i den tidigare 
svenska medborgarskapslagstiftningen. I den nu gallande lagen 
(2001:82) om svenskt medborgarskap accepteras emellertid dubbelt 
medborgarskap fullt ut. Grundlagsutredningen föreslár att sista ledet i 
andra stycket första meningen, som ger utrymme att beröva svenska 
medborgare sitt medborgarskap om det sker samtidigt som den enskilde 
efter uttryckligt samtycke eller genom att intrada i allman tjanst blir 
medborgare i annat land, tas bort. Regeringen ansluter sig till utredning- 
ens förslag. Eftersom dubbelt medborgarskap numera accepteras utan 
begransning finns det inte langre nágot behov av den möjlighet till in- 
skrankning av ratten till svenskt medborgarskap som bestammelsen ger 
utrymme för.

Som en konsekvens av den andring Grundlagsutredningen föreslár an- 
ser regeringen att det aven kan ifrágasattas om bestammelsen i andra 
stycket tredje meningen bör tas bort. Av bestammelsen följer att det fár 
föreskrivas att en svensk medborgare, som sedan födelsen ar medborgare 
aven i en annan stat och varaktigt bosatt dar, efter arton árs álder fár 
frántas sitt svenska medborgarskap om det följer av en överenskommelse 
med den andra staten. Som namns ovan syftar regleringen till att möjlig- 
göra lagstiftning som har som málsattning att undvika dubbelt medbor- 
garskap. Eftersom dubbelt medborgarskap numera godtas utan begrans- 
ningar finns, liksom i frága om berövande av medborgarskap vid sam- 
tycke m.m., inte langre nágot behov av att möjliggöra denna inskrank- 
ning i medborgarskapslagstiftningen.

9.2 Vissa frágor om diskrimineringsskyddet

9.2.1 Begreppet ras tas bort u r  regeringsformen

Regeringens förslag: Begreppet ”ras” tas bort i regeringsformen. I 
stallet anges tillampningsomrádet för diskrimineringsskyddet som 
”etniskt ursprung, hudfarg eller annat liknande förhállande”. En mot- 
svarande andring görs i den bestammelse som reglerar möjligheten att 
inskranka skyddet för föreningsfriheten.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: Flertalet av dem som yttrat sig tillstyrker eller har 

inget att erinra mot att begreppet ras tas bort i regeringsformen. Bland 
dessa finns Riksdagens ombudsmán (JO), Kammarrátten i Stockholm, 
Malmö tingsrátt, Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet, 
Sveriges advokatsamfund, Fackförbundet ST  och Svenska sektionen av 
Amnesty International (Amnesty). Sákerhetspolisen har inget att erinra 
mot den föreslagna andringen under förutsattning att den inte begransar 
möjligheten att pá lagnivá inskranka föreningsfriheten för rasistiska 
sammanslutningar. JO  anser att det kan finnas skal att ytterligare över- 
vaga den sprákliga utformningen av det begrepp som ska ersatta ras.



Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet anser att det ar 
vanskligt att avgöra om den föreslagna utformningen fyller avsett anda- 
mál men konstaterar att det i vart fall inte finns skal att anta att nágon 
församring ástadkoms. Kammarrátten i Stockholm anför att betankandet 
inte ger tillracklig vagledning i vad ”annat liknande förhállande” kan 
innebara. Amnesty betonar vikten av tydliga skrivningar i propositionen 
för att sakerstalla att ett försvagat skydd inte kan tolkas in i den förand- 
rade bestammelsen.

Skalen för regeringens förslag: Begreppet ras förekommer i nágra av 
regeringsformens nuvarande bestammelser. Enligt 2 kap. 15 § RF fár lag 
eller annan föreskrift inte innebara att nágon medborgare missgynnas 
darför att han med hansyn till ras, hudfarg eller etniskt ursprung tillhör en 
minoritet. I 2 kap. 22 § första stycket 7 RF föreskrivs att utlanning har i 
riket ar likstalld med svensk medborgare i frága om skydd mot miss- 
gynnande pá grund av bl.a. ras. Av bestammelsen i 2 kap. 14 § andra 
stycket RF följer vidare att föreningsfriheten fár begransas endast sávitt 
galler sammanslutningar vilkas verksamhet ar av militar eller liknande 
natur eller innebar förföljelse av folkgrupp av viss ras, med viss hudfarg 
eller av visst etniskt ursprung.

I förarbetena till 2 kap. 15 § RF hanvisas i frága om definitionen av ras 
till förarbetena till bestammelsen om straff för hets mot folkgrupp (SOU 
1975:75 s. 206). Enligt dessa förarbeten ásyftas med ras de grupper av 
manniskoslaktet som brukar upptas i antropologiska rasindelningar vilka 
grundar sig pá skillnader i vissa arftliga fysiska egenskaper, bl.a. 
pigmentering och ansiktsform (prop. 1970:87 s. 37).

Vid behandlingen av en motion rörande frágan om utmönstring av 
begreppet ras ur all lagstiftning uttalade riksdagen att det inte finns nágon 
vetenskaplig grund för att dela in manniskor i skilda raser och ur biolo- 
gisk synpunkt följaktligen heller ingen grund för att anvanda ordet ras 
om manniskor. Riksdagen gjorde aven bedömningen att anvandandet av 
ordet ras i författningstext riskerar att underblása fördomar. Riksdagen 
menade vidare att regeringen borde göra en analys av i vilken utstrack- 
ning ordet ras förekom i olika författningar, som inte grundades pá inter- 
nationella texter, och dar det var möjligt föreslá en annan definition (bet. 
1997/98:KU29 s. 7).

I propositionen till den nya diskrimineringslagen (2008:567) bedömde 
regeringen att det tillgangliga utredningsunderlaget inte gav tillrackligt 
stöd för att ta bort begreppet ras ur alla författningar (prop. 2007/08:95 s. 
120). Regeringen anság emellertid att bruket av begreppet i lagtexten 
skulle kunna ge legitimitet át rasistiska förestallningar och kunna befasta 
ras som en existerande kategori. Det var darför inte önskvart att anvanda 
begreppet i diskrimineringslagen. Det finns mot denna bakgrund skal att 
övervaga om begreppet ras kan tas bort i regeringsformen.

Det kan inledningsvis konstateras att enligt regeringens förslag ska 
bestammelserna i 2 kap. RF formuleras om, sá att utgángspunkten för 
rattighetsskyddet ar att det galler för báde svenska medborgare och andra 
har i riket (se narmare avsnitt 9.1.1). Som en följd av detta kommer en 
bestammelse motsvarande 2 kap. 22 § första stycket RF inte att tas in i 
regeringsformen. Nágon andring av begreppet ras i den bestammelsen 
blir sáledes inte aktuell.
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En förutsattning för att begreppet ras ska kunna tas bort ur 2 kap. 15 § Prop. 2009/10:80 
RF ar, som Grundlagsutredningen anför, att det inte medför ett svagare 
skydd för utsatta grupper. Lagtexten bör sáledes ges en utformning som 
aven i fortsattningen förbjuder lagstiftning som innebar diskriminering 
pá grund av förestallningar om ras.

I den nya diskrimineringslagen anges etnisk tillhörighet som en av 
diskrimineringsgrunderna. Enligt 1 kap. 5 § i den lagen avses med detta 
begrepp nationellt eller etniskt ursprung, hudfarg eller annat liknande 
förhállande. Som Grundlagsutredningen anför överensstammer inte defi- 
nitionen av etnisk tillhörighet i diskrimineringslagen med diskrimine- 
ringsgrunderna i 2 kap. 15 § RF. Enligt grundlagsbestammelsen förbjuds, 
till skillnad frán i diskrimineringslagen, inte missgynnande pá grund av 
nationellt ursprung. Uttrycket etnisk tillhörighet kan darför inte anvandas 
i grundlagen i samma betydelse som i den nya diskrimineringslagen utan 
att grundlagsbestammelsens innebörd förandras. Ett alternativ skulle 
kunna vara att anvanda detta uttryck i en annan betydelse an i diskrimine- 
ringslagen och dá láta nationellt ursprung utgá ur definitionen. Det skulle 
dock inte vara lampligt att anvanda etnisk tillhörighet i en annan 
betydelse i grundlag an i diskrimineringslagstiftningen.

Utredningen föreslár att frágan i stallet bör lösas genom att bestammel- 
sen andras sá att uttrycket ras ersatts med ”annat liknande förhállande”.
Förslaget innebar sáledes att diskrimineringsgrunderna i bestammelsen 
anges som ”etniskt ursprung, hudfarg eller annat liknande förhállande”.

JO anser att det kan finnas skal att ytterligare övervaga den sprákliga 
utformningen av det nya begreppet. Regeringen vill dock framhálla att 
det föreslagna begreppet ”annat liknande förhállande” anvands i den nya 
diskrimineringslagens definition av etnisk tillhörighet. Med detta be- 
grepp avses bl.a. ogrundade förestallningar om ras (prop. 2007/08:95 s.
118 f.). Grundlagsutredningens förslag ansluter sáledes till den lösning 
som valdes i den nya diskrimineringslagen för att begreppet ras skulle 
kunna undvikas. Mot bakgrund harav staller sig regeringen bakom utred- 
ningens förslag nar det galler bestammelsens sprákliga utformning.

Med anledning av att Kammarrátten i Stockholm efterlyser en mer ut- 
förlig diskussion om vad det föreslagna nya begreppet kan innebara, vill 
regeringen framhálla att förslaget inte ar avsett att medföra nágon förand- 
ring av bestammelsens tillampningsomráde. Med ”annat liknande för- 
hállande” avses, som Grundlagsutredningen anför, framför allt sádana 
förestallningar om ras som omfattas av uttrycket ras enligt den nuvarande 
lydelsen. Regeringen bedömer, i likhet med bl.a. Malmö tingsrátt och 
Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet, att förslaget inte 
innebar nágon försvagning av skyddet för utsatta grupper.

Enligt 2 kap. 14 § andra stycket RF fár föreningsfriheten begransas 
bl.a. sávitt galler sammanslutningar vilkas verksamhet innebar förföljelse 
av folkgrupp av viss ras, med viss hudfarg eller av visst etniskt ursprung.
Bestammelsen har sin grund i FN:s konvention om avskaffandet av alla 
former av rasdiskriminering som kraver att konventionsstaterna förbjuder 
rasistiska organisationer. Det bör framhállas att bestammelsen i 2 kap.
14 § andra stycket RF inte i sig medför att Sverige uppfyller konven- 
tionens krav pá förbud mot rasistiska organisationer. Bestammelsen ser 
endast till att inskrankningar av föreningsfriheten för sádana organisa-



tioner inte blir grundlagsstridiga om de sker enligt föreskrifter som Prop. 2009/10:80 
meddelas i lag.

En förutsattning för att begreppet ras ska kunna tas bort ur bestammel- 
sen ar, som Sákerhetspolisen framháller, att den ges en lydelse som inte 
minskar möjligheten att pá lagnivá inskranka föreningsfriheten för rasis- 
tiska sammanslutningar. Regeringen delar Grundlagsutredningens upp- 
fattning att detta kan ástadkommas genom en lagteknisk lösning mot- 
svarande den som föreslagits i frága om bestammelsen i 2 kap. 15 § RF.
Utgángspunkten för förslaget ar sáledes att det ska vara möjligt att in- 
skranka föreningsfriheten för sammanslutningar vilkas verksamhet inne- 
bar förföljelse av en folkgrupp pá grund av etniskt ursprung, hudfarg 
eller annat liknande förhállande. Ándringen ar inte avsedd att páverka 
utrymmet för att pá lagnivá begransa föreningsfriheten.

9.2.2 Diskriminering pa grund av sexuell laggning

Regeringens förslag: Diskrimineringsskyddet i 2 kap. regeringsformen 
utvidgas till att aven avse sexuell laggning.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: Av de remissinstanser som yttrat sig ar alla posi- 

tiva till eller har inget att erinra mot att diskrimineringsskyddet i 2 kap.
RF utvidgas till att avse aven sexuell laggning. Bland dessa finns 
Riksdagens ombudsmán (JO), Kammarrátten i Stockholm, Malmö tings- 
rátt, Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet, Sveriges 
advokatsamfund, Tjánstemánnens centralorganisation (TCO), Riksför- 
bundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners ráttigheter 
(RFSL), Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen 
(Juristkommissionen), Centrum mot rasism, Svenska sektionen av 
Amnesty International (Amnesty), Fackförbundet ST  och Medborgar- 
ráttsrörelsen. Kammarratten i Stockholm efterlyser dock en mer utförlig 
diskussion om vad det föreslagna nya begreppet innebar.

Juristkommissionen och Centrum mot rasism, föreslár att samtliga 
diskrimineringsgrunder som anges i málsattningsstadgandet i 1 kap. 2 § 
fjarde stycket RF bör omfattas av diskrimineringsskyddet i 2 kap. RF.
Amnesty valkomnar en utredning kring denna frága, dar aven en analys 
av diskriminering pá grund av könsöverskridande identitet och uttryck 
ingár. Amnesty förordar vidare en övergángsbestammelse framför ett 
undantag frán diskrimineringsskyddet men anser att det bör tydliggöras 
att málsattningen ar att ta bort eller andra befintlig lagstiftning som inne- 
bar ett missgynnande pá grund av sexuell laggning.

RFSL anser att könsidentitet och könsuttryck bör föras in i sával mál- 
sattningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF som i det rattsligt bindande diskrimi- 
neringsskyddet i 2 kap. RF. RFSL anser, mot bakgrund av att en köns- 
neutral aktenskapslagstiftning nu har införts, att det inte finns nágot 
behov av en sádan övergángsbestammelse som Grundlagsutredningen 
föreslár. Om det fortfarande finns diskriminerande lagstiftning bör 
denna, enligt RFSL, snarast andras.

Malmö tingsratt anser att det bör övervagas om det rattsligt bindande 
diskrimineringsskyddet i regeringsformen motsvarar det heltackande 153



diskrimineringsskydd som artikel 26 i FN:s internationella konvention Prop. 2009/10:80
om medborgerliga och politiska rattigheter ger samt om fler diskrimine-
ringsgrunder ska tas in i 2 kap. RF. Tingsratten anser inte att det finns
skal att skriva ihop skyddet för minoriteter och skyddet mot diskrimine-
ring i en bestammelse, utan menar att dessa rattigheter bör garanteras i
tvá skilda paragrafer. Svenska FN-förbundet anser att diskriminerings-
skyddet bör regleras i en sammanhállen paragraf som förbjuder all
diskriminering. Liknande synpunkter framförs av Juristkommissionen
och Centrum mot rasism.

Vissa remissinstanser, t.ex. Juristkommissionen, Svenska FN-förbun- 
det och Centrum mot rasism, anser att positiv sarbehandling bör vara 
tilláten inte bara enligt bestammelsen om könsdiskriminering i 2 kap. 16 
§ RF utan aven enligt 2 kap. 15 § RF.

Skalen för regeringens förslag

Enligt málsattningsstadgandet i 1 kap. 2 § fjarde stycket tredje meningen 
RF ska det allmanna motverka diskriminering av manniskor bl.a. pá 
grund av sexuell laggning. Det rattsligt bindande diskrimineringsskyddet 
i 2 kap. RF ger dock inte nágot skydd mot sádan diskriminering.

Regeringen delar Grundlagsutredningens uppfattning att regeringsfor- 
men bör ge ett starkare skydd mot diskriminering pá grund av sexuell 
laggning. Regeringen staller sig darför bakom utredningens förslag att 
införa sexuell laggning som diskrimineringsgrund i 2 kap. 15 § RF. 
Kammarrátten i Stockholm efterlyser en mer utförlig diskussion om vad 
begreppet sexuell laggning innebar. Detta begrepp förekommer som 
namns ovan redan i 1 kap. 2 § fjarde stycket tredje meningen RF. I förar- 
betena till den bestammelsen uttalas att begreppet överensstammer med 
den definition som áterfinns i 2 § i den numera upphavda lagen 
(1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet pá grund av sexu- 
ell laggning, dvs. homo-, bi- och heterosexuell laggning (prop. 
2001/02:72 s. 50). Motsvarande definition finns aven i gallande diskri- 
mineringslag (1 kap. 5 § 5 diskrimineringslagen [2008:567]). Begreppet 
bör i regeringsformen ha samma innebörd som i den underliggande lag- 
stiftningen, dvs. homo-, bi- och heterosexualitet.

Förslaget att föra in sexuell laggning som diskrimineringsgrund i 
bestammelsen om diskrimineringsskydd i 2 kap. RF innebar ett förbud 
mot föreskrifter som innebar att nágon missgynnas darför att han eller 
hon med hansyn till sin sexuella laggning tillhör en minoritet. Förbudet i 
bestammelsen utgör ett minoritetsskydd, vilket innebar att endast den 
som pá grund av sin sexuella laggning tillhör en minoritet skyddas enligt 
förslaget. Som Grundlagsutredningen pápekar omfattar det föreslagna 
skyddet darför i praktiken inte diskriminering av heterosexuella.

Det finns för narvarande lagar som innebar sarbehandling pá grund av 
sexuell laggning. Att en lag innebar sarbehandling av homosexuella eller 
bisexuella racker dock inte för att den ska komma i konflikt med det 
föreslagna diskrimineringsförbudet. För att en sádan konflikt ska upp- 
komma kravs att lagen innebar ett missgynnande. Det kan ofta vara svárt 
att avgöra om en sarbehandling innebar ett missgynnande.
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Utredningen konstaterar att de lagar som innebar sarbehandling pá 
grund av sexuell laggning framför allt rör aktenskap och föraldraskap. 
Utredningen pekar bl.a. pá att faderskapspresumtionen i 1 kap. 1 § för- 
aldrabalken, som innebar att en gift man anses vara far till ett barn som 
hans maka har fött under aktenskapet, inte ar tillamplig i frága om 
registrerade partner. Bestammelsen ar inte heller tillamplig nar ett barn 
föds under ett aktenskap mellan tvá kvinnor (bet. 2008/09:CU19 s. 30). 
I betankandet Föráldraskap vid assisterad befruktning (SOU 2007:3) 
föreslás att det ska införas en bestammelse om föraldraskap för moderns 
partner -  föraldraskapspresumtion -  som motsvarar den nuvarande 
faderskapspresumtionen (a. bet. s. 75). Frágan bereds för narvarande i 
Regeringskansliet.

Sedan Grundlagsutredningen överlamnade sitt betankande har riks- 
dagen beslutat om andringar i aktenskapsbalken som innebar att tvá 
personer av samma kön kan ingá aktenskap (prop. 2008/09:80, bet. 
2008/09:CU19). Lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap har som 
en konsekvens av detta upphavts. Enligt 2 och 3 §§ lagen (2009:260) om 
upphavande av lagen om registrerat partnerskap ska dock den upphavda 
lagen fortfarande tillampas i frága om partnerskap som registrerats enligt 
den lagen, om inte partnerna gemensamt anmaler att de önskar att part- 
nerskapet ska galla som ett aktenskap eller vigs enligt 4 kap. aktenskaps- 
balken.

I förordningen (1931:429) om vissa internationella rattsförhállanden 
rörande aktenskap, adoption och förmynderskap (NÁF) finns vissa 
bestammelser om bl.a. aktenskap som galler i förhállande till Danmark, 
Finland, Island och Norge. I samband med reformen av aktenskapslag- 
stiftningen infördes i 23 § NÁF en bestammelse som innebar att förord- 
ningen inte galler för aktenskap som ingás mellan tvá kvinnor eller tvá 
man.

Sedan 2003 jamstalls registrerade partner med makar nar det galler 
ratten att adoptera. Endast makar och registrerade partner fár adoptera 
gemensamt (4 kap. 3 och 4 §§ föraldrabalken och 3 kap. 1 § lagen 
[1994:1117] om registrerat partnerskap). Sambor har alltsá inte ratt att 
adoptera gemensamt. Ensamstáende har ratt att adoptera men fár inte 
adoptera tillsammans med nágon annan. I betankandet Modernare adop- 
tionsregler (SOU 2009:61) föreslár 2008 árs adoptionsutredning att 
sambor, sával heterosexuella som homosexuella, ska kunna prövas som 
adoptivföraldrar pá samma satt som gifta par och registrerade partner. 
Nar det galler internationella adoptioner ar aven 1993 árs Haagkonven- 
tion om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner till- 
lamplig (lagen [1997:191] med anledning av Sveriges tilltrade till Haag- 
konventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adop- 
tioner). Konventionen ar emellertid avsedd att omfatta adoptioner dar 
gifta par med olika kön eller ensamstáende ar adoptanter (SOU 2007:17 
s. 104 f.).

Grundlagsutredningen gör bedömningen att det inte helt kan uteslutas 
att viss lagstiftning kan anses innebara ett missgynnande pá grund av 
sexuell laggning. Mot den redovisade bakgrunden gör regeringen 
bedömningen att detta galler aven efter reformen av aktenskapslagstift- 
ningen. Det finns darför fortfarande anledning att övervaga behovet av 
undantag frán det föreslagna diskrimineringsförbudet. För att ett sádant

Prop. 2009/10:80
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undantag ska kunna godtas ar det en förutsattning att det kan formuleras Prop. 2009/10:80
med sádan precision att det inte innebar nágon urholkning av det före-
slagna skyddet. Det ar dock förenat med stora svárigheter att formulera
ett sádant preciserat undantag. Vidare torde behovet av ett generellt
undantag ha minskat genom de andringar i aktenskapslagstiftningen som
har genomförts.

Pá grund av det anförda ansluter sig regeringen till Grundlagsutred- 
ningens bedömning att det ar en lampligare lösning att införa en över- 
gángsbestammelse som föreskriver att det utvidgade diskriminerings- 
skyddet inte innebar hinder mot att aldre föreskrifter beháller sin giltighet 
tills vidare samt att sádana föreskrifter fár andras aven om andringen 
innebar fortsatt sarbehandling. En liknande övergángsbestammelse togs 
in nar förbudet mot könsdiskriminerande lagstiftning infördes i 2 kap. 16 
§ RF (prop. 1975/76:209 s. 169).

Flera remissinstanser föreslár ytterligare andringar av det grundlags- 
fasta diskrimineringsskyddet, bl.a. att det ska införas fler 
diskrimineringsgrunder i 2 kap. RF. Det finns emellertid inte underlag att 
behandla dessa förslag i detta lagstiftningsarende.

Med anledning av de synpunkter som Juristkommissionen, Svenska 
FN-förbundet och Centrum mot rasism för fram rörande möjligheterna 
till positiv sarbehandling bör framhállas att bestammelsen i 2 kap. 15 §
RF ar en minoritetsskyddsbestammelse. Det som förbjuds enligt 
bestammelsen ar föreskrifter som innebar att nágon missgynnas pá grund 
av att han eller hon tillhör en minoritet. Föreskrifter som gynnar en 
minoritet eller som missgynnar majoritetsbefolkningen omfattas daremot 
inte av bestammelsen (SOU 2009:18 s. 69 f. och dar gjorda 
hanvisningar).

9.3 En rattvis rattegáng inom skalig tid

Regeringens förslag: Det tas in en bestammelse i 2 kap. 
regeringsformen om att en rattegáng ska genomföras rattvist och inom 
skalig tid.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: Remissutfallet ar blandat. En majoritet av 

remissinstanserna, bl.a. Malmö tingsrátt, Lánsrátten i Göteborg, 
Domstolsverket, Justitiekanslern (JK), Skatteverket, Juridiska fakultets- 
námnden vid Uppsala universitet, Sveriges advokatsamfund, Svenskt 
Náringsliv och Arbetsgivarverket, ar i huvudsak positiva till förslaget 
eller lamnar det utan erinran. Riksdagens ombudsmán (JO) har ingen 
erinran mot förslaget under förutsattning att grundlagsregeln inte 
kommer att medföra en snavare tolkning av den enskildes rattigheter 
jamfört med den utvecklade tillampningen av artikel 6 i Europakonven- 
tionen. Áven Lánsrátten i Göteborg framháller att tolkningen av den 
enskildes rattigheter enligt grundlagsregeln bör följa utvecklad praxis nar 
det galler tillampningen av artikel 6. Hovrátten över Skane och Blekinge 
instammer i bedömningen att en bestammelse om att rattegángen ska 
genomföras rattvist och inom skalig tid bör tas in i regeringsformen men
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ifrágasatter om bestammelsen inte bör utformas helt i enlighet med mot- 
svarande bestammelse i Europakonventionen. Under alla omstandigheter 
bör domstolsbegreppet enligt hovratten vara detsamma i regeringsformen 
som i Europakonventionen. Det bör enligt hovratten aven belysas hur 
bestammelsen förháller sig till á ena sidan Europakonventionen och á 
andra sidan bestammelsen i 29 kap. 5 § första stycket 7 brottsbalken 
angáende beaktande av tidsutdrakten vid straffmatning i brottmál.

Regeringsráttens ledamöter anser att en grundlagsbestammelse om att 
en rattegáng ska genomföras rattvist och inom skalig tid inte bör vara 
direkt knuten till artikel 6 och Europadomstolens praxis utan i stallet 
utformas sá att den utvecklar innebörden av den nationella ratten i för- 
hállande till konventionen och darigenom fár en sjalvstandig betydelse. I 
det sammanhanget bör enligt ledamöterna aven beaktas att, sarskilt inom 
förvaltningsförfarandet, ett stort antal mál och arenden prövas som inte 
har samband med nágon enskild persons civila rattigheter och skyldig- 
heter. Högsta domstolens ledamöter ar tveksamma till förslaget pá delvis 
liknande grunder som Regeringsrattens ledamöter. Högsta domstolens 
ledamöter framháller att betankandets utgángspunkt, att artikel 6 i 
Europakonventionen i dess helhet och den praxis som utbildats angáende 
dess tillampning ska vara vagledande för tillampningen av den föreslagna 
grundlagsbestammelsen, innebar att svenska domstolar i praktiken han- 
visas till att göra en prövning av om det föreligger ett brott mot artikel 6 i 
Europakonventionen nar det galler att i ett givet fall bedöma om den nya 
grundlagsbestammelsen har ásidosatts. Domstolens ledamöter menar 
vidare att sádan praxis frán Europadomstolen, som tillkommer efter det 
att den nya grundlagsbestammelsen har antagits och som inte kunnat 
förutses av de svenska statsmakterna i samband med grundlagsandringen, 
inte garna kan tolkas in i bestammelsen. Ett genomförande av förslaget 
vállar enligt domstolens ledamöter en komplikation i tillampningen utan 
att i praktiken medföra nágot ökat skydd för enskilda, eftersom domstolar 
och andra myndigheter under alla omstandigheter ar skyldiga att följa 
Europakonventionen.

Juridiska fakultetsnamnden vid Uppsala universitet efterlyser ett för- 
tydligande av skalen till att ratten till en rattvis rattegáng bör galla aven 
för rattegángar som för narvarande faller utanför tillampningsomrádet för 
artikel 6 och skalen till att vissa namnder som för narvarande inte betrak- 
tas som domstolar ur ett konstitutionellt perspektiv inte heller i fortsatt- 
ningen bör betraktas som domstolar.

Nágra remissinstanser, bl.a. JK  och Skatteverket, anser att en grund- 
lagsreglering borde övervagas aven av den övergripande principen om 
ratten till domstolsprövning. JK framháller att det visserligen kan vara 
förenat med svárigheter att pá det nationella planet avgransa tillamp- 
ningsomrádet för en sádan ratt men att det ar svárt att finna övertygande 
skal för att i regeringsformen enbart införa vissa delar av det grund- 
laggande skydd som följer av artikel 6. JK pekar vidare pá det förhállan- 
det att övertradelser av Europakonventionen kan vara skadestánds- 
grundande men inte övertradelser av den föreslagna grundlagsbestam- 
melsen. Enligt JK ar det angelaget att de skadestándsrattsliga aspekterna, 
framför allt i frága om möjligheterna till ersattning för ideell skada, 
analyseras narmare. Kammarrátten i Stockholm avstyrker förslaget och 
menar att skyddet för enskildas rattssakerhet ar tillrackligt tillgodosett
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genom att Europakonventionen genom lag inkorporerats i svensk ratt. Prop. 2009/10:80
Sákerhetspolisen anser att effekten av den föreslagna ratten till en rattvis
rattegáng för de s.k. sakerhetsarendena enligt utlanningslagen (2005:716)
bör utvecklas narmare. Ett par remissinstanser framför synpunkten att
bestammelsen om att rattegángen ska vara rattvis och ske inom skalig tid
ar sá central att den borde föras in i 2 kap. 11 § första stycket RF.

Skalen för regeringens förslag

Regleringen i Europakonventionen

En av de centrala artiklarna i Europakonventionen behandlar ratten till 
domstolsprövning och till en rattvis rattegáng i mál om civila rattigheter 
och skyldigheter och vid anklagelse mot nágon för brott. I artikel 6 upp- 
stalls vissa allmanna krav nar det galler ratten till en rattvis rattegáng 
samt speciella minimigarantier som ska galla för den som ar anklagad för 
brott. Bestammelsen framstár som grundlaggande för en rattsstat.

Artikel 6.1 i Europakonventionen staller bl.a. krav pá att var och en, 
nar det galler prövningen av civila rattigheter och skyldigheter eller av en 
anklagelse mot nágon för brott, ska vara berattigad till en rattvis och 
offentlig förhandling inom skalig tid och inför en oavhangig och opartisk 
domstol som upprattats enligt lag. Konventionsbestammelsens tillamp- 
ningsomráde begransas sáledes till situationer dá en prövning avser den 
enskildes civila rattigheter och skyldigheter eller anklagelser för brott. 
Begreppen ar konventionsautonoma och innebörden av dem utvecklas 
löpande i Europadomstolens praxis. Detsamma galler i frága om kon- 
ventionens domstolsbegrepp, som enligt vad som följer av domstolens 
praxis omfattar fler organ an traditionella domstolar (se SOU 2008:125 s. 
420 f.).

Sedan den 1 januari 1995 galler Europakonventionen som svensk lag. 
Av 2 kap. 23 § RF följer vidare att lag eller annan föreskrift inte fár 
meddelas i strid med Sveriges átaganden enligt konventionen. Svenska 
processregler har ocksá anpassats till konventionen och den praxis som 
följer av Europadomstolens avgöranden. Konventionen fár med denna 
reglering praktiskt genomslag i den svenska rattsordningen báde i sam- 
band med normgivning och i rattstillampningen, dvs. vid tolkning och 
utfyllnad av rent nationella rattsregler.

Domstolsprövning och ráttvis ráttegang enligt svensk lag och praxis

Den svenska rattsordningen inneháller en rad bestammelser vars huvud- 
sakliga andamál ar att sakerstalla en rattssaker domstolsprocess. 
Bestammelser finns báde pá grundlagsnivá och i vanlig lag. Ett generellt 
grundlagsfast saklighetskrav följer av bestammelsen i 1 kap. 9 § RF. 
Enligt denna har domstolarna en allman skyldighet att beakta allas likhet 
inför lagen och att iaktta saklighet och opartiskhet. Regeringsformen 
inneháller ocksá andra bestammelser som syftar till att sakerstalla att 
domstolarna ar oavhangiga och opartiska, bl.a. förbudet i 11 kap. 2 § RF 
för andra myndigheter att bestamma hur en domstol ska döma i ett

158



enskilt fall och de begransningar som följer av 11 kap. 5 § RF i frága om 
möjligheterna att skilja ordinarie domare frán sin anstallning.

Mer konkreta krav pá förfarandet uppstalls genom kravet pá offentlig- 
het vid domstolsförhandlingar enligt 2 kap. 11 § andra stycket RF och 
innehállet i de olika regelverk i vanlig lag som styr domstolsförfarandet, 
bl.a. rattegángsbalken och förvaltningsprocesslagen (1971:291). Nar det 
galler ratten till domstolsprövning finns centrala bestammelser i förvalt- 
ningslagen (1986:223) och i lagen (2006:304) om rattsprövning av vissa 
regeringsbeslut. Pá det tryck- och yttrandefrihetsrattsliga omrádet finns 
sarskilda processuella bestammelser i tryckfrihetsförordningen, yttrande- 
frihetsgrundlagen och i lagen (1991:1559) med föreskrifter pá tryckfri- 
hetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens omráden.

Av 3 § andra stycket förvaltningslagen följer att bestammelserna om 
överklagande i den lagen ska tillampas om det behövs för att tillgodose 
ratten till domstolsprövning av civila rattigheter eller skyldigheter enligt 
Europakonventionen aven om det i annan författning finns föreskrifter 
om överklagandeförbud. Enligt 1 § lagen om rattsprövning av vissa 
regeringsbeslut fár en enskild ansöka om rattsprövning av sádana beslut 
av regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila rattig- 
heter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i Europa- 
konventionen.

Den svenska regleringen inneháller inte nágon generell regel pá kon- 
stitutionell nivá om ratten till domstolsprövning och ett rattvist ratte- 
gángsförfarande. Den överordnade bestammelsen pá omrádet ar i stallet 
artikel 6 i Europakonventionen. Denna bestammelse har haft stor bety- 
delse för rattegángsförfarandet vid vára domstolar (jfr SOU 2008:125 s. 
422 f. med dar gjorda praxishanvisningar). I sarskilt hög grad torde detta 
galla i frága om ratten till muntlighet och kravet pá att mál och arenden 
ska avgöras inom skalig tid.

En ráttvis ráttegang

Grundlagsutredningen gör bedömningen att regeringsformen, utöver vad 
som anges i 1 kap. 9 § RF, bör innehálla en bestammelse om de grund- 
laggande krav som kan stallas pá domstolsförfarandet samt att innehállet 
i artikel 6 i Europakonventionen och den uttolkning som den bestammel- 
sen har fátt bör vara vagledande vid utformningen av grundlagsbestam- 
melsen.

De grundlaggande rattssakerhetskrav som stalls upp i artikel 6 i frága 
om ratten till en rattvis rattegáng grundar sig pá fundamentala rattsstats- 
principer som redan utgör del av svensk ratt. De kommer till uttryck bl.a. 
genom den ingáende regleringen av processordningen samt av avgöran- 
den frán de högsta domstolarna. Mot denna bakgrund kan det övervagas 
om inte fler av dessa principer borde komma till direkt uttryck i grund- 
lag. Hovrátten över Skane och Blekinge anser t.ex. att det kan ifrágasattas 
om inte ratten till en rattvis rattegáng borde utformas helt i enlighet med 
motsvarande bestammelse i Europakonventionen. Áven JK  menar att fler 
av de principer som framgár av artikel 6.1 borde ges uttryckligt grund- 
lagsskydd. Enligt regeringens mening finns det emellertid skal som talar 
mot en sádan mer genomgripande reglering.
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Vid utformningen av en ny bestammelse i 2 kap. RF ar det nödvandigt 
att utgá frán den uppbyggnad som fri- och rattighetsskyddet för nar- 
varande har i regeringsformen. Flertalet bestammelser ar utformade som 
ett skydd för enskilda mot ingrepp frán det allmannas sida. Skyddets 
rackvidd bestams ytterst av de förutsattningar som galler för nar och hur 
inskrankningar i fri- och rattigheterna fár göras.

Frán konstitutionell synpunkt framstár det som mindre lampligt att i 
hög grad knyta sával ordalydelsen som tillampningen av en ny grund- 
lagsbestammelse till en specifik bestammelse i Europakonventionen och 
den praxis som fortlöpande utvecklas av Europadomstolen. Europadom- 
stolen meddelar varje ár átskilliga domar av betydelse för tolkningen av 
bestammelserna i artikel 6. Som Regeringsráttens och Högsta 
domstolens ledamöter pápekar ar avgörandena inte alltid latta att tolka. 
Det hander aven att Europadomstolen andrar sin tidigare praxis. Om 
Europadomstolens praxis rörande artikel 6 i sin helhet anses utgöra 
grundlaggande tolkningsdata vid tillampningen av den nya grundlags- 
bestammelsen skulle utvecklingen av Europadomstolens praxis, som 
ledamöterna i de högsta domstolarna framháller, kunna leda till att 
grundlagsbestammelsen fár en helt annan innebörd an vad som kunnat 
förutses och vad som varit avsett vid dess tillkomst. Áven om Europa- 
domstolens domar páverkar innehállet i konventionen och darmed aven 
fár betydelse báde för Sveriges folkrattsliga förpliktelser och indirekt för 
innehállet i vanlig lag bör domstolens framtida praxis inte utan vidare 
páverka innehállet i svensk grundlag. Regeringen delar sáledes 
Regeringsrattens ledamöters uppfattning att en ny grundlagsbestammelse 
bör ges en sjalvstandig betydelse i förhállande till konventionen. 
Regeringen instammer vidare i Högsta domstolens ledamöters uppfatt- 
ning att praxis frán Europadomstolen, som tillkommer efter det att den 
nya grundlagsbestammelsen har antagits och som inte kunnat förutses av 
lagstiftaren i samband med grundlagsandringen, inte bör tolkas in i 
bestammelsen.

De skilda rattssakerhetsgarantier som traditionellt anses knutna till ett 
rattvist domstolsförfarande i sával civilmál och brottmál som förvalt- 
ningsmál sammanfattas enligt regeringens mening bast med just det 
uttryck som utredningen föreslár: en rattvis rattegáng. Som utredningen 
framháller innefattar principerna för en sádan rattegáng bl.a. en ratt för 
en part att bli hörd inför domstolen och darmed fá möjlighet att lagga 
fram sin sak. Av grundlaggande betydelse ar vidare att förfarandet ar 
kontradiktoriskt och att parterna ar likstallda i processen. Vidare máste 
det finnas en processordning av vilken det gár att utlasa vilka regler för 
förfarandet som tillampas. Dessa grundlaggande principer innefattar 
enligt praxis aven bl.a. en ratt att förhöra vittnen, att ta del av utred- 
ningen, att fá tillfalle att yttra sig över all utredning i ett mál, att fá till- 
gáng till tolkning och översattning och en ratt att delges stamning och 
kallelse till förhandling i domstol. Áven andra moment kan ingá i för- 
farandet för att det ska framstá som rattvist. Alla rattigheter ar emellertid 
inte undantagslösa. Till exempel kan ratten att förhöra ett vittne i viss 
utstrackning begransas. Ratten till muntlighet kan ocksá i viss utstrack- 
ning begransas. Regeringen anser mot denna bakgrund att det av utred- 
ningen föreslagna uttrycket val fángar de grundlaggande principer som ar 
av sádan betydelse att de bör bli föremál för ett grundlagsskydd.
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Regeringen delar inte Kammarráttens i Stockholm uppfattning att 
skyddet för enskildas rattssakerhet ar tillrackligt tillgodosett genom att 
Europakonventionen inkorporerats i svensk ratt. Ett grundlagsfast krav 
som innebar att en rattegáng ska vara rattvis förstarker enligt regeringens 
mening pá ett önskvart satt det skydd för enskildas rattssakerhet som ar 
naturligt i en rattsstat som vár. Eftersom grundlagsbestammelsen föreslás 
galla alla rattegángar i domstol fár bestammelsen ocksá ett vidare 
tillampningsomráde an motsvarande bestammelse i Europakonventionen. 
I motsats till kammarratten anser regeringen att en bestammelse med den 
innebörd som utredningen föreslár kan tas in i regeringsformen utan 
hinder av att den praxis som hittills har utbildats pá omrádet av Europa- 
domstolen inte i detalj har analyserats. Som framgár ovan ar det reger- 
ingens uppfattning att de principer som ar grundlaggande för en rattvis 
rattegáng redan utgör del av den svenska rattsordningen. De avgöranden 
som Europadomstolen meddelar -  inte bara mot Sverige utan aven mot 
andra stater -  analyseras fortlöpande av regeringen i syfte att bedöma om 
Sverige uppfyller de átaganden som följer av konventionen. Regeringen 
bedömer att Sveriges rattegángsförfarande uppfyller dessa krav.

Skatteverket anser att det bör övervagas att ocksá grundlagsreglera 
ratten till domstolsprövning. Nágot underlag för att göra nágra sádana 
övervaganden finns emellertid inte i detta lagstiftningsarende.

En ráttegang inom skálig tid

Grundlagsutredningen föreslár att det i den nya grundlagsbestammelsen 
aven bör anges att förfarandet ska genomföras inom skalig tid. 
Regeringen ansluter sig till detta förslag. Den narmare innebörden av 
kravet pá rattegáng inom skalig tid framgár av praxis báde frán svenska 
domstolar och frán Europadomstolen. Inte heller i detta hanseende avses 
bestammelsen innebara nágon andring av det gallande rattslaget. Det 
handlar sáledes om att grundlagsfasta en princip som redan galler i 
svensk ratt till följd av inkorporeringen av Europakonventionen.

Som utredningen framháller ar praxis pá detta omráde omfattande. I 
brottmál börjar den relevanta tidsperioden nar en person kan sagas vara 
anklagad för brott. I tvistemál raknas tiden normalt frán det att talan 
vacks vid domstol. I förvaltningsmál anses tiden börja löpa först nar det 
föreligger en tvist mellan den enskilde och förvaltningsmyndigheten, 
t.ex. nar en myndighet har meddelat avslag pá en ansökan. Tidsperioden 
avslutas i samtliga fall nar det föreligger en slutlig dom. Frágan om 
kravet pá rattegáng inom skalig tid har krankts fár prövas efter en hel- 
hetsbedömning dar det bl.a. beaktas hur komplicerat málet har varit, hur 
parterna har agerat under förfarandet samt hur domstolar och myndig- 
heter har handlagt málet (se t.ex. NJA 2003 s. 414). Liksom i frága om 
bestammelsen om en rattvis rattegáng avses rekvisitet skalig tid ha en 
sjalvstandig innebörd i den svenska rattsordningen. Det innebar som 
anförs ovan bl.a. att Europadomstolens framtida praxis inte utan vidare 
kan laggas till grund för tolkningen av grundlagsbestammelsen.

Med anledning av att Hovrátten över Skane och Blekinge efterlyst en 
narmare belysning av hur den nya grundlagsbestammelsen förháller sig 
till Europakonventionen och bestammelsen i 29 kap. 5 § första stycket
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brottsbalken vill regeringen framhálla att avsikten med den nya bestam- Prop. 2009/10:80 
melsen ar att den till sin innebörd ska knyta an till motsvarande 
bestammelse i Europakonventionen.

Bestámmelsens tillámpningsomrade, m.m.

Grundlagsutredningen föreslár att bestammelsens tillampningsomráde 
ska omfatta varje rattegáng i domstol, dvs. utan begransning till mál 
rörande civila rattigheter och skyldigheter eller anklagelser om brott.
Regeringen staller sig bakom det förslaget. Det innebar att bestammelsen 
i regeringsformen blir tillamplig pá fler typer av mál och arenden an 
artikel 6.1 i Europakonventionen. Detta torde framst beröra migrations- 
mál samt mál om beskattning som rör andra frágor an skattetillagg, som 
redan enligt anses falla inom ramen för konventionsbestammelsens 
tillampningsomráde.

Sákerhetspolisen anser att det bör utvecklas vilken effekt ratten till en 
rattvis rattegáng har för de s.k. sakerhetsarendena enligt utlanningslagen.
Enligt gallande ordning överklagas Migrationsverkets beslut i sakerhets- 
arenden enligt utlanningslagen till regeringen. Regeringen har dock före- 
slagit att bestammelserna om handlaggningen av utlanningsarenden med 
sakerhetsaspekter ska andras (prop. 2009/10:31). Enligt förslaget ska 
flertalet sádana arenden prövas av domstol pá samma satt som andra 
utlanningsarenden. Bestammelsen om ratten till en rattvis rattegáng 
kommer att vara tillamplig i dessa arenden. Ratten till partsinsyn utgör en 
del av vad som kannetecknar en rattvis rattegáng. Vad insynsratten i ett 
konkret fall innebar máste dock anpassas till arendets art. Det kan sáledes 
finnas fall nar en rattegáng máste anses rattvis aven om den enskilde inte 
fár tillgáng till allt tillgangligt material, under förutsattning att den 
enskilde i stallet pá annat satt fár möjlighet att bemöta 
sakomstandigheterna i ett mál eller arende inför domstolen. De 
nuvarande möjligheter Sakerhetspolisen har att begransa tillgángen till 
underrattelseinformation t.ex. med anledning av en överenskommelse 
med en utlandsk sakerhets- och underrattelsetjanst torde inte páverkas av 
den nya bestammelsen. I den mán Sakerhetspolisen kan lamna ut 
informationen och aven áberopar uppgifterna i ett arende inför domstolen 
bör utgángspunkten emellertid vara att motparten har ratt till partsinsyn.

Utredningens förslag innebar vidare att det relativt vida domstols- 
begrepp som anvands av Europadomstolen inte förs över till 2 kap. RF 
eller till regeringsformen i övrigt. Hovrátten över Skane och Blekinge 
ifrágasatter denna begransning och menar att den nya bestammelsen 
borde omfatta alla organ som betraktas som domstolar i Europakonven- 
tionens mening. Regeringen vill emellertid understryka att den reglering i 
regeringsformen som rör kraven pá offentlighet vid förhandling m.m. tar 
sikte enbart pá sádana organ som enligt den svenska rattsordningen utgör 
domstolar. Ur systematisk synvinkel framstár det som lampligt att mot- 
svarande avgransning ocksá ska galla de ytterligare rattssakerhetskrav 
som genom den nya bestammelsen slás fast i grundlag. Regeringen delar 
darför Grundlagsutredningens uppfattning att regleringen inte bör 
omfatta alla de organ som kan anses utgöra domstolar enligt Europakon-
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ventionen, t.ex. Överklagandenamnden för högskolan och Resegaranti- 
namnden.

JK  och Kammarrátten i Stockholm pápekar att en effekt av den före- 
slagna regleringen torde vara att den grundlagsreglerade ratten till en 
rattvis rattegáng fár ett frán skadestándsrattslig synpunkt förhállandevis 
svagare skydd an motsvarande rattighet enligt Europakonventionen. 
Remissinstanserna framháller att enskilda enligt praxis (NJA 2005 s. 462, 
2007 s. 295 och 2007 s. 584) i vissa fall kan ha ratt till ideellt skadestánd 
frán staten om svensk lagstiftning inte uppfyller de krav som följer av 
Europakonventionen men att motsvarande ratt till skadestánd inte kan 
göras gallande vid brott mot grundlagen. Som utredningen framháller 
kan det inte havdas att den nya bestammelsen utvidgar möjligheterna att 
fá skadestánd frán det allmanna. Det saknas vidare underlag att i detta 
lagstiftningsarende övervaga lagstiftningsátgarder som páverkar statens 
skadestándsansvar för olika former av rattighetskrankningar.

Liksom utredningen anser regeringen att den nya bestammelsen bör 
placeras i anslutning till bestammelsen i 2 kap. 11 § RF som innefattar ett 
krav pá att domstolsförhandlingar ska vara offentliga. Darmed samlas de 
bestammelser i regeringsformen som har omedelbart samband med 
artikel 6.1 i Europakonventionen i en och samma paragraf. Hovrátten 
över Skane och Blekinge och JK  menar att den stora betydelse bestam- 
melsen har motiverar att den placeras i det inledande stycket i 2 kap. 11 § 
RF i stallet för i paragrafens andra stycke. Enligt regeringens mening ar 
emellertid det grundlaggande förbudet mot tillfalliga specialdomstolar 
m.m. av sá central betydelse att det i enlighet med utredningens förslag 
aven i framtiden bör áterfinnas i det inledande stycket i 2 kap. 11 § RF.

Bestammelsen i 2 kap. 11 § andra stycket RF om att förhandling vid 
domstol ska vara offentlig kan begransas pá det satt som anges i 2 kap.
12 § RF. Nágon andring i detta avseende bör inte göras. Ratten till en 
rattvis rattegáng inom skalig tid bör dock vara absolut i den mening att 
rattigheten inte bör kunna begransas annat an genom grundlag. Den bör 
galla báde för svenska medborgare och andra som vistas har i riket.

9.4 Egendomsskyddet

9.4.1 Bakgrund

I 2 kap. 18 § RF regleras egendomsskyddet. Bestammelsens första stycke 
ger skydd mot tvá huvudtyper av ingrepp i aganderatten.

Den första typen omfattar fall dar nágon tvingas avstá egendom genom 
”expropriation eller annat sádant förfogande”. Med uttrycket avses att en 
förmögenhetsratt -  dvs. aganderatt eller annan ratt med ett ekonomiskt 
varde, t.ex. nyttjanderatt, servitut eller vagratt -  tvángsvis överförs eller 
tas i ansprák. Lagstiftning som möjliggör sádana ingrepp finns i 
expropriationslagen (1972:719) men aven i annan lagstiftning som 
exempelvis plan- och bygglagen (1987:10). Utanför bestammelsens till- 
lampningsomráde faller ingrepp som innebar att egendom förstörs t.ex. 
pá grund av risk för smitta. Inte heller skatt, böter, viten och exekutiva 
átgarder omfattas av bestammelsen. Som exempel pá förfoganden som ar
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likstallda med expropriation har namnts nationalisering och socialisering 
av egendom.

Den andra huvudtypen av ingrepp ar sádana som innebar att det all- 
manna inskranker anvandningen av mark och byggnader (rádighetsin- 
skrankningar). Inskrankningar i ratten att anvanda lös egendom faller 
daremot utanför bestammelsens tillampningsomráde. Enligt förarbetena 
omfattar bestammelsen om rádighetsinskrankningar exempelvis bygg- 
nadsförbud, anvandningsförbud och beslut om naturreservat (prop. 
1993/94:117 s. 49). Áven den som innehar nyttjanderatt till mark eller 
byggnad omfattas av skyddet.

Egendomsskyddet i paragrafens första stycke innebar inte att den en- 
skildes egendom ar ovillkorligt tryggad. Ingrepp av de slag som omfattas 
av bestammelsen fár ske men endast om det kravs för att tillgodose 
angelagna allmanna intressen. Vad som avses med angelagna allmanna 
intressen fár avgöras i enlighet med vad som kan anses acceptabelt frán 
rattsakerhetssynpunkt i ett modernt och demokratiskt samhalle. Det kan 
vara frága om samhallets behov av mark för bl.a. naturvárds- och miljö- 
intressen, totalförsvarsandamál, bostadsbyggande, trafikleder och rekrea- 
tion (prop. 1993/94:117 s. 48).

Enligt 2 kap. 18 § andra stycket RF ar den som blir föremál för sádana 
ingrepp som avses i första stycket tillförsakrad ersattning för förlusten. 
Nar det galler rádighetsinskrankningar ar ersattningsratten begransad till 
fall dar págáende markanvandning inom berörd del av fastigheten avse- 
vart försváras eller skada uppkommer som ar betydande i förhállande till 
vardet pá denna del av fastigheten. Av andra stycket framgár vidare att 
ersattningen ska bestammas enligt grunder som anges i lag.

I paragrafens tredje stycke görs förbeháll för allemansratten. För en 
markagare kan allemansratten medföra en inskrankning i aganderatten 
eftersom markagaren utan ratt till ersattning máste tolerera att andra 
uppeháller sig pá och i viss utstrackning nyttjar marken. Allemansratten 
kan sáledes sagas innebara en inskrankning i det skydd som i övrigt 
följer av 2 kap. 18 § RF.

I Grundlagsutredningens betankande finns en utförlig redogörelse för 
bl.a. tidigare utredningar avseende egendomsskyddet och den rattsveten- 
skapliga debatt som bestammelsen föranlett (SOU 2008:125 s. 432 f.).

En för Sverige folkrattsligt förpliktande bestammelse om skydd för en- 
skildas egendom finns i artikel 1 i det första tillaggsprotokollet till 
Europakonventionen. Av artikelns första stycke följer att vaije fysisk 
eller juridisk person ska ha ratt till respekt för sin egendom samt att ingen 
fár berövas sin egendom annat an i det allmannas intresse och under de 
förutsattningar som anges i lag och i folkrattens allmanna grundsatser. 
Enligt andra stycket inskranker emellertid dessa bestammelser inte en 
stats ratt att genomföra sádan lagstiftning som staten finner nödvandig 
för att reglera nyttjandet av egendom i överensstammelse med det all- 
mannas intresse eller för att sakerstalla betalning av skatter eller andra 
pálagor eller av böter och viten. Bestammelsen galler aven som svensk 
lag eftersom konventionen har inkorporerats i svensk ratt (prop. 
1993/94:117).

Begreppet egendom i artikel 1 har en autonom och vidstrackt innebörd. 
Med egendom avses sáledes inte bara fast och lös egendom utan ocksá 
begransade sakratter samt fordringar och immateriella rattigheter. Áven
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ekonomiska intressen och förvantningar avseende utövande av narings- 
verksamhet omfattas av skyddet. Vid samtliga slag av aganderattsintráng 
galler en proportionalitetsprincip som innebar att nödvandigheten av ett 
intráng i det allmannas intresse máste balanseras mot det men den en- 
skilde lider av intránget. Staten ges vid tillampningen av denna princip 
en förhállandevis vid egen bedömningsmarginal.

9.4.2 Bestámmelsen om egendomsskyddet andras

Regeringens förslag: Bestammelsen i 2 kap. regeringsformen om 
egendomsskyddet andras sá att huvudprincipen om full ersattning vid 
expropriation och annat sádant förfogande tydliggörs. Vidare införs ett 
tillagg i bestammelsen som innebar att vad som följer av lag galler i 
frága om ratt till ersattning vid rádighetsinskrankningar som sker av 
halsoskydds-, miljöskydds- eller sakerhetsskal.

Regeringens bedömning: En utredning bör ges i uppdrag att se 
över ersattningsratten vid rádighetsinskrankningar som sker av halso- 
skydds-, miljöskydds- eller sakerhetsskal.

Grundlagsutredningens förslag och bedömning överensstammer 
med regeringens.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som har yttrat sig till- 
styrker eller har inte nágon erinran mot förslaget att tydliggöra huvud- 
principen om full ersattning vid expropriation och annat sádant förfo- 
gande. Bland dessa finns Sveriges advokatsamfund, Svenskt Náringsliv, 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Ágarfrámjandet, Sveriges Aktiespara- 
res Riksförbund (Aktiespararna), Fastighetságarna Sverige och Medbor- 
garráttsrörelsen. LRF anser dock att det ar viktigt att betona att den före- 
slagna andringen ar av reell innebörd och inte en andring av enbart 
symbolkaraktar. Enligt LRF innebar förslaget att den s.k. presumtions- 
regeln i 4 kap. 3 § expropriationslagen (1972:719) máste tas bort och att 
den s.k. influensregeln i 4 kap. 2 § expropriationslagen máste omarbetas i 
frága om företagsskada. Áven Ágarframjandet betonar att förslaget bör fá 
praktiska konsekvenser. Vágverket anser att det ar oklart om förslaget 
kommer att innebara att ratten till ersattning utökas och att detta máste 
tydliggöras i propositionen.

Naturvardsverket motsatter sig förslaget och anför att det skulle kunna 
leda till högre ersattning vid expropriation och göra det dyrare att skapa 
vissa typer av omrádesskydd. Ordet ”full” ger enligt verket en antydan 
om att ratten till ersattning ar mer omfattande an vad som faktiskt ar 
fallet; vid expropriation och liknande tvángsátgarder ersatts endast 
ekonomiska skador.

Nar det galler Grundlagsutredningens förslag rörande rádighetsin- 
skrankningar som sker av halsoskydds-, miljöskydds- eller sakerhetsskal 
anser Svenskt Naringsliv, Ágarframjandet och Aktiespararna att förslaget 
innebar en försvagning av ersattningsratten. Svenskt Naringsliv anser 
dock att det ar angelaget att fá frágan ur varlden och avstyrker darför inte 
förslaget men betonar att undantaget máste tillampas restriktivt. Ágar- 
framjandet och Aktiespararna framháller att det ar ett enigt förslag grun- 
dat pá politiska kompromisser och tillstyrker förslaget. Med avseende pá
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den utredning som Grundlagsutredningen föreslár ska tillsattas under- 
stryker de att ingrepp i aganderatten endast fár ske med stor restriktivitet 
och att huvudregeln ska vara full ersattning. Naturvárdsverket staller sig 
tveksamt till om man pá ett tydligt satt kan avgransa eventuella fall dar 
det ar rimligt med ratt till ersattning vid rádighetsinskrankningar som 
sker av halsoskydds-, miljöskydds- eller sakerhetsskal. Verket instammer 
dock i utredningens bedömning att en reglering av ersattningsratten i 
dessa fall inte passar i grundlag och att frágan bör utredas i sarskild 
ordning, varvid man bör iaktta stor restriktivitet med att i vanlig lag 
införa ratt till ersattning i vart fall pá miljöomrádet. Enligt Sveriges 
advokatsamfund skulle Grundlagsutredningens förslag kunna leda till nya 
oklarheter och i varsta fall ett församrat skydd. Samfundet anser darför 
att förslaget till grundlagsandring bör skjutas pá framtiden till dess att 
den föreslagna utredningen har utrett frágan. LRF motsatter sig förslaget 
och förordar i stallet den lösning som föreslogs av de borgerliga leda- 
möterna i 1999 árs författningsutredning. LRF tillstyrker dock förslaget 
att en utredning tillsatts med uppdrag att narmare övervaga i vilka fall 
ersattning bör utgá trots att ett ingripande har skett av halsoskydds-, 
miljöskydds- eller sakerhetsskal.

Svenskt Naringsliv, Ágarframjandet och Aktiespararna föreslár vidare 
att den privata aganderatten bör föras in i 2 kap. 1 § RF. De föreslár 
ocksá att uttrycket ”mark eller byggnad” ska ersattas med” egendom” i
2 kap. 18 § första stycket RF, vilket skulle innebara att kravet pá ange- 
lagna allmanna intressen vid rádighetsinskrankningar aven skulle omfatta 
lös egendom. Ágarframjandet och Aktiespararna anser att egendoms- 
begreppet bör vidgas pá motsvarande satt i frága om ersattning vid rádig- 
hetsinskrankningar. De anser vidare att den s.k. tröskelregeln i bestam- 
melsens andra stycke bör andras, eftersom uttryck som ”avsevart försvá- 
ras” och ”betydande” enligt deras uppfattning innebar att den nuvarande 
tröskeln ar för hög. Enligt Ágarframjandet och Aktiespararna bör dessa 
frágor tas upp i anslutning till det utredningsarbete som föreslás i betan- 
kandet.

Svenskt Naringsliv, Ágarframjandet och Aktiespararna föreslár att 
bestammelsen i 2 kap. 12 § RF bör vara tillamplig aven vid inskrank- 
ningar i egendomsskyddet. Svenskt Naringsliv anser att bestammelsen 
bör vara tillamplig vid inskrankningar i alla fri- och rattigheter.

Skogsstyrelsen anser att det hade varit önskvart om utredningen pá ett 
mera tydligt satt hade tagit stallning till innebörden av uttrycken ”avse- 
vart försvárande”, ”berörd del” och ”betydande i förhállande till vardet” i
2 kap. 18 § andra stycket andra meningen RF.

Skálen för regeringens förslag och bedömning

Full ersáttning vid expropriation

Det kan havdas att en huvudprincip om full ersattning redan enligt 
gallande ordning framgár av ordalydelsen i 2 kap. 18 § RF. Uttrycket 
”ersattning för förlusten” torde i normalt juridiskt sprákbruk innebara att 
full ersattning ska utgá (jfr Lagrádets yttrande angáende förslaget till lag 
om karnkraftens avveckling, prop. 1996/97:176 s. 163). Tillagget att
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ersattningen ska bestammas enligt grunder som anges i lag gör dock att 
det framstár som tveksamt om grundlagsbestammelsen verkligen garan- 
terar full ersattning (Bengtsson, Grundlagen och fastighetsratten, 1996, s. 
86). Vidare talar uttalanden i förarbetena till bestammelsen mot en tolk- 
ning som innebar att full ersattning ska utgá under alla förhállanden 
(Sterzel, Barsebacksmálet, Juridisk Tidskrift 1999/00, s. 663).

I den rattsvetenskapliga litteraturen har i viss mán olika stándpunkter 
intagits nar det galler frágan om vilken ersattningsnivá som grundlags- 
regeln tillförsakrar. Vissa har havdat att gottgörelsen ska tacka hela för- 
lusten (Petrén och Ragnemalm, Sverige grundlagar, 1980, s. 85). Det har 
aven uttalats att man kan utgá frán att ersattning för hela förlusten ar 
huvudregeln och att ersattningen bara kan begransas i vissa speciella 
situationer (Bengtsson, Ersattning vid offentliga ingrepp I, 1986, s. 151). 
Det bör framhállas att dessa uttalanden gjordes före den 1 januari 1995, 
dá grundlagsskyddet endast omfattade expropriation och annat sádant 
förfogande. I den rattsvetenskapliga litteraturen har bl.a. uttalats att nar 
man i grundlag tillförsakrade ersattning ocksá vid rádighetsinskrank- 
ningar rörande fast egendom gav man sig in pá ett omráde dar full ersatt- 
ning inte alltid var regel ens i de situationer som grundlagen angav och 
att avsikten tydligen inte var att andra gallande ratt (Bengtsson, 21 upp- 
satser, 2003, s. 195).

Regeringen delar Grundlagsutredningens uppfattning att det finns 
anledning att skilja mellan expropriativa ingrepp och rádighetsinskrank- 
ningar nar det galler den ersattningsnivá som ska garanteras i grundlag. 
Vid expropriativa ingrepp finns som regeringen, i likhet med utred- 
ningen, bedömer rattslaget en klar huvudprincip att full ersattning ska 
betalas. En sádan huvudprincip framtrader daremot inte med samma 
tydlighet i frága om rádighetsinskrankningar. Det kan noteras att grund- 
lagarna i övriga nordiska lander anger att full ersattning ska betalas vid 
tvángsöverföring av egendom men att nágon motsvarande ratt inte före- 
skrivs nar det galler rádighetsinskrankningar.

Utredningen föreslár mot denna bakgrund att huvudprincipen om full 
ersattning vid expropriation tydliggörs genom att fu ll laggs till i grund- 
lagsbestammelsen om egendomsskyddet. Regeringen staller sig bakom 
utredningens förslag i denna del.

Det har havdats att det finns ersattningsregler i vanlig lag som innebar 
att full ersattning inte alltid utgár. Ett exempel som framhállits ar den s.k. 
presumtionsregeln i 4 kap. 3 § expropriationslagen. Det kan noteras att 
Utredningen om expropriationsersattning har föreslagit att presumtions- 
regeln ska tas bort (SOU 2008:99 s. 211 f.). Betankandet bereds för nar- 
varande i Regeringskansliet.

Regeringen vill betona att den föreslagna andringen inte innebar att de 
narmare grunderna för hur ersattningen ska bestammas láses i grundlag. 
Regler om hur ersattningen ska bestammas ska aven i fortsattningen ges i 
vanlig lag. Expropriativa ingrepp kan bli aktuella i vitt skilda samman- 
hang och ersattningsreglerna máste darför kunna anpassas till vad som ar 
lampligt i olika situationer. Áven med en grundlagsfast huvudprincip om 
full ersattning finns det utrymme att i vanlig lag utforma exempelvis 
varderingsregler och regler om vilka typer av förluster som ska vara 
ersattningsgilla pá olika satt. Regeln att ersattningen ska bestammas 
enligt grunder som anges i lag ger utrymme för sádana narmare slags
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principer för ersattningens bestammande som exempelvis för narvarande 
finns i expropriationslagen. Mot den redovisade bakgrunden anser 
regeringen inte att det, som efterfrágas av Vágverket och LRF, finns skal 
att ytterligare förtydliga innebörden av förslaget.

Utgángspunkten i förslaget ar att ersattningsratten enligt de lagar som 
för narvarande reglerar expropriativa ingrepp kan förenas med den före- 
slagna huvudprincipen. Det kan dock inte uteslutas att förtydligandet av 
huvudprincipen om full ersattning kan ha viss betydelse vid tolkningen 
och tillampningen av ersattningsbestammelserna i vanlig lag.

Ersáttning vid ingrepp till skyddför miljön m.m.

Förhállandet mellan lagtexten i 2 kap. 18 § andra stycket RF och förar- 
betena till bestammelsen har lett till en osakerhet om hur bestammelsen 
ska tolkas. I fokus för den diskussion som uppstátt har varit frágan om 
bestammelsen innebar att ersattning ska utgá vid rádighetsinskrankningar 
som sker av halsoskydds-, miljöskydds- eller sakerhetsskal. Det har 
havdats att en bokstavstolkning av grundlagsbestammelsen innebar att 
den grundlagsfasta ersattningsratten omfattar aven dessa typer av 
rádighetsinskrankningar. För det fall bestammelsen tolkas i enlighet med 
förarbetena har det havdats att sádana rádighetsinskrankningar inte 
omfattas av den grundlagsfasta ersattningsratten.

Det bör framhállas att aven om bestammelsen i 2 kap. 18 § andra 
stycket RF tolkas enligt ordalydelsen bör den förstás sá att det finns vissa 
begransningar i ersattningsratten. Lagrádet konstaterade i 
lagstiftningsarendet om miljöbalken att ett förbeháll, med innebörden att 
ingrepp mot págáende markanvandning som var olovlig eller olaglig 
redan nar den pábörjades inte omfattas av ersattningsratten, bör kunna 
lasas in i bestammelsen. Vidare kan det, som Lagrádet anförde, med fog 
havdas att bestammelsen inte ar tillamplig nar en verksamhetsutövare 
med ett tidsbegransat tillstánd fár avslag pá en ny tillstándsansökan. 
Detta förhállande följer av att ett avslag pá en tillstándsansökan inte bör 
anses innebara en inskrankning av págáende markanvandning (prop. 
1997/98:45 del 2 s. 514 f.).

Bestammelsens utgángspunkt ar huvudregeln att ersattning utgár nar 
det allmanna inskranker anvandningen av mark eller byggnad pá ett 
sádant satt att págáende markanvandning inom berörd del av fastigheten 
avsevart försváras eller skada uppkommer som ar betydande i för- 
hállande till denna del av fastigheten. Som exempel pá fall dar ersatt- 
ningsratt enligt denna huvudregel föreligger kan namnas inskrankningar 
till följd av beslut enligt miljöbalken om nationalparker, naturreservat, 
kulturreservat och biotopskyddsomráden. Ersattningsratt föreligger dock 
inte för den förlust som kan bestá i att förvantningar om andring i 
markens anvandningsomráde inte infrias till följd av dispositions- 
inskrankningar. Ersattning lamnas sáledes exempelvis inte för ingrepp i 
form av strandskyddsförordnande eller vid vagrad strandskyddsdispens 
(prop. 1993/94:117 s. 17).

Trots den angivna utgángspunkten galler enligt svensk ratt principen 
att ingripanden frán det allmanna som har sin grund i halsoskydds-, 
miljöskydds- eller sakerhetsskal inte medför ratt till ersattning (se t.ex.
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Bengtsson, En problematisk grundlagsandring, Svensk Juristtidning 
1994, s. 920 f., Grundlagen och fastighetsratten, 1996, s. 90 f. och 144 f. 
samt SOU 2001:19 s. 107). Denna princip ligger till grund för bestam- 
melserna i bl.a. miljöskyddslagen och halsoskyddslagen, som numera 
inarbetats i miljöbalken. Detta förhállande kommer emellertid för nar- 
varande inte till uttryck i lagtexten.

I detta sammanhang bör aven namnas den sával nationellt som interna- 
tionellt accepterade principen om förorenarens betalningsansvar (Polluter 
Pays Principle). Denna princip innebar att den som orsakar eller kan 
orsaka skada eller annan olagenhet ska betala kostnaden för att förebygga 
eller avhjalpa skadan eller olagenheten. Principen har kommit till uttryck 
i internationella bestammelser som Sverige har átagit sig att följa, t.ex. 
artikel 191 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssatt (jfr SOU 
1996:103 del 1 s. 624 f.).

Det kan emellertid framhállas att det finns situationer dar det inte fram- 
stár som rimligt att den enskilde ensam fár bara hela den ekonomiska 
bördan vid rádighetsinskrankningar som sker av halsoskydds-, miljö- 
skydds- eller sakerhetsskal. Frágan aktualiseras vid ingripanden som 
beror pá omstandigheter helt utanför den enskildes kontroll och som 
drabbar den enskilde mycket hárt. I sádana situationer skulle en avvag- 
ning mellan de allmanna och de enskilda intressena kunna leda till 
bedömningen att den enskilde bör fá ersattning.

För att narmare ringa in de typer av situationer dá ratt till ersattning bör 
finnas kravs en noggrann genomgáng av underliggande lagstiftning. 
Utredningen gör bedömningen att en sádan genomgáng inte lampligen 
bör genomföras inom ramen för en grundlagsutredning. Vidare skulle, 
enligt utredningen, en avgransning direkt i regeringsformen av det 
omráde dar ratt till ersattning framstár som motiverad riskera att leda till 
en detaljreglering som inte lampar sig för grundlag. Enligt utredningen 
bör avgransningen darför ske i vanlig lag.

LRF  förordar en grundlagsbestammelse som innebar att ersattning inte 
ska betalas för inskrankningar som syftar till att skydda manniskors liv 
eller halsa eller skydda den omgivande miljön mot vasentlig skada, 
sávida inte sarskilt angelagna enskilda intressen talar för detta. Förslaget 
innebar att avgransningen av det omráde dar ratt till ersattning bör finnas 
görs direkt i grundlag. Regeringen delar emellertid Grundlagsutred- 
ningens uppfattning att denna avgransning inte bör göras i grundlag utan
i vanlig lag.

Enligt regeringens uppfattning finns det inte heller skal att, som 
Sveriges advokatsamfund föreslár, avvakta en översyn av ersattnings- 
ratten vid rádighetsinskrankningar innan den föreslagna grundlagsand- 
ringen genomförs. Som framgár nedan ar syftet med en sádan översyn 
inte att skapa ett underlag för grundlagsandringar utan att gá igenom den 
underliggande lagstiftningen och övervaga behovet av ersattnings- 
bestammelser dar.

Regeringen staller sig mot denna bakgrund bakom utredningens förslag 
att införa ett nytt tredje stycke i 2 kap. 18 § RF som innebar att vad som 
följer av lag ska galla i frága om ratt till ersattning vid rádighetsin- 
skrankningar som sker av halsoskydds-, miljöskydds- eller sakerhetsskal.

Förslaget innebar att den detaljerade avgransningen av det omráde dar 
ersattning bör lamnas fár göras i vanlig lag. Vid stiftande av lag som
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medför ratt för det allmanna att inskranka anvandningen av mark eller 
byggnad av halsoskydds-, miljöskydds- eller sakerhetsskal fár det darför 
övervagas om en ratt till ersattning ska införas. Huvudregeln att ratt till 
ersattning föreligger nar det allmanna inskranker anvandningen av mark 
eller byggnad páverkas inte av förslaget. Ratt till ersattning föreligger 
som namns ovan sáledes exempelvis vid inskrankningar till följd av 
beslut enligt miljöbalken om nationalparker, naturreservat, kulturreservat 
och biotopskyddsomráden. Genom det föreslagna tredje stycket klargörs 
dock att nar det galler ratten till ersattning vid ingripanden som sker av 
halsoskydds-, miljöskydds- eller sakerhetsskal galler vad som följer av 
vanlig lag. Denna undantagsregel omfattar t.ex. de bestammelser i miljö- 
balken som tidigare fanns i halsoskyddslagen och miljöskyddslagen. Det 
bör framhállas att begreppen halsoskydds-, miljöskydds- eller sakerhets- 
skal aven fár anses omfatta djurskyddshansyn (jfr SOU 2003:86 s. 123).

Liksom Grundlagsutredningen anser regeringen att det ar nödvandigt 
att se över den underliggande lagstiftningen för att ringa in de fall dar 
ersattning bör lamnas trots att ett ingripande skett av halsoskydds-, miljö- 
skydds- eller sakerhetsskal. En utredning bör darför ges i uppdrag att 
narmare övervaga frágan. Eftersom avsikten med uppdraget inte ar att ge 
underlag för en ny grundlagsandring, bör de förslag till andringar av
2 kap. 18 § andra stycket RF som Ágarfrámjandet och Aktiespararna för 
fram inte omfattas av utredningsuppdraget.

Att identifiera de situationer dar ersattning bör lamnas láter sig, som 
Naturvardsverket pápekar, inte göras pá ett enkelt satt. Till ledning för 
den kommande utredningens arbete kan dock vissa principiella kriterier 
stallas upp för att avgransa det omráde dar ersattning bör lamnas.

En grundlaggande förutsattning bör vara att den enskilde ar utan skuld 
till att ingripandet sker. Ersattning bör sáledes inte vara aktuell om in- 
skrankningen sker med anledning av att verksamheten bedrivits i strid 
med lagar eller andra föreskrifter eller tillstándsvillkor. En ytterligare 
förutsattning bör vara att det vid avvagningen mellan det allmannas och 
den enskildes intressen inte framstár som rimligt att den enskilde sjalv fár 
bara hela den ekonomiska börda som ingreppet orsakar.

Den kommande utredningen bör med denna utgángspunkt gá igenom 
den lagstiftning som möjliggör rádighetsinskrankningar rörande fast 
egendom av halsoskydds-, miljöskydds- eller sakerhetsskal. Genom- 
gángen bör omfatta lagstiftning som möjliggör förbud mot págáende 
verksamheter som innefattar anvandning av mark eller áterkallelse av 
tillstánd till sádana verksamheter. Áven lagstiftning som tilláter att vill- 
koren för en verksamhet i efterhand andras pá ett sádant satt att verksam- 
heten försváras kan hanföras till det omráde som bör utredas (jfr 
Lagrádets yttrande i lagstiftningsarendet om miljöbalken, prop. 
1997/98:45 del 2 s. 515).

Bestammelsen i 24 kap. 3 § miljöbalken om áterkallelse av tillstánd ar 
ett exempel pá sádan reglering som bör bli föremál för den kommande 
utredningens övervaganden. Dar anges bl.a. att ett tillstánd kan áterkallas 
om det till följd av verksamheten eller átgarden har uppkommit nágon 
olagenhet av vasentlig betydelse som inte förutságs nar verksamheten 
eller átgarden tillats. Miljöbalkens regler ger inte tillstándshavaren nágon 
ratt till ersattning vid áterkallelse av tillstánd ens nar han eller hon ar fri 
frán skuld till de förhállanden som motiverat áterkallelsen. Det kan dock
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diskuteras om inte ersattningsratt bör finnas i vissa av de undantagssitua- 
tioner dá áterkallelse kan ske med stöd av denna bestammelse. En situa- 
tion som kan vara intressant i detta sammanhang ar nar tillstánd 
áterkallas pá grund av nya forskningsrön som visar att den tillstándsgivna 
verksamheten ar farlig för den omgivande miljön pá ett satt som inte 
kunde förutses nar tillstándet meddelades. Beroende pá omstandigheterna 
i det enskilda fallet kan havdas att det inte ar rimligt att ersattning uteblir 
i en sádan situation. En omstandighet som skulle kunna beaktas ar att 
verksamhetsutövaren gjort stora investeringar i verksamheten i förlitan 
pá tillstándets rattskraft.

Flera remissinstanser framför synpunkter nar det galler den kommande 
utredningens arbete. Naturvardsverket anser, bl.a. mot bakgrund av syftet 
med miljöbalken och Polluter Pays Principle, att stor restriktivitet bör 
iakttas med att införa ersattningsratt vid rádighetsinskrankningar pá 
miljöomrádet. Ágarfrámjandet och Aktiespararna betonar att ingrepp 
i aganderatten endast fár ske med stor restriktivitet och att huvudregeln 
ska vara full ersattning. Regeringen anser dock inte att det finns skal att 
nu narmare utveckla den kommande utredningens uppdrag.

Vid remissbehandlingen har synpunkter framförts pá egendomsskyddet 
aven i andra avseenden. Nar det galler förslaget att egendomsskyddet bör 
anges i 2 kap. 1 § RF vill regeringen framhálla att den bestammelsen 
reglerar de s.k. positiva opinionsfriheterna: yttrandefrihet, informations- 
frihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religions- 
frihet. I Grundlagsutredningens förslag har detta tydliggjorts genom att 
rubriken Opinionsfriheter förts in före bestammelsen. Egendomsskyddet 
hör inte sakligt sett samman med dessa fri- och rattigheter och bör darför 
inte anges i den bestammelsen. I övrigt saknas underlag att i detta lag- 
stiftningsarende behandla de förslag som förs fram av remissinstanserna.

Skogsstyrelsen efterfrágar förtydliganden av innebörden av vissa av de 
uttryck som anvands i 2 kap. 18 § andra stycket RF, bl.a. uttrycken ”av- 
sevart försvárande” och ”betydande i förhállande till vardet”. Grundlags- 
utredningens förslag innebar inte nágon andring av bestammelsen i dessa 
delar. Det finns darför inte utredning att har narmare behandla dessa 
uttryck.

9.5 Andra frágor om grundlagsskydd

9.5.1 Skyddet för den personliga integriteten i regeringsformen
starks

Regeringens förslag: I 2 kap. regeringsformen införs en ny bestammelse 
som anger att var och en, utöver vad som i övrigt galler enligt paragrafen, 
gentemot det allmanna ar skyddad mot betydande intráng i den person- 
liga integriteten som sker utan samtycke och innebar övervakning eller 
kartlaggning av den enskildes personliga förhállanden.

Skyddet mot intráng ska kunna begransas bara i den kvalificerade 
ordning som föreskrivs i 2 kap. regeringsformen.

Skyddet mot intráng ska galla för utlandska medborgare pá samma satt 
som den nuvarande bestammelsen i 2 kap. 6 § regeringsformen.

Prop. 2009/10:80
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Integritetsskyddskommitténs förslag: I utredningens förslag till Prop. 2009/10:80 
bestammelse anges att varje medborgare gentemot det allmanna ska vara 
skyddad mot intráng som sker i hemlighet eller utan samtycke och i 
betydande mán innebar övervakning eller kartlaggning av den enskildes 
personliga förhállanden. I övrigt överensstammer förslaget med 
regeringens.

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig över förslaget 
instammer i eller har inte nágon erinran mot kommitténs bedömning att 
det finns ett behov av att i grundlag förstarka skyddet för enskildas per- 
sonliga integritet. Mánga remissinstanser har dock synpunkter pá 
bestammelsens narmare utformning. Riksdagens ombudsmán (JO), Svea 
hovrátt, Hovrátten över Skane och Blekinge, Helsingborgs tingsrátt,
Kammarrátten i Stockholm, Rikspolisstyrelsen, Sákerhetspolisen och 
Juridiska fakultetsnámnden vid Uppsala universitet anser att rekvisitet ”i 
betydande mán” ar alltför vagt och kan ge upphov till gransdragnings- 
problem. JO, Hovratten över Skáne och Blekinge och Juridiska fakultets- 
namnden vid Uppsala universitet föreslár att rekvisitet tas bort. JO menar 
att redan uttrycket ”övervakning eller kartlaggning” indikerar att det ska 
vara frága om mer systematiska kontrollátgarder. Fakultetsnamnden 
anser att det kan ifrágasattas om inte aven enstaka intráng, t.ex. tagande 
av enstaka fotografier med handmanövrerad kamera, bör omfattas av 
skyddet. Justitiekanslern (JK) anser att uttrycket ”i hemlighet” kan 
slopas eftersom dessa fall torde tackas av rekvisitet ”utan samtycke”.
Rikspolisstyrelsen, Sakerhetspolisen, Sákerhets- och integritetsskydds- 
námnden, Socialstyrelsen och Skolverket anser att förslaget lamnar ett 
stort utrymme för tolkning av vilka intráng som bestammelsen kommer 
att traffa och att det darför saknas möjlighet att bedöma dess narmare 
konsekvenser. Áklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten ifrága- 
satter om det bör stallas krav pá lagstöd för myndigheter att anvanda sig 
av metoder som enskilda fritt kan anvanda, t.ex. inspelning av telefon- 
samtal som enskilda har med företradare för en myndighet. En del 
remissinstanser, bl.a. Helsingborgs tingsrátt, Kriminalvarden, Kronofog- 
demyndigheten och Centrala studiestödsnámnden, ifrágasatter 
utredningens uppfattning att styrkan pá den sekretess som galler för upp- 
gifter om enskildas förhállanden i en myndighets verksamhet ska kunna 
páverka grundlagsbestammelsens tillampningsomráde. Helsingborgs 
tingsratt pápekar att grundlagsbestammelsens rackvidd i sá fall kommer 
att delvis bestammas av en normhierarkiskt lagre stáende författning, 
vilket inte ar lampligt. Kronofogdemyndigheten ifrágasatter om lagstift- 
ning som galler utbyte mellan myndigheter av uppgifter, för vilka ett 
omvant skaderekvisit galler, bör omfattas av sarskilda omröstningsregler 
i den utstrackning som föreslás. Nágra remissinstanser, bl.a. Försvars- 
makten och Kustbevakningen, ger exempel pá átgarder som de för narva- 
rande vidtar, t.ex. signalkontroll, avlyssning av radiokommunikation och 
fotografering med handmanövrerad kamera, som inte ar lagreglerade 
men som enligt deras bedömning kan behöva regleras om kommitténs 
förslag genomförs. Myndigheterna förutsatter att en sádan reglering 
kommer till stánd. Datainspektionen framför att förutsattningarna för 
generella regler i vanlig lag till skydd för enskildas integritet hade behövt 
utredas narmare.
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Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet och Svenska 
avdelningen av Internationella Juristkommissionen anser att regleringen 
borde utformas som en positiv rattighetsbestammelse, som álagger det 
allmanna en skyldighet att skydda enskildas personliga integritet báde i 
förhállande till det allmanna och i förhállande till enskilda rattssubjekt. 
De motsatter sig dock inte att en bestammelse med den utformning som 
kommittén föreslár laggs till grund för lagstiftning.

Grundlagsutredningens bedömning ar att det ar angelaget att grund- 
lagsskyddet för den personliga integriteten starks. Enligt utredningen bör 
ett skydd för den personliga integriteten i linje med Integritetsskydds- 
kommitténs förslag införas i regeringsformen.

Remissinstanserna: Sveriges advokatsamfund anser i likhet med 
Grundlagsutredningen att en förstarkning av integritetsskyddet bör 
genomföras i enlighet med Integritetsskyddskommitténs förslag.

Skalen för regeringens förslag

Nuvarande ordning

Av málsattningsstadgandet i 1 kap. 2 § fjarde stycket RF följer att det 
allmanna ska verka för att demokratins idéer blir vagledande inom sam- 
hallets alla omráden samt varna den enskildes privatliv och familjeliv. 
Málsattningsstadgandet anger nágra av de viktigare málen för den sam- 
halleliga verksamheten men har inte nágon bindande verkan för det all- 
manna (prop. 1975/76:209 s. 128). Bestammelsen ger darför inte upphov 
till nágra individuella rattigheter.

Enligt 2 kap. 3 § första stycket RF fár anteckning om medborgare i 
allmant register inte utan dennes samtycke grundas enbart pá hans 
politiska áskádning. Det innebar bl.a. att ett register dar en person finns 
registrerad pá nágon grund som saknar vaije samband med personens 
politiska áskádning inte fár kompletteras med en anteckning om 
personens áskádning i sádant hanseende (prop. 1975/76:209 s. 118). 
Skyddet mot ásiktsregistrering ar absolut i den meningen att det inte kan 
inskrankas annat an genom andring av grundlag. Skyddet galler inte för 
utlandska medborgare.

Utöver det skydd för den kroppsliga integriteten som förbuden mot 
dödsstraff och kroppsstraff samt mot tortyr och medicinsk páverkan ger 
(2 kap. 4 och 5 §§ RF) finns i 2 kap. 6 § RF ett skydd mot pátvingat 
kroppsligt ingrepp samt mot kroppsvisitation, husrannsakan och andra 
liknande intráng. Bestammelsen stadgar aven ett skydd mot undersök- 
ning av brev eller annan förtrolig försandelse och mot hemlig avlyssning 
eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 
Grundlagsskyddet ar relativt i den meningen att det kan begransas genom 
lag (2 kap. 12 § RF). Skyddet galler vidare enbart gentemot det allmanna. 
Det galler aven för utlandska medborgare men kan för dessa inskrankas 
genom sarskilda föreskrifter i lag (2 kap. 22 § andra stycket RF).

Av bestammelsen i 2 kap. 3 § andra stycket RF följer vidare att varje 
medborgare, i den utstrackning som narmare anges i lag, ska skyddas 
mot att hans personliga integritet kranks genom att uppgifter om honom 
registreras med hjalp av automatisk databehandling. Denna bestammelse
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ger inte upphov till nágot individuellt rattighetsskydd för enskilda. Prop. 2009/10:80
Bestammelsen innebar enbart att lagstiftaren ar skyldig att i lag uppratt-
hálla nágon form av skydd för den personliga integriteten i frága om
automatiserad behandling av personuppgifter. Sádana bestammelser finns
för narvarande i bl.a. personuppgiftslagen (1998:204). Bestammelsen
omfattar utlandska medborgare pá samma satt som svenska (2 kap. 22 §
första stycket RF).

Som anges ovan framgár av 2 kap. 23 § RF att lag eller annan före- 
skrift inte fár meddelas i strid med Sveriges átaganden pá grund av 
Europakonventionen. Med stöd av denna bestammelse har domstolar och 
andra myndigheter möjlighet att med tillampning av reglerna om lag- 
prövning underláta att tillampa en mot konventionen stridande lag eller 
förordning eftersom sádana föreskrifter anses meddelade i strid med 
grundlag (se narmare avsnitt 8.5.3).

Sveriges internationella ataganden

En folkrattslig skyldighet att sakerstalla skyddet för grundlaggande fri- 
och rattigheter följer av flera internationella överenskommelser som 
Sverige har anslutit sig till. Av dessa torde Europakonventionen vara den 
som har haft störst betydelse för utvecklingen av skyddet för fri- och 
rattigheterna báde i lagstiftning och i rattstillampning. Konventionen 
inkorporerades i svensk ratt 1995 (prop. 1993/94:117).

Enligt artikel 8 i Europakonventionen har var och en ratt till respekt för 
sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Denna rattig- 
het fár inte inskrankas av det allmanna annat an med stöd av lag och om 
det i ett demokratiskt samhalle ar nödvandigt med hansyn till vissa nar- 
mare angivna andamál. Konventionsbestammelsen ger enligt Europa- 
domstolens praxis upphov inte bara till en negativ förpliktelse för det 
allmanna att avhálla sig frán omotiverade inskrankningar i denna rattig- 
het utan aven en positiv skyldighet för det allmanna att se till att enskilda 
aven i förhállande till andra enskilda tillförsakras en ratt till skydd för 
privat- och familjeliv. Ett sádant skydd tillförsakras bl.a. genom 
kriminalisering av olika átgarder som innefattar intráng i den personliga 
integriteten.

Sverige ar aven folkrattsligt förpliktat att uppfylla de átaganden som 
följer av 1966 árs FN-konvention om medborgerliga och politiska rattig- 
heter. Av artikel 17 i konventionen följer att ingen fár utsattas för god- 
tyckligt eller olagligt ingripande med avseende pá privatliv, familj, hem 
eller korrespondens och inte heller för olagliga angrepp pá sin heder eller 
sitt anseende.

I frága om skyddet av personuppgifter ar Sverige vidare folkrattsligt 
bundet av Europarádets konvention om skydd för enskilda vid automa- 
tisk databehandling av personuppgifter (CETS 108). Konventionen inne- 
háller bestammelser som ger uttryck för en rad grundlaggande principer 
om dataskydd. Dessa kan sagas utveckla det generella skydd för den 
personliga integriteten som följer av artikel 8 i Europakonventionen.

Áven inom ramen för samarbetet i EU ar Sverige bundet av ett regel- 
verk som i olika hanseende utvecklar skyddet för den personliga integri- 
teten pá olika omráden. Detta galler t.ex. i frága om behandlingen av



personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG) och 
EU:s teledataskyddsdirektiv (2002/58/EG). I detta sammanhang bör aven 
EU:s stadga om de grundlaggande rattigheterna sarskilt uppmarksammas. 
Stadgan ar frán och med den 1 december 2009, nar Lissabonfördraget 
tradde i kraft, rattsligt bindande för EU:s medlemsstater (prop. 
2007/08:168 s. 76 f.). Genom de principer som galler inom EU-ratten har 
stadgan darigenom ocksá -  inom ramen för fördragens tillampnings- 
omráde -  företrade framför föreskrifter i den nationella rattsordningen. I 
stadgan áterspeglas flera av de grundlaggande fri- och rattigheter som 
finns upptagna i Europakonventionen, bl.a. ratten till skydd för privat- 
och familjelivet (artikel 7).

Behovet av ett utökat grundlagsskydd

Innebörden av begreppet personlig integritet har varit föremál för över- 
vaganden av flera tidigare utredningar. Försök att fánga innebörden av 
begreppet har ocksá gjorts i andra sammanhang, bl.a. inom ramen för den 
rattsvetenskapliga forskningen (se t.ex. Tvángsmedelskommitténs betan- 
kande SOU 1984:54 s. 42, Stig Strömholm i Svensk Juristtidning 1971 s. 
675 och Individens skyddade personlighetssfar, i Om vára rattigheter. 
Antologi utgiven av Rattsfonden 1980). Nágon entydig och allmant 
accepterad definition av begreppet synes emellertid svár att finna. 
Möjligen kan det sagas att krankningar av den personliga integriteten 
utgör intráng i den fredade sfar som den enskilde bör vara tillförsakrad 
och dar intráng bör kunna avvisas. Som Integritetsskyddskommittén 
framháller ar det emellertid knappast nödvandigt att formulera en all- 
mangiltig definition av begreppet personlig integritet för att kunna 
bedöma vilka intressen som har ett sádant skyddsvarde att de bör 
omfattas av ett sarskilt starkt skydd mot omotiverade ingrepp.

Integritetsskyddskommittén bedömer behovet av ett utökat skydd för 
den personliga integriteten i första hand utifrán den enskildes intresse av 
att skydda information om sina personliga förhállanden. Regeringen 
anser att detta ar en rimlig utgángspunkt för en utvidgning av integritets- 
skyddet i regeringsformen.

Resultatet av Integritetsskyddskommitténs kartlaggning och analys av 
lagstiftning som rör den personliga integriteten ger enligt regeringens 
uppfattning belagg för slutsatsen att lagstiftning som innefattar intráng i 
den enskildes personliga integritet i viss utstrackning uppvisar brister. 
Bristerna bestár enligt kommittén bl.a. i att de avvagningar mellan olika 
motstáende intressen som normalt ska göras i lagstiftningsarenden i vissa 
fall ar brisfalligt redovisade. Kommittén pekar pá att det i första hand ar 
de negativa effekterna av olika integritetsbegransande átgarder som ar 
knapphandigt belysta. Det kan inte uteslutas att detta förhállande kan ha 
fátt negativa áterverkningar för enskilda i den meningen att det kan ha 
páverkat omfattningen av de intráng i enskildas integritet som har tillátits 
genom lagstiftning.

Som Integritetsskyddskommittén framháller har den nuvarande 
regleringen av integritetsskyddet i regeringsformen i huvudsak moti- 
verats utifrán andra intressen an att starka individens ratt att sjalv 
bestamma över information som rör hans eller hennes personliga för-
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hállanden. Kommittén framháller bl.a. att grundlagarna starkt, och med Prop. 2009/10:80
ratta, betonar vikten av yttrande- och informationsfrihet och att den fria
ásiktsbildningen intar en sarskilt privilegierad stallning. De bestammelser
som har betydelse för integritetsskyddet inskranker sig i huvudsak till ett
förbud mot politisk ásiktsregistrering och ett förbud mot ingrepp i form
av husrannsakan, hemlig avlyssning m.m. utan stöd i lag. Dessa
bestammelser har emellertid primart syftat till att skydda den fria ásikts-
bildningen. Kommitténs slutsats ar att lagstiftaren inte lagger tillracklig
vikt vid integritetsskyddsaspekterna nar ny lagstiftning arbetas fram och
att integritetsskyddet rent allmant varderas lágt.

Respekten för individens sjalvbestammande ar grundlaggande i en 
demokrati. Genom att pá grundlagsnivá starka skyddet i 2 kap. RF för 
den personliga integriteten, utan att detta skyddsintresse i första hand 
varderas utifrán intresset av att skydda den fria ásiktsbildningen, kommer 
vikten av respekt för individens ratt att sjalv förfoga över och ta stallning 
till det allmannas tillgáng till sádan information som rör hans eller 
hennes privata förhállanden att betonas pá ett tydligare satt an vad som 
för narvarande sker. En sádan förstarkning av integritetsskyddet kan, som 
kommittén pápekar, aven förvantas páverka och framja det i regerings- 
formen framskjutna intresset av en fri ásiktsbildning. Det kan ocksá antas 
att Sveriges trovardighet som fördragsslutande part till Europakonven- 
tionen ökar om skyddet för enskildas personliga integritet ges en 
tydligare förankring i grundlag.

Sammantaget anser regeringen, i likhet med báde Integritetsskydds- 
kommittén och Grundlagsutredningen, att det finns ett behov av att starka 
skyddet för den personliga integriteten i grundlag. En reglering som ger 
ett starkt integritetsskydd bör darför införas i regeringsformen.

Utgangspunkter för grundlagsbestámmelsens utformning

Integritetsskyddskommittén föreslár att det i 2 kap. RF ska införas en ny 
bestammelse som utformas med utgángspunkt i den uppbyggnad och 
systematik som för narvarande galler för fri- och rattighetsskyddet i 
regeringsformen. Regeringen staller sig bakom kommitténs stallnings- 
tagande i denna del. En ny bestammelse bör sáledes utformas sá att den 
reglerar förhállandet mellan den enskilde och det allmanna och utgör en 
begransning av statsmakternas normgivningsbefogenheter inom ramen 
för rattighetsskyddet. Pá sá satt kommer den att fá sin huvudsakliga 
innebörd genom de begransningar som galler för riksdagen att inskranka 
rattighetsskyddet.

I likhet med Integritetsskyddskommittén anser regeringen att den nya 
grundlagsbestammelsen inte bör utformas som en absolut rattighet i den 
meningen att den ska kunna inskrankas endast genom andring i grundlag.
I stallet bör det utvidgade integritetsskyddet, pá samma satt som rattig- 
hetsskyddet enligt 2 kap. 6 § RF i dess nuvarande lydelse, kunna 
inskrankas i enlighet med bestammelserna i 2 kap. 12 § RF. Det innebar
-  med nágra fá undantag -  att inskrankningar i integritetsskyddet bara 
kan ske i lag. Det stalls ocksá krav pá att begransningarna ska vara nöd- 
vandiga för att tillgodose ett andamál som ar godtagbart i ett demo- 
kratiskt samhalle. Begransningarna fár inte gá utöver vad som ar nöd-



vandigt med hansyn till de andamál som föranlett begransningarna och 
inte heller stracka sig sá lángt att de utgör ett hot mot den fria ásiktsbild- 
ningen. Som kommittén pápekar ar en följd av denna reglering bl.a. att 
lagstiftaren tvingas att tydligt redovisa vilka avvagningar som gjorts vid 
proportionalitetsbedömningen. Detta kan förvantas öka förutsattningarna 
för att avvagningarna i frága om integritetsintránget blir mer ingáende 
belysta och att de presenteras pá ett sádant satt att kvaliteten i lagstift- 
ningen höjs ytterligare.

Regeringen delar vidare kommitténs uppfattning att det utökade rattig- 
hetsskyddet -  delvis i likhet med det befintliga skyddet för den kropps- 
liga integriteten, hemfriden och förtrolig kommunikation -  bör utformas 
sá att det tar sikte pá att skydda den personliga integriteten mot vissa 
intráng som kan anses vara sarskilt kansliga. Regleringen bör darvid ges 
en generell utformning, utan att hanvisa till nágot specifikt tekniskt för- 
farande.

Regeringen vill framhálla att integritetsintresset givetvis inte kommer 
att sakna skydd i de situationer en átgard faller utanför tillampnings- 
omrádet för den föreslagna bestammelsen. Av bestammelsen i 8 kap. 3 § 
RF följer att átgarder som innebar ingrepp i enskildas personliga förhál- 
landen kraver stöd i lag. Detta krav ska alltjamt galla aven med 
regeringens förslag till andringar i bestammelserna om normgivnings- 
makten (se narmare avsnitt 11.2.2). Som kommittén pápekar kommer 
vidare utrymmet för átgarder som innebar begransningar i enskildas ratt 
till respekt för privatlivet aven framöver att begransas med anledning av 
de krav som följer av Europakonventionen, som galler som lag i Sverige. 
Det innebar bl.a. att det aven utanför omrádet för det grundlagsreglerade 
integritetsskyddet stalls krav pá att inskrankningar av rattighetsskyddet 
enligt konventionen ska vara proportionella i förhállande till det efter- 
stravande málet och att de har stöd i nationella normer som har beslutats i 
konstitutionellt föreskriven ordning. Sádana normer máste ocksá uppfylla 
sedvanliga krav pá rattssakerhet.

Ett utvidgat skyddför enskildas personliga förhallanden

Regeringen instammer i kommitténs bedömning att en grundlags- 
bestammelse som syftar till att starka integritetsskyddet bör ta sikte pá att 
skydda information om enskildas personliga förhállanden. Detta uttryck 
avses ha samma innebörd som i tryckfrihetsförordningen och offentlig- 
hets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebar att regleringen kan 
komma att omfatta vitt skilda slag av information som ar knuten till den 
enskildes person, t.ex. uppgifter om namn och andra personliga identifi- 
kationsuppgifter, adress, familjeförhállanden, halsa och vandel. Áven 
fotografisk bild samt uppgifter som inte ar direkt knutna till den enskil- 
des privata sfar, t.ex. uppgift om anstallning, omfattas av uttrycket. Som 
framgár av förarbetena till 1980 árs sekretesslag (1980:100) torde aven 
en uppgift om en persons ekonomi omfattas av uttrycket personliga för- 
hállanden. Liksom vid tillampningen av offentlighets- och sekretesslag- 
stiftningen fár vid prövningen av uttryckets narmare innebörd vagledning 
hamtas frán vad som enligt normalt sprákbruk kan laggas i dess betydelse 
(jfr prop. 1975/76:160 s. 109 och prop. 1979/80:2 s. 84).
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Grundlagsskyddet bör omfatta integritetsintrang som sker utan samtycke Prop. 2009/10:80

Vid behandlingen av uppgifter som rör den enskilde fár ett integritets- 
intráng normalt anses större om behandlingen sker utan den enskildes 
samtycke an om det sker efter dennes medgivande. Denna principiella 
utgángspunkt kommer till uttryck bl.a. i personuppgiftslagen. Enligt 
personuppgiftslagen fár personuppgifter som huvudregel behandlas helt 
eller delvis automatiserat -  eller i manuella register -  bara om den 
enskilde genom en frivillig, sarskild och otvetydig viljeyttring godtar 
behandlingen efter att ha informerats om denna. Frán denna huvudregel 
görs dock flera undantag. Av undantagsregleringen följer bl.a. att flertalet 
av bestammelserna i personuppgiftslagen -  exempelvis kravet pá sam- 
tycke -  inte behöver tillampas om personuppgifterna inte ingár i eller ar 
avsedda att ingá i en samling av personuppgifter som har strukturerats för 
att underlatta sökning efter eller sammanstallning av personuppgifter. En 
begransning följer emellertid aven i de fall undantagsregleringen ar till- 
lamplig av att behandlingen inte fár innebara en krankning av den 
enskildes personliga integritet.

Enligt gallande ordning har det allmanna befogenhet att i tamligen stor 
omfattning behandla personuppgifter helt eller delvis automatiserat utan 
att den enskilde har godkant behandlingen. Nar förutsattningarna för 
myndigheternas behandling av personuppgifter bestams i sarskilda s.k. 
registerförfattningar fár behandlingen normalt ske oberoende av om den 
enskilde har informerats sarskilt om den och trots att han eller hon mot- 
satter sig behandlingen.

Átgarder som vidtas gentemot den enskilde och som denne pá grund av 
sekretess inte kan fá kannedom om framstár typiskt sett som sarskilt 
kansliga frán integritetsskyddssynpunkt, framst eftersom den enskilde 
under sádana förhállanden saknar möjligheter att sjalv tillvarata sina 
integritetsintressen. Sádan behandling av information som rör enskildas 
personliga förhállanden förekommer i stor utstrackning t.ex. inom ramen 
för den brottsbekampande verksamheten hos bl.a. polisen och tullen och i 
försvarets underrattelseverksamhet.

Nyligen inrattades Sakerhets- och integritetsskyddsnamnden som en ny 
sjalvstandig myndighet under regeringen med uppgift att utöva kontroll 
och tillsyn över de brottsbekampande myndigheternas anvandning av 
hemliga tvángsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter samt Sakerhets- 
polisens behandling av personuppgifter (lagen [2007:980] om tillsyn 
över viss brottsbekampande verksamhet, prop. 2006/07:133, bet. 
2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11). Syftet med reformen var framst att 
starka rattssakerheten och integritetsskyddet i den polisiara verksam- 
heten, bl.a. genom att ge enskilda individer tillgáng till nya rattsmedel för 
kontroll av anvandningen av hemliga tvángsmedel m.m. Vidare har in- 
tegritetsskyddet starkts i samband med signalspaning i försvarsunder- 
rattelseverksamheten genom krav pá tillstándsprövning i domstol av 
ansökningar om signalspaning och genom sarskilda regler om kontroll 
och tillsyn (prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3).

Enligt regeringens mening bör ett utvidgat integritetsskydd i regerings- 
formen, i likhet med vad Integritetsskyddskommittén föreslár, bör ta 
sikte pá sádana átgarder som den enskilde sjalv inte kan fá kannedom om 
eller páverka genom ett krav pá frivilligt godkannande. Om átgarderna



daremot förutsatter den enskildes godkannande, kan det intráng som 
átgarden innebar normalt inte anses vara av sá allvarlig beskaffenhet att 
det bör omfattas av ett starkt grundlagsskydd. Detta bör galla oberoende 
av vilka slags uppgifter átgarden eller behandlingen avser.

Mot denna bakgrund, och i likhet med Integritetsskyddskommittén, 
anser regeringen att det ar rimligt att vissa integritetsintráng som sker 
utan samtycke omfattas av ett utvidgat integritetsskydd i regerings- 
formen. Enligt regeringens uppfattning bör innebörden av kravet pá 
samtycke bedömas pá samma satt som motsvarande krav enligt bestam- 
melsen om förbud mot ásiktsregistrering i 2 kap. 3 § första stycket RF. I 
förarbetena till den bestammelsen namndes Statistiska centralbyráns 
undersökningar av politiska opinioner i landet som exempel pá situatio- 
ner nar registreringen av politisk áskádning karaktariserades av att de 
skedde med de registrerades samtycke (SOU 1975:75 s. 135). Vid 
remissbehandlingen av förslaget pápekade Datainspektionen bl.a. att 
samtyckeskravet förutsatte att de berörda personerna tillfrágades om sitt 
samtycke och att de darvid fick all den information som kunde tankas 
páverka deras villighet att láta sin politiska ásikt registreras, bl.a. under- 
rattelse om andamálet med registrering och om hos vem uppgifterna 
förvaras (prop. 1975/76:209 s. 243). Liknande krav följer aven av den 
nuvarande personuppgiftslagstiftningen. Denna reglering bör kunna tjana 
som vagledning vid bedömandet av vad som fordras för att en átgard ska 
falla utanför grundlagsskyddet redan pá grund av att den vidtas med den 
enskildes samtycke.

Sádan informationshantering som det allmanna ansvarar för och som 
sker i hemlighet torde normalt inte kunna anses utförd med den enskildes 
samtycke i den mening som avses har. Med hansyn hartill bedömer 
regeringen, i likhet med JK, att det av kommittén föreslagna rekvisitet ”i 
hemlighet” inte medför att fler förfaranden kommer att omfattas av 
bestammelsen an vad som redan följer av att intránget ska ske ”utan 
samtycke”. För att göra regleringen tydligare anser regeringen att 
bestammelsens tillampningsomráde lampligen bör avgransas genom ett 
krav pá att integritetsintránget ska ske utan samtycke.

Sveriges Kommuner och Landsting pápekar att det för narvarande 
saknas en rattslig reglering som tar sikte pá att reglera beslutsfattandet 
avseende vuxna med nedsatt beslutsförmága. Detta máste givetvis beak- 
tas vid utformningen av sádan lagstiftning som kan komma att omfattas 
av ett utvidgat grundlagsskydd för den personliga integriteten. Detsamma 
galler aven i frága om integritetsskyddets rackvidd för minderáriga barn 
och möjligheterna för t.ex. várdnadshavare att lamna giltigt samtycke till 
átgarder som innebar intráng i barns integritet.

Övervakning och kartlággning bör omfattas av grundlagsskyddet

Som kommittén anför framstár inte varje slags behandling av uppgifter 
om enskildas personliga förhállanden som sker utan samtycke som sá 
integritetskanslig att det ar motiverat att láta den omfattas av integritets- 
skyddet i grundlag. Vid sidan av integritetsintresset finns vidare andra, 
motstáende intressen att beakta vid bedömningen av vilka slags átgarder 
som bör omfattas av ett utvidgat grundlagsskydd. Den grundlags-
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skyddande ratten att ta del av allmanna handlingar, liksom myndigheter- 
nas skyldighet att bevara allmanna handlingar för att tillgodose bl.a. 
denna rattighet, utgör t.ex. omistliga delar av det svenska öppna demo- 
kratiska samhallet. Myndigheternas arkiv utgör aven en viktig del av det 
nationella kulturarvet. Liksom kommittén anser regeringen att det inte ar 
lampligt att ett utvidgat grundlagsskydd för den personliga integriteten 
utformas pá ett sádant satt att den inskranker myndigheternas skyldighet 
att lamna ut handlingar med stöd av offentlighetsprincipen. Ett balanserat 
och effektivt integritetsskydd bör nar det galler begransningar av den 
grundlagsskyddade handlingsoffentligheten, liksom för narvarande, 
ástadkommas genom en val avvagd sekretessreglering.

Frágan ar dá mot vilka slags intráng det kan anses finns störst behov av 
att utvidga grundlagsskyddet. Kommittén anser att det bör omfatta átgar- 
der som innebar kartlaggning eller övervakning av enskildas personliga 
förhállanden.

En átgard frán det allmannas sida som vidtas primart i syfte att ge 
myndigheterna underlag för beslutsfattande i enskilda fall, exempelvis 
insamling av uppgifter av visst slag för beslut om t.ex. beskattning eller 
liknande, kan -  aven om avsikten inte ar att kartlagga enskilda -  i mánga 
fall anses innebara kartlaggning av enskildas förhállanden. Sá torde fallet 
vara i frága om ett stort antal uppgiftssamlingar som det allmanna för- 
fogar över. En mycket stor mangd information som rör enskildas person- 
liga förhállanden finns t.ex. lagrad i Skatteverkets, Tullverkets, Försak- 
ringskassans och Kronofogdemyndighetens olika databaser. Áven 
Statistiska centralbyrán och andra statistikansvariga myndigheter, t.ex. 
Socialstyrelsen och Brottsförebyggande rádet, lagrar och bearbetar stora 
mangder uppgifter om enskildas personliga förhállanden i sina databaser. 
Flera av dessa uppgiftssamlingar omfattar en stor andel av landets hela 
befolkning och flera av dem inneháller ocksá till viss del mycket integri- 
tetskansliga uppgifter. Myndighetsspecifika verksamhetsregister och 
databaser med information som ar knuten till en myndighets arendehan- 
tering förekommer inom i stort sett all statlig och kommunal förvaltning. 
Sarskilda föreskrifter som anger de narmare förutsattningarna för infor- 
mationshanteringen finns för t.ex. socialtjansten, studiestödsverksam- 
heten, Kriminalvárden och den brottsbekampande verksamheten hos 
sával polismyndigheterna, Tullverket och áklagarmyndigheterna som 
Skatteverket och Kustbevakningen samt hos domstolarna. I flertalet fall 
ar uppgifterna tillgangliga för myndigheterna pá sádant satt att lagringen 
och behandlingen av uppgifterna kan sagas innebara att enskilda kart- 
laggs, aven om det huvudsakliga andamálet med behandlingen ar ett helt 
annat. Det förekommer aven att uppgiftssamlingar inrattas och utformas i 
syfte att fungera som mer utpraglade personregister. Som exempel kan 
namnas polisens belastningsregister. Registreringen av personuppgifter i 
registret kan sagas innebara en kartlaggning av alla dem som har dömts 
eller pá annat satt lagförts för brott, aven om registrets uttalade andamál 
ar att ge information át olika myndigheter om belastningsuppgifter som 
behövs bl.a. för att utreda brott och bestamma straff samt vid lamplig- 
hets- och tillstándsprövning av skilda slag. Pá liknande satt förháller det 
sig med mánga andra register som anvands i den brottsbekampande verk- 
samheten, t.ex. polisens misstankeregister, fingeravtrycks- och DNA- 
register m.m. I detta sammanhang kan aven namnas de olika associa-
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tionsrattsliga register som Bolagsverket ansvarar för, bl.a. aktiebolags- 
registret, handelsregistret och föreningsregistret. En omfattande behand- 
ling av personuppgifter sker vidare inom t.ex. halso- och sjukvárden.

En rad átgarder som innefattar insamling av information om enskildas 
personliga förhállanden kan i andra situationer anses ”innebara övervak- 
ning”. Som kommittén pekar pá innefattar t.ex. hemlig kameraövervak- 
ning, hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning sádana moment 
som innebar att den enskilde övervakas kontinuerligt av det allmanna 
under viss tid dá tillstánd för sádan övervakning har lamnats. Övervak- 
ning av liknande slag kan ocksá ske genom s.k. hemlig rumsavlyssning. 
Likasá kan teknisk inhamtning av information ske genom t.ex. signal- 
spaning. Försvarets radioanstalt (FRA) betonar att andamálet med 
signalspaningen ar att utgöra ett stöd för svensk utrikes-, sakerhets- och 
försvarspolitik samt för att kartlagga yttre hot mot landet och riktar sig 
mot utlandska förhállanden. Enligt FRA syftar signalspaningen darför 
inte till att i betydande mán kartlagga enskildas personliga förhállanden. 
Regeringen vill emellertid betona att det ar átgardens effekter som ar av 
avgörande betydelse vid bedömningen av om den ska anses innebara 
övervakning eller kartlaggning i den mening som avses har, inte det 
huvudsakliga syftet med átgarden.

Teknisk övervakning sker ocksá genom sádan kameraövervakning som 
omfattas av lagen (1998:150) om allman kameraövervakning. Det all- 
manna bedriver t.ex. allman kameraövervakning av anlaggningar som har 
klassats som skyddsobjekt enligt lagen (1990:217) om skydd för sam- 
hallsviktiga anlaggningar m.m. Det finns ocksá i viss utstrackning 
möjlighet för det allmanna -  genom polisen -  att anordna allman 
kameraövervakning om det av sarskild anledning finns risk för att allvar- 
lig brottslighet som innebar fara för liv eller halsa eller för omfattande 
förstörelse av egendom kommer att utövas pá en viss plats. Utan sarskilt 
tillstánd fár polis eller raddningsledare aven bedriva kameraövervakning 
för att avvarja en hotande olyckshandelse eller för att begransa verkning- 
arna av en intraffad olyckshandelse. Det allmanna har aven ratt att 
bedriva trafikövervakning, bl.a. för att ta ut trangselskatt.

I nyss namnda fall sker övervakningen med hjalp av fast anordnad tek- 
nisk utrustning. Övervakning kan givetvis aven ske med hjalp av teknisk 
utrustning som inte ar fast anordnad, t.ex. en handhállen kamera eller 
videokamera. Som Kustbevakningen pápekar ar det i första hand sattet pá 
vilket utrustningen manövreras som skiljer dessa situationer át. Teknisk 
utrustning som ar fast monterad i t.ex. ett transportmedel som operatören 
sjalv fardas i och som sköts av honom eller henne manuellt pá platsen, 
dvs. utan möjligheter till fjarrmanövrering, omfattas inte av bestammel- 
serna om hemliga tvángsmedel eller av lagen om allman kameraövervak- 
ning.

Sjalvklart kan átgarder som innebar övervakning ocksá vidtas utan att 
information dokumenteras med hjalp av teknisk utrustning, t.ex. i sam- 
band med spaning i den brottsbekampande verksamheten. Hur ingripande 
sádan verksamhet ar frán integritetsskyddssynpunkt torde ofta vara att 
bedöma utifrán omstandigheterna i de enskilda fallen.

En del átgarder som innebar kartlaggning kan samtidigt aven innebara 
övervakning. Det ar sáledes inte möjligt att göra en tydlig gransdragning 
mellan átgarder som har effekter av det ena eller andra slaget.
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Regeringen instammer sammanfattningsvis i kommitténs bedömning att Prop. 2009/10:80 
behovet av ett utökat integritetsskydd gör sig starkast gallande i 
förhállande till átgarder som innebar kartlaggning eller övervakning av 
enskildas personliga förhállanden.

Med hansyn till dagens snabba tekniska utveckling ligger det i sakens 
natur att nya metoder kommer att utvecklas som möjliggör övervakning 
och kartlaggning i andra former an vad som för narvarande ar möjligt.
Det ar emellertid inte möjligt att redan nu förutse vilka metoder som kan 
komma att bli tillgangliga framöver eller hur de kan förvantas komma till 
anvandning i det allmannas verksamhet. Liksom nuvarande metoder för 
övervakning och kartlaggning kan emellertid aven de nya metoderna 
förvantas leda till ingrepp i enskildas integritet som ar av varierande 
karaktar, intensitet och omfattning.

För att grundlagsbestammelsen inte ska innebara ett hinder mot sádan 
lagstiftning som behövs till skydd för viktiga samhallsintressen eller 
lagstiftning som utgör ett led i anpassningen av normerna till den fort- 
gáende samhallsutvecklingen, bör det grundlagsskyddade omrádet av- 
gransas pá ett sádant satt att det enbart omfattar de mest ingripande in- 
trángen.

Grundlagsskyddet ska enbart omfatta betydande integritetsintrang

Integritetsskyddskommitténs förslag innebar att grundlagsskyddet endast 
ska omfatta intráng som ”i betydande mán” innebar övervakning eller 
kartlaggning av enskilds personliga förhállanden. Begransningen 
motiveras enligt kommittén av att en utvidgning av grundlagsskyddet ar 
motiverad enbart i frága om sádan övervakning eller kartlaggning som ar 
av sarskilt ingripande karaktar och har viss intensitet eller omfattning.

Flera remissinstanser, daribland JO, Svea hovrátt, Hovrátten över 
Skane och Blekinge, Helsingborgs tingsrátt, Kammarrátten i Stockholm,
Rikspolisstyrelsen, Juridiska fakultetsnámnden vid Uppsala universitet,
Försvarsmakten och Stockholms láns landsting, ifrágasatter lampligheten 
av den av kommittén föreslagna avgransning. En majoritet av dessa 
remissinstanser anser att uttrycket ”i betydande mán” ar alltför vagt och 
riskerar att ge upphov till svára gransdragningsproblem i kommande 
lagstiftningsarbete. Svea hovratt framháller bl.a. att det av det uttiycket 
inte framgár om kvalificeringen ar tankt att vara av kvalitativt eller 
kvantitativt slag. Flera remissinstanser, daribland JO, Hovratten över 
Skáne och Blekinge och Juridiska fakultetsnamnden vid Uppsala 
universitet, anser att rekvisitet bör tas bort. JO menar att redan uttrycken 
”övervakning eller kartlaggning” innefattar en begransning till mer 
systematiska kontrollátgarder. Juridiska fakultetsnamnden vid Uppsala 
universitet framför liknande synpunkter i frága om innebörden av 
begreppet ”kartlaggning”. Fakultetsnamnden menar vidare att aven en- 
staka fall av anvandning av t.ex. kamerautrustning för fotografering kan 
vara sá kansliga frán integritetsskyddssynpunkt att företeelsen bör om- 
fattas av grundlagsskyddet, inte minst eftersom sádana átgarder sannolikt 
redan omfattas av det integritetsskydd som följer av artikel 8 i Europa- 
konventionen. Helsingborgs tingsratt förordar att bestammelsen ges en
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mer preciserad utformning, pá liknande satt som den nuvarande 
bestammelsen i 2 kap. 6 § RF.

En utgángspunkt för regleringen bör enligt regeringens uppfattning 
vara att det av grundlagsbestammelsen tydligt framgár att den bara om- 
fattar vissa kvalificerade intráng i den personliga integriteten. I motsats 
till bl.a. JO och Juridiska fakultetsnamnden vid Uppsala universitet anser 
regeringen att anvandningen av begreppen övervakning och kartlaggning 
inte innebar att regleringens rackvidd blir tillrackligt avgransad för att 
uppná detta syfte.

Den av kommittén föreslagna avgransningen av tillampningsomrádet 
till sádana intráng som ”i betydande mán” innebar övervakning eller 
kartlaggning ger i sprákligt hanseende intryck av att narmast ta sikte pá 
omfattningen av övervaknings- eller kartlaggningsátgarden. Som flera 
remissinstanser pekar pá leder den föreslagna avgransningen till att flera 
allvarliga integritetsintráng riskerar att falla utanför regleringen eftersom 
aven átgarder som har tamligen liten omfattning emellanát -  beroende pá 
vilka slags uppgifter som samlas in och behandlas -  kan uppfattas som 
mycket integritetskansliga. Bestammelsen bör darför utformas sá att det 
stár klart att den omfattar företeelser som kan bedömas utifrán sával 
kvantitativa som kvalitativa kriterier.

Vid bedömningen av hur ingripande intránget i den personliga integri- 
teten kan anses vara i samband med insamling, lagring och bearbetning 
eller utlamnande av uppgifter om enskildas personliga förhállanden ar 
det enligt regeringens mening naturligt att stor vikt laggs vid uppgifter- 
nas karaktar. Ju kansligare uppgifterna ar, desto mer ingripande máste det 
allmannas hantering av uppgifterna normalt anses vara. Áven hantering 
av ett litet fátal uppgifter kan med andra ord innebara ett betydande in- 
tráng i den personliga integriteten om uppgifterna ar av mycket kanslig 
karaktar. Vid bedömningen av intrángets karaktar ar det ocksá naturligt 
att stor vikt laggs vid andamálet med behandlingen. En hantering som 
syftar till att utreda brott kan sáledes normalt anses vara mer kanslig an 
t.ex. en hantering som uteslutande sker för att ge en myndighet underlag 
för förbattringar av kvaliteten i handlaggningen. Darutöver kan givetvis 
mangden uppgifter vara en betydelsefull faktor i sammanhanget. Det kan 
anmarkas att konstitutionsutskottet i flera lagstiftningsarenden som rört 
myndigheters personuppgiftsbehandling framhállit att málsattningen bör 
vara att myndighetsregister med ett stort antal registrerade och ett sarskilt 
kansligt inneháll ska regleras sarskilt i lag (se t.ex. bet. 1990/91:KU11 s. 
11, 1997/98:KU18 s. 43). Regeringen har vid átskilliga tillfallen instamt i 
denna bedömning (se t.ex. 1997/98:44 s. 41 och 1999/2000:39 s. 78). 
Regeringen har ocksá uttalat att behovet av lagstiftning ar sarskilt stort 
om uppgifterna sprids externt i inte obetydlig omfattning (prop. 
1990/91:60 s. 58).

Enligt regeringens mening blir avgransningen av det skyddsvarda om- 
rádet mer adekvat om regleringen tar sikte pá att skydda enskilda mot 
”betydande intráng” i den personliga integriteten. Áven en sádan 
avgransning av tillampningsomrádet kan emellertid leda till gransdrag- 
ningsfrágor i lagstiftningsarbetet som kan var svára att bedöma. Ett satt 
att ástadkomma en tydligare avgransning skulle, som Helsingborgs 
tingsrátt pápekar, kunna vara att ge bestammelsen en utformning som 
mer liknar nuvarande 2 kap. 6 § RF, dvs. med en exemplifiering av vilka
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intráng som omfattas av integritetsskyddet. Regeringens uppfattning ar Prop. 2009/10:80
emellertid att intresset av att ástadkomma en reglering som innebar att
enskilda ges ett mer generellt integritetsskydd, som inte enbart tar sikte
pá vissa tekniska förfaranden eller andra specifika företeelser, vager
tyngre an intresset av att undvika eventuella gransdragningsproblem i
framtida lagstiftning. Svárigheterna att bedöma sádana problem bör inte
heller överdrivas.

Sammantaget anser regeringen att tillampningsomrádet för bestammel- 
sen bör avgransas sá att den skapar ett skydd för enskilda gentemot det 
allmanna mot betydande intráng i den personliga integriteten som inne- 
bar övervakning eller kartlaggning av den enskildes personliga 
förhállanden.

Vid bedömningen av vad som kan anses utgöra ett betydande intráng 
bör flera omstandigheter vagas in. Uppgifternas karaktar och omfattning 
utgör endast tvá faktorer att beakta. Som utredningen framháller kan 
aven sádana omstandigheter som t.ex. andamálet med behandlingen av 
uppgifterna och omfattningen av utlamnandet av uppgifter till andra som 
sker utan omedelbart stöd av offentlighetsprincipen vara av betydelse vid 
bedömningen. Frán principiell utgángspunkt anser regeringen dock, i 
motsats till kommittén, att den narmare avgransningen av grundlags- 
bestammelsens tillampningsomráde inte bör páverkas av sekretesslag- 
stiftningens utformning. Den omstandigheten att sekretesslagstiftningen 
inneháller en presumtion för offentlighet -  ett rakt eller kvalificerat rakt 
skaderekvisit -  för uppgifter i en viss myndighets verksamhet bör sáledes 
inte i sig utgöra skal för bedömningen att myndighetens behandling av 
uppgifterna faller utanför det utvidgade grundlagsskyddet. Áven om 
intresset av insyn ar sá stort att det inte ar motiverat att införa lángt- 
gáende begransningar i allmanhetens ratt att fá tillgáng till handlingar, 
kan uppgifterna och hanteringen av dem sáledes vara sá integritetskanslig 
att den bör omfattas av grundlagsskyddet.

Det förhállandet att de uppgifter som behandlas av en myndighet 
omfattas av stark sekretess bör inte heller utgöra en omstandighet som 
med automatik innebar att en bestammelse om uppgiftsskyldighet máste 
anses omfattas av den nya grundlagsbestammelsens tillampningsomráde.
Áven andra omstandigheter máste beaktas vid bedömningen av hur 
lángtgáende intráng uppgiftsskyldigheten innebar nar stallning tas till om 
föreskrifterna omfattas av den nya bestammelsen. En sádan omstandighet 
kan exempelvis vara pá vilket satt och för vilka syften mottagaren av 
uppgifterna hanterar utlamnade uppgifter.

Som bl.a. Áklagarmyndigheten pápekar gár den tekniska utvecklingen 
allt snabbare. Det ar darför, som namns tidigare, omöjligt att förutse 
vilka nya tekniska metoder för kartlaggning och övervakning som kan 
komma att utvecklas i framtiden. Tillátligheten av nya arbetsmetoder 
inom t.ex. den brottsbekampande verksamheten kan darför behöva 
prövas mot en grundlagsbestammelse som begransar det allmannas möj- 
lighet att utan lagstöd övervaka eller kartlagga enskilda. Det stár 
emellertid klart att flera av dessa átgarder ocksá kan anses innebara 
pátvingade ingrepp i enskildas personliga förhállanden som kraver lag- 
stöd enligt 8 kap. RF. Átgarderna kan ocksá innebara ingrepp i respekten 
för privatlivet i den mening som avses i artikel 8 i Europakonventionen.
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bedömt myndigheternas anvandning av tekniska metoder för t.ex. Prop. 2009/10:80 
registrering av telefonsamtal och för bilddokumentation vara av sádant 
slag att det kravs stöd i lag för att vidta átgarderna (SOU 2007:22 Del 2 
s. 158 f.). I vilken utstrackning átgarder som innebar pátvingade ingrepp
1 enskildas personliga förhállande ska omfattas av det utvidgade integri- 
tetsskyddet i 2 kap. RF ar nágot som fár prövas i framtida lagstiftnings- 
arbete.

De förhállanden som medför att begreppet personlig integritet ar svárt 
att definiera innebar ocksá att det ar förenat med svárigheter att peka ut 
vilka specifika företeelser som ar av sádant slag att de innebar ett bety- 
dande intráng i integriteten. Vad som utgör ett betydande integritetsin- 
tráng máste bedömas utifrán de samhallsvarderingar som ráder vid varje 
givet tillfalle. Dessa kan páverkas av en rad omstandigheter, inte minst 
av den fortsatta tekniska utvecklingen men aven av andra förhállanden i 
vár omvarld. I sista hand ar det riksdagen som fár avgöra vilka förete- 
elser som ar av sá ingripande karaktar att de inte bör kunna begransas pá 
annat satt an genom lag och med tillampning av det kvalificerade för- 
farandet vid inskrankningar av de grundlaggande fri- och rattigheterna i
2 kap. 12 § RF.

Skyddet för utlándska medborgare

Som framgár av avsnitt 9.1.1 föreslár regeringen att bestammelserna i
2 kap. RF formuleras sá att det framgár att utgángspunkten för fri- och 
rattighetsskyddet ar att det galler för báde svenska medborgare och andra 
som vistas har i riket. Inga sakliga andringar föreslás nar det galler om- 
fattningen av det skydd som tillkommer andra an svenska medborgare 
och förutsattningarna för att begransa detta.

I frága om skyddet mot hemlig avlyssning m.m. enligt 2 kap. 6 § RF 
följer av bestammelsen i 2 kap. 22 § andra stycket 3 RF att utlandska 
medborgare ar likstallda med svenska medborgare i detta avseende, 
sávida annat inte följer av sarskilda föreskrifter i lag. Kommittén anser 
att detsamma ska galla i frága om rattigheterna enligt det utvidgade 
integritetsskyddet i regeringsformen. Regeringen instammer i 
kommitténs bedömning.

9.5.2 Normgivningsbestammelsen om dataskydd upphavs

Regeringens förslag: Bestammelsen i 2 kap. 3 § andra stycket regerings- 
formen tas bort.

Integritetsskyddskommitténs förslag överensstammer med 
regeringens.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser lamnar förslaget utan 
erinran. Det tillstyrks av Justitiekanslern och Svenska avdelningen av 
Internationella Juristkommissionen, medan det avstyrks av Hovrátten 
över Skane och Blekinge, Kammarrátten i Stockholm och Datainspek- 
tionen.
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Skalen för regeringens förslag: Bestammelsen i 2 kap. 3 § andra Prop. 2009/10:80 
stycket RF infördes med anledning av förslag frán 1984 árs Data- och 
offentlighetskommitté (Ds Ju 1987:8). Vid den tiden fanns en utbredd 
oro för myndigheternas registerutnyttjande. Samtidigt fanns redan dá 
bl.a. en generell lagstiftning om dataskydd i datalagen (1973:289).
Avsikten med grundlagsbestammelsen var framst att i grundlag förankra 
det skydd för medborgarnas dataskyddsintressen som redan fanns i van- 
lig lag och pá det sattet befasta det rádande rattslaget (prop. 1987/88:57 
s. 9).

Förslaget i avsnitt 9.5.1 till utvidgat grundlagsskydd mot vissa integri- 
tetsintráng innebar inte bara en tydligare markering av den stora vikt 
samhallet lagger vid individens ratt till integritet och sjalvbestammande 
utan innebar ocksá att integritetsskyddet starks. Detta skydd kommer 
bl.a. att omfatta vissa mer ingripande integritetsintráng frán det 
allmannas sida som sker genom automatiserad behandling av personupp- 
gifter. Det kan mot den bakgrunden ifrágasattas om det ar motiverat att 
behálla den bestammelse i 2 kap. RF som staller krav pá att det ska 
finnas en allman dataskyddslagstiftning.

Datainspektionen pápekar att bestammelsen avser att ge ett integritets- 
skydd sával gentemot det allmanna som mellan enskilda samt att 
bestammelsen inte enbart tar sikte pá sádana allvarliga intráng som tacks 
av den av kommittén föreslagna nya bestammelsen. Liknande synpunkter 
framförs aven av Hovrátten över Skane och Blekinge och Kammarrátten 
i Stockholm. Dessa remissinstanser anser att bestammelsen inte bör upp- 
havas. Regeringen kan emellertid konstatera att den tamligen ingáende 
regleringen av dataskyddet pá EU-rattens omráde, bl.a. genom EU:s 
dataskyddsdirektiv (95/46/EG), innebar att Sverige har en lángtgáende 
EU-rattslig skyldighet att uppratthálla en materiell dataskyddsreglering 
aven om detta inte kommer till direkt uttryck i 2 kap. RF. Krav pá att 
intráng i privatlivet ska ha stöd i lag följer aven av den inkorporerade 
Europakonventionen och i viss utstrackning aven av bestammelserna om 
normgivningsmakten i 8 kap. RF. Den föreslagna kompletteringen av 2 
kap. 6 § RF skapar vidare ett skydd för den personliga integriteten som ar 
mer verkningsfullt an vad som följer av bestammelsen i 2 kap. 3 § andra 
stycket RF. Mot denna bakgrund anser regeringen att enskildas integri- 
tetsskydd inte i nágot beaktansvart hanseende kommer att försvagas om 
andra stycket i 2 kap. 3 § i enlighet med kommitténs förslag upphavs.
Enligt regeringens mening bör kommitténs förslag i denna del genom- 
föras.

9.5.3 Det allmanna ska verka för att barns ra tt tas till vara

Regeringens förslag: En bestammelse om att det allmanna ska verka för 
att barns ratt tas till vara förs in i 1 kap. 2 § regeringsformen.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna ar positiva 

till förslaget eller lamnar det utan erinran. Nágra remissinstanser, bl.a.
Sveriges advokatsamfund och Svenska avdelningen av Internationella 
Juristkommissionen (Juristkommissionen), anser emellertid att málsatt- 186



ningsstadgandet bör kompletteras med en bestammelse om barnets ratt 
som ar rattsligt bindande. Áven Barnombudsmannen framför liknande 
synpunkter. Barnombudsmannen anser ocksá att en formulering av 
bestammelsen i linje med vad som galler i den finska grundlagen borde 
övervagas. Juridiska fakultetsnámnden vid Uppsala universitet har ingen 
erinran mot att t.ex. barn namns uttiyckligen som en grupp som förtjanar 
samhallets sarskilda skydd men ifrágasatter lampligheten av málsatt- 
ningsstadgandet som sádant. Svenska FN-förbundet valkomnar förslaget 
men framför samtidigt att bestammelsen borde ge uttryck för individens 
ratt, dvs. barnets ratt, inte barn som ett kollektiv. Folkkampanjen för  
sjukvarden föreslár att det införs en uttrycklig bestammelse som anger att 
alla barn och ungdomar har en sjalvstandig ratt att överklaga beslut som 
innebar nágon form av frihetsberövande.

Skalen för regeringens förslag: Regeringsformens bestammelser om 
grundlaggande fri- och rattigheter i 2 kap. RF ar utformade sá att de 
galler oavsett álder. Detsamma galler i frága om det rattighetsskydd som 
föreskrivs i Europakonventionen. För barn galler dock enligt regerings- 
formen ett utvidgat skydd genom att det i 2 kap. 21 § RF anges att den 
som omfattas av allman skolplikt har ratt till kostnadsfri grundlaggande 
utbildning. Vidare ar barns ratt till medborgarskap nágot annorlunda 
reglerat an vuxnas (2 kap. 7 § RF). I övrigt ar barn och vuxna likstallda i 
frága om de grundlaggande fri- och rattigheterna i regeringsformen. Nar 
det galler barnets rattigheter vill regeringen aven framhálla att Sverige ar 
skyldigt att sakerstalla att de rattigheter som kommer till uttryck i FN:s 
konvention om barnets rattigheter (barnkonventionen) tillgodoses. Det 
kan ocksá tillaggas att framjandet av skyddet av barnets rattigheter utgör 
en málsattning för Europeiska unionen (artikel 3.3 andra stycket i För- 
draget om Europeiska unionen). Skyddet av barnets rattigheter kommer 
aven till uttryck i artikel 24 i EU:s stadga om de grundlaggande rattig- 
heterna.

Nágra remissinstanser, daribland Sveriges advokatsamfund och Jurist- 
kommissionen, anser att den gallande rattighetsregleringen i 2 kap. RF 
bör kompletteras med en sarskild bestammelse om barnets rattigheter. 
Regeringen delar inte denna uppfattning. Som framgár ovan har Sverige 
visserligen en sarskild skyldighet att sakerstalla skyddet av barnets 
rattigheter. Den nuvarande grundlagsregleringen innebar emellertid att 
barns individuella rattigheter i allt vasentligt ar skyddade pá samma satt 
som vuxnas. Mot den bakgrunden saknas behov av att utöka rattighets- 
skyddet i 2 kap. RF nar det galler barn. Daremot finns det skal att över- 
vaga att i regeringsformen pá annat satt förtydliga det allmannas ansvar i 
förhállande till barn.

I 1 kap. 2 § fjarde stycket RF anges att det allmanna ska motverka 
diskriminering av manniskor bl.a. pá grund av álder. Genom anvand- 
ningen av begreppet álder avses enligt bestammelsens förarbeten att 
betona att barn i princip ska bemötas som jamlika individer och att de ska 
ha ratt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivá nar det galler frágor 
som rör dem sjalva (prop. 2001/02:72 s. 50). Det kan har noteras att 
motsvarande avsikt kommer till direkt uttryck i den finska grundlagen 
(6 § tredje stycket). Barnombudsmannen anser att aven den svenska 
grundlagsbestammelsen skulle kunna innehálla motsvarande formu- 
lering. Enligt regeringens mening saknas emellertid skal att införa ett

Prop. 2009/10:80

187



sádant förtydligande eftersom det redan indirekt kommer till uttryck i Prop. 2009/10:80 
regeringsformen.

Grundlagsutredningen föreslár att málsattningsstadgandet ska kom- 
pletteras med en bestammelse om att det allmanna ska verka för att barns 
ratt tas till vara. En sádan reglering blir inte juridiskt bindande och ger 
inte heller upphov till nágra rattigheter för den enskilde pá samma satt 
som reglerna om de grundlaggande fri- och rattigheterna i 2 kap. RF.

Juridiska fakultetsnámnden vid Uppsala universitet pápekar att 
stadganden av programmatisk karaktar ar olampliga i grundlag eftersom 
de varken ar avsedda att ha normativ verkan i förhállande till statsorga- 
nen eller saga nágot om enskildas faktiska rattigheter. Enligt regeringens 
mening innebar emellertid en bestammelse av det slag som utredningen 
föreslár en betydelsefull markering av det allmannas ansvar gentemot 
barn. Málsattningsstadgandet i regeringsformen ger uttryck för vissa 
sarskilt viktiga mál för samhallsverksamheten och kan darför ha politisk 
betydelse för samhallsutvecklingen (prop. 1973:90 s. 194 f.) Dess 
viktigaste funktion ar sáledes att slá fast en skyldighet för det allmanna 
att positivt verka för att de málsattningar som anges skyddas, framjas och 
förverkligas i sá stor utstrackning som möjligt. En sádan markering 
ligger, nar det galler det allmannas skyldighet att verka för att barns ratt 
tas till vara, val i linje med Sveriges förpliktelser enligt barnkonven- 
tionen. Regeringen ansluter sig mot denna bakgrund till utredningens 
förslag.

Eftersom málsattningsstadgandet tar sikte pá den samhalleliga verk- 
samhetens inriktning bör bestammelsen inte, som Svenska FN-förbundet 
föreslár, formuleras sá att den ger uttryck för individens -  barnets -  ratt 
utan i stallet formuleras sá att den ger uttryck för barns ratt i enlighet 
med utredningens förslag.

Med anledning av Folkkampanjen för sjukvardens förslag att införa en 
bestammelse om överklaganderatt för barn i vissa fall vill regeringen 
framhálla att bestammelser av sádant slag inte lampar sig att införa i 
grundlag. Det saknas vidare underlag att övervaga en lagreglering av 
sádant slag i detta lagstiftningsarende.

9.5.4 Malsattningsstadgandet om de nationella m inoriteterna 
andras

Regeringens förslag: Bestammelsen i 1 kap. 2 § regeringsformen om 
skydd för vissa minoriteter andras sá att det samiska folket sarskilt 
omnamns. Bestammelsen utformas vidare som en obligatorisk málsatt- 
ning, dvs. möjligheterna att behálla och utveckla ett kultur- och sam- 
fundsliv ska framjas.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer i allt vasentligt med 
regeringens.

Remissinstanserna ar positiva till förslaget att starka minoriteternas 
stallning. En majoritet av de remissinstanser som har yttrat sig, bl.a. 
Diskrimineringsombudsmannen (DO), Tjánstemánnens centralorganisa- 
tion (TCO), Svenska FN-förbundet, Svenska avdelningen av Internatio- 
nella Juristkommissionen (Juristkommissionen), Sametinget och Svenska 188



Samers Riksförbund, menar dock att samernas stallning som urfolk máste 
slás fast i regeringsformen. Sametinget anser att den föreslagna formule- 
ringen ar missvisande eftersom minoriteter inte har samma rattigheter 
som urfolk och föreslár att det i ett nytt stycke slás fast att samerna ar ett 
urfolk. Sveriges advokatsamfund ifrágasatter om förslaget medför nágon 
förandring jamfört med gallande ordning och menar att en reell förstark- 
ning av samernas stallning kan ástadkommas genom en sarskild reglering
i 2 kap. RF. Nágra remissinstanser, daribland Samerádet och Svenska 
Samers Riksförbund, framför att det inte ar tillfredsstallande att samer 
har en svagare stallning i Sverige an i grannlanderna Norge och Finland. 
DO, Juristkommissionen Svenska sektionen av Amnesty International 
(Amnesty), Centrum mot rasism och Sverigefinlándarnas delegation 
anser att inte bara samer utan aven övriga nationella minoriteter bör 
omnamnas i 1 kap. 2 § RF. DO och Juristkommissionen anser ocksá att 
sprák bör laggas till bland det som minoriteterna ska ha möjlighet att 
behálla och utveckla.

Skalen för regeringens förslag: Bestammelsen i 1 kap. 2 § femte 
stycket RF inneháller en programförklaring för samhallsverksamhetens 
inriktning nar det galler stödet át nationella minoriteter. Av bestammel- 
sen följer att etniska, sprákliga och religiösa minoriteters möjligheter att 
behálla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör framjas.

Sverige har fem nationella minoriteter: samer, judar, romer,
sverigefinnar och tornedalingar (prop. 1998/99:143). Gemensamt för de 
nationella minoriteterna i Sverige ar att samtliga har funnits i landet 
under mycket láng tid. Darför anses deras sprák och kultur som en del av 
det svenska kulturarvet. Dessutom har de personer som tillhör grupperna 
en uttalad samhörighet och en gemensam religiös, spráklig, traditionell 
eller kulturell tillhörighet och manifesterar pá olika satt en vilja och 
stravan att behálla den egna identiteten.

Nar det galler samernas stallning uttalade riksdagen första gángen 1977 
att de utgör ett ursprungsfolk som har folkrattsliga krav pá en kulturell 
sarbehandling i Sverige (KrU 1976/77:43). Denna uppfattning har riks- 
dagen sedan bekraftat vid ett flertal tillfallen, bl.a. i samband med riks- 
dagens godkannande av ratificeringen av Europarádets ramkonvention 
om skydd för nationella minoriteter och ratificeringen av den europeiska 
stadgan om landsdels- eller minoritetssprák (bet. 1999/2000:KU6 s. 22).

Samerna har en sarstallning som erkant urfolk har i landet. Utred- 
ningen föreslár mot den bakgrunden att samerna ska namnas sarskilt i 1 
kap. 2 § RF. Enligt utredningen ligger en sádan markering i linje med 
motsvarande grundlagsstadganden i Finland och Norge.

Ett stort antal remissinstanser och andra som yttrat sig ifrágasatter den 
av utredningen föreslagna utformningen av lagtexten. Svenska FN- 
förbundet anser att det ar olyckligt och sakligt missvisande att jamstalla 
de svenska samerna med andra etniska, sprákliga och religiösa minori- 
teter. Áven Sametinget menar att en sádan formulering blir missvisande 
eftersom minoriteter inte har samma rattigheter som urfolk. Sametinget 
framháller att mánga av urfolkens rattigheter till skillnad frán minoritets- 
rattigheter ar kollektiva; medan urfolksrattigheter betonar urfolkens ratt 
att i första hand bevara och utveckla sina samhallen parallellt med 
majoritetssamhallet syftar minoritetsrattigheter framst till att möjliggöra 
för minoritetsindivider att behálla och utveckla sina identiteter som en
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integrerad del av majoritetssamhallet. Sametinget pekar vidare pá att Prop. 2009/10:80 
samerna i báde Norge och Finland omnamns som urfolk och att det ar 
otillfredsstallande att samer alltjamt har en svagare stallning i Sverige an
1 grannlanderna. Liknande synpunkter förs aven fram av Samerádet och 
Svenska Samers Riksförbund. Riksförbundet avstyrker andringen om 
bestammelsen inte ger uttiyck för samernas stallning som urfolk. TCO 
anser att det ar ologiskt och felaktigt att inte ta vara pá möjligheten att i 
regeringsformen bekrafta samernas sarstallning. Áven DO, Jurist- 
kommissionen, Amnesty och Centrum mot rasism anser att samernas 
status som urfolk máste slás fast i grundlagen.

Regeringen delar utredningens uppfattning att det samiska folket intar 
en sarstallning bland de nationella minoriteterna i Sverige. Liknande 
sarstallning har samerna i bl.a. Norge och Finland. Det kan har namnas 
att den finska grundlagen stadgar att samerna sásom urfolk samt romerna 
och andra grupper har ratt att bevara och utveckla sitt sprák och sin 
kultur (17 § tredje stycket). I den norska grundlagen anges att det áligger 
statens myndigheter att skapa sádana förutsattningar att den samiska 
befolkningen kan bevara och utveckla sin kultur och sitt sociala arv (100 
A §). Gemensamt för dessa báda grundlagsregleringar ar att de tar sikte 
pá samerna som ett folk, inte enbart som en minoritetsgrupp.

Syftet med Grundlagsutredningens förslag ar att betona samernas sar- 
skilda stallning bland de nationella minoriteterna (SOU 2008:125 s.
457 f.). Som flera remissinstanser framháller ger emellertid den utform- 
ning som bestammelsen har fátt ett delvis missvisande intryck eftersom 
det samiska folkets sarstallning darigenom inte kommer till tydligt 
uttryck i lagtexten. För att tydligare spegla samernas sarstallning och ge 
uttryck för att samerna inte bara ar en minoritet utan aven ett urfolk bör 
bestammelsen ges en annan utformning an den utredningen föreslár. I 
enlighet med Samerádets förslag bör det samiska folket omnamnas sar- 
skilt i málsattningsstadgandet. Regleringen kommer dá ocksá att ligga 
mer i linje med motsvarande regleringar i Norge och Finland.

Nar det galler regleringen i málsattningsstadgandet i frága om de 
nationella minoriteterna i övrigt framför nágra remissinstanser att alla 
nationella minoriteter borde omnamnas i grundlagen. DO, Juristkommis- 
sionen och Sverigefinlándarnas delegation pápekar sarskilt att Europa- 
rádet har kritiserat Sverige för att inte sakerstalla ett grundlagsskydd át 
de nationella minoriteterna. Det ar emellertid regeringens bedömning att 
de nationella minoriteternas betydelse val áterspeglas i grundlag genom 
det skydd som för narvarande finns i 1 kap. 2 § femte stycket RF, dvs. 
utan att de omnamns sarskilt. Det bör aven framhállas att Europarádets 
rádgivande kommitté med anknytning till ramkonventionen om skydd för 
nationella minoriteter har poangterat vikten av att hanvisningar till speci- 
fika nationella minoriteter formuleras pá ett sádant satt att den inte ute- 
sluter en utvidgning av den personkrets som anses tillhöra nationella 
minoriteter (kommitténs andra utlátande över Sverige den 8 november 
2007, ACFC/OP/II[2007]006). Enligt regeringen saknas det för 
narvarande skal att i lagtexten uttryckligen, vid sidan av samerna, 
omnamna nágon av de övriga nationella minoriteterna.

De nationella minoritetsspráken ar samiska, jiddisch, romani chib, 
finska och meankieli. DO och Juristkommissionen framför att det i 1 kap.
2 § femte stycket RF bör föras in en bestammelse som tar sikte pá de 190



nationella minoriteternas möjlighet att behálla och utveckla sitt sprák. Prop. 2009/10:80
Enligt regeringens mening inneháller emellertid redan den nuvarande
bestammelsen ett átagande att framja minoriteternas möjligheter i detta
hanseende, eftersom spráket utgör en naturlig del av minoriteternas
kultur- och samfundsliv. Det finns darför inte skal att andra bestammel-
sen pá det satt som remissinstanserna föreslár.

I 1 kap. 2 § femte stycket RF anges att de etniska, sprákliga och 
religiösa minoriteternas möjligheter att behálla och utveckla ett eget 
kultur- och samfundsliv bör framjas. Enligt ramkonventionen om skydd 
för nationella minoriteter átar sig de stater som ansluter sig till konven- 
tionen att framja de förutsattningar som ar nödvandiga för att personer 
som tillhör nationella minoriteter ska kunna bibehálla och utveckla sin 
kultur och bevara de vasentliga bestándsdelarna av sin identitet, nam- 
ligen religion, sprák, traditioner och kulturarv. I syfte att markera 
betydelsen av att sádana möjligheter ges och för att átagandet enligt 
framför allt ramkonventionen battre ska áterspeglas i grundlag föreslár 
Grundlagsutredningen att bestammelsen andras sá att möjligheterna att 
behálla ett eget kultur- och samfundsliv ska framjas. Regeringen staller 
sig bakom detta förslag.

9.5.5 En bestámmelse om forskningens frihet införs

Regeringens förslag: I 2 kap. regeringsformen införs en ny bestammelse 
om skydd för forskningens frihet.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna tillstyrker eller lamnar förslaget i huvudsak utan 

erinran.
Skálen för regeringens förslag: Forskningens frihet ar av stor 

betydelse för ett demokratiskt samhalle, inte minst för möjligheterna till 
opinionsbildning. Riksdagen har slagit fast att staten har ett sarskilt 
ansvar för att garantera denna frihet (prop. 1998/99:94, bet.
1999/2000:UbU3, rskr. 1999/2000:9).

Det ligger i forskningens natur att resultaten och innebörden av dessa 
inte alltid kan förutsagas. En styrning av forskningen till att enbart ta 
fram eller enbart redovisa önskvarda resultat skulle strida mot forskning- 
ens sjalva grundidé och aven vara frammande för ett öppet demokratiskt 
samhalle. Det demokratiska samhallsskicket ar i sig en garanti för forsk- 
ningens frihet genom att det varnar yttrandefrihet och ásiktsfrihet.
Omvant ar det genom att ge utrymme för fritt tankande och fritt sökande 
efter kunskap som forskningen kan bidra till samhallets utveckling. Trots 
den stora betydelse forskningens frihet har finns det för narvarande inte 
nágot direkt grundlagskydd för denna frihet. Flera av de medborgerliga 
friheterna -  tryckfrihet, ásiktsfrihet, yttrandefrihet och informationsfrihet 
-  ar dock av stor betydelse aven för den individuella akademiska fri- 
heten. Yttrandefriheten och informationsfriheten utgör relativa rattigheter 
som fár begransas genom lag men begransningar fár endast göras för 
sarskilt viktiga andamál som ocksá anges i regeringsformen (2 kap. 12 § 
första och andra styckena samt 13 § första stycket RF). Vid bedömandet 
av vilka begransningar som fár ske ska vikten av vidaste möjliga 191



yttrandefrihet och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, Prop. 2009/10:80 
vetenskapliga och kulturella angelagenheter sarskilt beaktas (2 kap. 13 § 
andra stycket RF).

Det anförda innebar att den vetenskapliga friheten inte ar skyddad som 
en sarskild rattighet i grundlag utan snarare som en del av yttrandefri- 
heten och informationsfriheten. Materiella bestammelser som direkt tar 
sikte pá att skydda forskningens frihet finns dock i vanlig lag. Enligt 1 
kap. 6 § högskolelagen (1992:1434) ska för forskningen som allmanna 
principer galla att forskningsproblem fár valjas fritt, att forskningsme- 
toder fár utvecklas fritt och att forskningsresultat fár publiceras fritt.
Enligt 2 § lagen (1993:792) om tillstánd att utfarda vissa examina ska 
aven utbildningar som anordnas av enskilda fysiska eller juridiska 
personer (enskilda utbildningsanordnare) uppfylla de krav som uppstalls 
pá utbildning i 1 kap. högskolelagen. Sádana krav stalls sáledes inte pá 
forskning som bedrivs utanför ramen för sádana utbildningar.

Grundlagsutredningen gör bedömningen att forskningens frihet ar av sá 
grundlaggande betydelse i ett demokratiskt samhalle att den bör ges ett 
uttryckligt grundlagsskydd. Detta bör enligt utredningen komma till 
utryck genom en bestammelse som slár fast att forskningens frihet ar 
skyddad enligt bestammelser som meddelas i lag. Regeringen delar 
utredningens uppfattning att den betydelse forskningens frihet har i sam- 
hallet motiverar att den ges ett starkare grundlagsskydd an vad som följer 
av den nuvarande ordningen. Som utredningen framháller framstár det 
som mindre lampligt att i grundlag narmare ange hur skyddet för forsk- 
ningens frihet ska vara utformat. Den föreslagna bestammelsen inne- 
háller darför inte nágra föreskrifter om vad forskningens frihet omfattar, 
exempelvis i frága om den enskilde forskarens frihet. Det bör i stallet 
vara en uppgift för riksdagen att i lag bestamma detta. Mot den angivna 
bakgrunden ansluter sig regeringen till utredningens förslag i denna del.

Nágra omedelbara konsekvenser för regleringen i vanlig lag torde den 
föreslagna bestammelsen inte fá, eftersom det redan finns ett skydd för 
forskningens frihet i lag. Detta skydd omfattar enligt högskolelagen 
universitet och högskolor under statligt, kommunalt eller landstings- 
kommunalt huvudmannaskap. I viss utstrackning omfattar skyddet aven 
enskilda utbildningsanordnare enligt lagen om tillstánd att utfarda vissa 
examina. Denna frihet innebar samtidigt att ett stort ansvar laggs pá 
forskarna att verka för kvalitet i forskningen och för att resultaten 
kommer samhallet till godo. Forskarna har ocksá ett ansvar för att upp- 
ratthálla av samhallet godtagbara etiska principer för val av forsknings- 
objekt, metoder och anvandning av resultaten. Högskolan har likasá ett 
stort ansvar för att principer om forskningens frihet respekteras.

Resurstilldelning och villkor som stalls av t.ex. forskningsfinansiarer, 
uppdragsgivare och samarbetspartner kan aven i fortsattningen ange 
ramar för forskningen. Den föreslagna bestammelsen innebar inte heller 
att det stalls krav pá att all forskningsverksamhet som bedrivs i statlig, 
kommunal, landstingskommunal eller enskild regi máste omfattas av 
lagstiftning om skydd för forskningens frihet.

För att Sverige ska kunna behálla och aven i fortsattningen vara ett 
attraktivt land för utlandska forskare bör aven dessa omfattas av den
föreslagna bestammelsen. Det kan dock, liksom ifrága om andra grund- 
laggande fri- och rattigheter, finnas anledning att genom bestammelser i 192



lag begransa denna frihet för utlandska medborgare. Regeringen föreslár 
darför en bestammelse som innebar att andra an svenska medborgare som 
befinner sig har i riket likstalls med svensk medborgare nar det galler 
forskningens frihet, om inte annat följer av sarskilda föreskrifter i lag (jfr 
avsnitt 9.1.1).

Genom att normgivningen ska ha karaktar av lag finns inte utrymme 
för regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, annan myndighet 
att pá detta omráde meddela andra föreskrifter an verkstallighetsföre- 
skrifter.

10 Internationella frágor

10.1 Internationellt samarbete

10.1.1 En bestámmelse om medlemskap i EU och annat
internationellt samarbete införs

Regeringens förslag: I 1 kap. regeringsformen införs en ny 
bestammelse i vilken det anges att Sverige ar medlem i Europeiska 
unionen. I bestammelsen anges vidare att Sverige aven deltar inom 
ramen för Förenta nationerna och Europarádet samt i andra samman- 
hang i internationellt samarbete.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: De flesta remissinstanser som har yttrat sig, dar- 

ibland Rikspolisstyrelsen, Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms 
universitet, Naturvárdsverket och Sveriges advokatsamfund ar positiva 
till förslaget.

Vissa remissinstanser ifrágasatter att endast medlemskapet i EU om- 
namns i bestammelsen. Svenska FN-förbundet menar att bestammelsen 
inte kan lasas pá annat satt an att Sverige inte ar ett av FN:s medlemslan- 
der och att den sjalvklart bör ha en sádan lydelse att det framgár att 
Sverige ar medlem aven i FN. Svenskt Náringsliv anser att en ny 
bestammelse bör ge uttryck för Sveriges medlemskap i EU, FN samt 
Europarádet och att möjligen aven det nordiska samarbetet kan namnas. 
Vidare anser Svenskt Naringsliv att det skulle vara av varde om EU- 
rattens betydelse kunde komma till klarare uttryck i regeringsformen. 
Kammarrátten i Stockholm föreslár att bestammelsen tas bort och att 
Sveriges medlemskap i EU i stallet grundlagsfasts i en inledande 
paragraf i 10 kap. RF.

Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) anser att det bör 
synliggöras att Sverige deltar i ett internationellt samarbete som har stor 
inverkan pá várt samhalle och att EU-medlemskapet ar det samarbete 
som har störst betydelse. Sieps anser dock att den föreslagna bestammel- 
sen i 1 kap. 10 § RF innebar att EU-medlemskapet blir en del av det 
svenska statskicket, vilket medför att granserna för hur omfattande över- 
látelse av beslutanderatt som ar möjlig enligt 10 kap. 5 § RF blir an mer 
oklara. Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet havdar att den
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föreslagna bestammelsen inte enbart speglar faktiska politiska förhállan- 
den utan förandrar rattslaget.

Skálen för regeringens förslag: Sverige deltar aktivt i ett vidstrackt 
internationellt samarbete bl.a. i politiska, ekonomiska, militara och kultu- 
rella frágor samt pá miljöomrádet. Samarbetet spelar en viktig roll för det 
svenska samhallet och páverkar regeringens, riksdagens och förvalt- 
ningsmyndigheternas dagliga verksamhet och ar darmed av stor vikt för 
medborgarna. Áven kommuner och landsting berörs i betydande omfatt- 
ning.

Att Sverige deltar i internationellt samarbete kommer indirekt till 
uttryck genom bestammelserna i 10 kap. RF. Dar regleras framst den 
statsrattsliga procedur som ska iakttas nar riket ingár internationella 
överenskommelser, förutsattningarna för överlátelse av beslutanderatt 
och regeringens informations- och samrádsskyldighet i internationella 
frágor.

Várt medlemskap i EU ar det internationella samarbete som har störst 
direkt páverkan pá det svenska samhallet, nágot som bl.a. kommer till 
uttryck genom den omfattande överlátelse som har skett av svensk 
beslutanderatt frán riksdag och regering. En stor andel av de bestammel- 
ser som svenska medborgare har att följa har numera sin grund i regler 
meddelade pá EU-nivá. Unionsratten har pá dessa omráden företrade 
framför konkurrerande nationella bestammelser. Den slutliga uttolk- 
ningen av sádana bestammelser görs av EU-domstolen och inte av de 
domstolar som i regeringsformen utpekas som högsta dömande instanser, 
dvs. Högsta domstolen och Regeringsratten.

Pá de överlátna omrádena kan Sverige inte langre pá egen hand ingá 
internationella överenskommelser med andra stater eller med internatio- 
nella organisationer. Pá omráden dar överlátelse av beslutanderatt inte 
har skett -  inom utrikes- och sakerhetspolitiken -  har samarbetet formellt 
inte samma pátagliga inverkan pá det svenska rattssystemet. I realiteten 
innebar dock aven dessa samarbetsformer lángtgáende politiska och 
rattsliga bindningar för Sverige. EU-samarbetets lángtgáende effekter pá 
det svenska samhallet medför att detta samarbete inte kan jamstallas med 
annat internationellt samarbete.

En grundtanke vid införandet av regeringsformen var att denna borde 
spegla de faktiska politiska förhállandena i landet. Pá EU-omrádet kan 
regeringsformen knappast anses leva upp till denna málsattning. Hanvis- 
ningarna till EU sker i fyra spridda och mer funktionellt inriktade 
bestammelser. Medlemskapet gár bara att indirekt utlasa ur dessa. 
Regeringen instammer i utredningens uppfattning att EU-medlemskapet 
tydligt bör framgá av regeringsformen. Att Sverige ar medlem i EU bör 
darför anges redan i 1 kap. RF om statsskickets grunder.

Att Sveriges medlemskap i EU lyfts fram i regeringsformens inledande 
kapitel medför inte nágon faktisk andring av rattslaget. Sverige ar redan 
medlem i EU, vilket ocksá framgár -  om an indirekt -  av nuvarande 
bestammelser i regeringsformen. Regeringen kan darför inte instamma i 
de synpunkter som framförs i denna del av Sieps och Juridiska fakultets- 
styrelsen vid Lunds universitet. Det kan visserligen havdas att ett 
inskrivande av medlemskapet i grundlag skulle kunna begransa Sveriges 
konstitutionella handlingsfrihet om landet snabbt vill lamna EU. Att i en 
sádan situation áterta den beslutanderatt som har överlamnats till EU
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skulle formellt kunna krava att regeringsformen först andras sá att med- 
lemskapet inte langre grundlagsskyddas (jfr prop. 1964:140 s. 132). 
Regeringen gör dock, i likhet med utredningen, bedömningen att det inte 
langre ar rimligt att láta den typen av övervaganden styra utformningen 
av regeringsformen. Det realistiska ar att ett svenskt eventuellt uttrade ur 
EU skulle ske stegvis och efter grundliga övervaganden som aven inne- 
fattar nödvandiga andringar av regeringsformen.

Regeringsformen inneháller inte nágon allman bestammelse som pá ett 
mer omedelbart satt berör várt övriga internationella samarbete med 
andra lander och inom ramen för olika internationella organisationer. 
Mot bakgrund av samarbetets betydelse för det svenska samhallet fram- 
stár detta som en brist. Regeringen ansluter sig till utredningens bedöm- 
ning att det uttryckligen bör framgá av regeringsformen att Sverige deltar 
i internationellt samarbete. Frágan ar av sádan betydelse att en 
bestammelse om detta bör införas redan i 1 kap. RF om statskickets 
grunder. Det finns anledning att i bestammelsen sarskilt framhálla det 
samarbete som sker inom ramen för FN och Europarádet.

Vissa remissinstanser, daribland Svenska FN-förbundet, ifrágasatter att 
endast medlemskapet i EU omnamns i den föreslagna bestammelsen. 
Regeringen anser dock att EU-medlemskapet till följd av sin stora bety- 
delse bör lyftas fram sarskilt. Detta innebar naturligtvis inte motsatsvis 
att Sverige inte skulle vara medlem aven i FN och Europarádet. Att FN 
och Europarádet lyfts fram i lagtexten utesluter inte heller att vardefullt 
samarbete ocksá sker i andra former, exempelvis i andra internationella 
organisationer eller genom bilateralt samarbete.

10.1.2 En enhetlig omröstningsregel vid överlatelse av 
beslutanderátt

Regeringens förslag: I 10 kap. regeringsformen införs ett 
kvorumkrav vid överlátelse av beslutanderatt inom ramen för 
samarbetet i Europeiska unionen. Riksdagen ska kunna besluta om 
överlátelse, om minst tre fjardedelar av de röstande och mer an halften 
av riksdagens ledamöter enas om det. En motsvarande omröstnings- 
regel ska galla aven vid överlátelse av beslutanderatt i andra fall. Áven 
i fortsattningen ska överlátelse kunna ske i den ordning som galler för 
stiftande av grundlag. Överlátelse som för narvarande endast 
förutsatter enkel majoritet i riksdagen páverkas inte av den nya regeln.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna lamnar 

förslaget utan erinran. De remissinstanser som har yttrat sig sarskilt i 
denna del, daribland Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms 
universitet, tillstyrker att ett kvorumkrav införs. Nar det galler utform- 
ningen av bestammelsen om överlátelse av beslutanderatt till EU anför 
Sveriges advokatsamfund att det kan diskuteras om det av utredningen 
föreslagna kvorumkravet ar tillrackligt eller om kravet enligt 10 kap. 5 § 
första stycket RF i stallet bör áterstallas till sin ursprungliga lydelse och 
harmoniseras med bestammelsen i paragrafens andra stycke.
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Skálen för regeringens förslag: Riksdagen kan enligt 10 kap. 5 § 
första stycket RF besluta om överlátelse av beslutanderatt inom EU- 
samarbetet om tre fjardedelar av de röstande förenas om det. Nágot krav 
pá att denna majoritet aven ska utgöra en viss andel av ledamöterna stalls 
inte upp. Det finns sáledes inget kvorumkrav.

De överlátelsebeslut som ar aktuella pá EU-omrádet kan ha lángt- 
gáende konstitutionella konsekvenser för Sverige. Riksdagen har bl.a. 
möjlighet att besluta om omfattande överlátelse av den 
normgivningskompetens som följer av regeringsformen. Beslut av det 
slaget bör inte kunna meddelas utan att det sakerstalls att en betryggande 
majoritet av riksdagens ledamöter stöder beslutet. En beslutsregel som 
staller krav pá att en viss andel av ledamöterna deltar torde aven ha en 
symbolisk betydelse för att markera frágans vikt. Regeringen menar 
darför, liksom Grundlagsutredningen, att ett kvorumkrav bör införas i 
regeringsformen vid beslut om överlátelse av beslutanderatt inom ramen 
för EU-samarbetet. Det bör sáledes finnas ett krav pá att den majoritet 
som röstar för överlátelse aven motsvarar minst en viss andel av 
riksdagens ledamöter.

Regeringen anser i likhet med utredningen att det framstár som rimligt 
att utforma kvorumkravet sá att beslutsmajoriteten motsvarar mer an 
halften av ledamöterna. Som jamförelse kan namnas bestammelsen i 
8 kap. 16 § RF som rör andringar av huvudbestammelser i riksdagsord- 
ningen. Med en sádan ordning skulle beslutsregeln i 10 kap. 5 § första 
stycket RF innebara att riksdagen kan besluta om överlátelse av 
beslutanderatt om minst tre fjardedelar av de röstande och mer an halften 
av riksdagens ledamöter enas om det.

I 10 kap. 5 § RF uppstalls skilda omröstningsregler vid överlátelse av 
beslutanderatt till olika internationella organ. Den skiftande regleringen 
ar inte resultatet av nágot samlat övervagande utan har snarare historiska 
förklaringar. Nya överlátelsebestammelser har, i takt med utvecklingen 
av Sveriges deltagande i internationellt samarbete, införts utan nágon 
narmare anpassning av tidigare bestammelser. Det kan ifrágasattas om 
den varierade regleringen pá omrádet bör behállas.

De olika formkraven i 10 kap. 5 § RF kan bidra till att systemet för 
överlátelse upplevs som komplicerat. Det framstár dessutom som tvek- 
samt om skillnaderna i omröstningsreglerna ar sakligt motiverade. Har 
kan som exempel namnas att överlátelse enligt 10 kap. 5 § andra stycket 
RF, dvs. överlátelse utanför EU-omrádet i vissa fall, styrs av betydligt 
strangare formkrav an vad som galler enligt första stycket vid överlátelse 
inom ramen för EU-samarbetet. Dessa skillnader galler trots att över- 
látelse av beslutanderatt med anledning av EU-samarbetet normalt sett 
har mer lángtgáende verkningar an sádan överlátelse som avses i andra 
stycket. Som Sveriges advokatsamfund framháller kan det mot den bak- 
grunden möjligen havdas att majoritets- och kvorumkraven i frága om 
överlátelse av beslutanderatt inom ramen för EU-samarbetet borde vara 
mer lángtgáende an motsvarande krav i frága om annan överlátelse. 
Regeringen anser dock att fördelarna med en enhetlig reglering vager 
över. I likhet med Grundlagsutredningen menar regeringen darför att det 
bör införas en ny reglering av omröstningsreglerna vid överlátelse av 
beslutanderatt som ligger i linje med förslaget nar det galler överlátelse 
pá EU-omrádet. Riksdagen ska sáledes i samtliga fall ha möjlighet att
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besluta om överlátelse, om minst tre fjardedelar av de röstande och mer 
an halften av riksdagens ledamöter enas om det. Överlátelse ska ocksá 
kunna ske i den ordning som galler för stiftande av grundlag.

Den föreslagna kvorumregeln ska galla nar det kravs kvalificerad 
majoritet i riksdagen vid överlátelse av beslutanderatt. Förslaget páverkar 
sáledes inte överlátelse som endast förutsatter enkel majoritet i 
riksdagen.

10.1.3 En anpassning till Romstadgan, m.m.

Regeringens förslag: I 10 kap. regeringsformen införs en ny 
bestammelse som markerar att regeringsformens regler om förbud mot 
landsförvisning samt om átal och immunitet för riksdagsledamöter, 
statschefen, statsrád och ledamöter i de högsta domstolarna inte utgör 
hinder mot att uppfylla Sveriges átaganden med anledning av 
Romstadgan för Internationella brottmálsdomstolen. Motsvarande 
galler enligt bestammelsen ocksá átaganden i förhállande till andra 
mellanfolkliga brottmálsdomstolar.

En anpassning görs av regleringen i 10 kap. regeringsformen som 
innebar att riksdagen ges möjlighet att i begransad omfattning överláta 
aven rattskipnings- eller förvaltningsuppgifter som grundar sig direkt 
pá regeringsformen till mellanfolkliga organisationer eller domstolar.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: Riksdagens ombudsmán (JO) tillstyrker förslaget 

om införande av en ny grundlagsbestammelse men anser att 
bestammelsen bör utformas sá att det framgár att endast 2 kap. 7 § första 
stycket RF berörs. Svenska FN-förbundet tillstyrker förslagen som 
betydelsefulla förstarkningar av Sveriges folkrattsliga förbindelser. 
Svenska sektionen av Amnesty International (Amnesty) valkomnar den 
nya bestammelsen i 10 kap. RF men anser att denna andring inte ar 
tillracklig för att Sveriges skyldigheter enligt Romstadgan ska vara 
uppfyllda. Huvudansvaret för att átala personer som gjort sig skyldiga till 
folkmord, brott mot manskligheten och krigsförbrytelser vilar enligt 
Amnesty pá de stater som ar parter till Romstadgan och inte pá 
Internationella brottmálsdomstolen. Detta staller i sin tur krav pá staterna 
att införa adekvat lagstiftning. Amnesty ar av uppfattningen att en stats 
tilltrade till Romstadgan innebar en folkrattslig förpliktelse för staten att 
dels kriminalisera de s.k. huvudbrotten, dels pá andra satt möjliggöra 
lagföring pá nationell nivá genom att t.ex. hinder mot lagföring, sásom 
immunitetsregler, avskaffas. Amnesty anser darför att regeringsformen 
bör andras sá att immunitetsskyddet för statschefen, riksdagsledamöterna 
och statsráden avskaffas i frága om grova internationella brott och att 
ingen politisk inblandning tilláts ske vid lagföring av dessa brott.
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Skálen för regeringens förslag Prop. 2009/10:80

Bakgrund

Genom Romstadgan för Internationella brottmálsdomstolen (Romstad- 
gan), som antogs den 17 juli 1998, inrattades en permanent internationell 
domstol för utredning och lagföring av enskilda individer för folkmord, 
brott mot manskligheten och krigsförbrytelser. Internationella brottmáls- 
domstolen (International Criminal Court, ICC) ska fungera som en per- 
manent institution för utredning och lagföring av de allvarligaste brotten 
mot den internationella humanitara ratten och vidstrackta eller 
systematiska brott mot de manskliga rattigheterna. ICC ska utgöra en 
mekanism för att motverka bristande átgarder pá nationell nivá och en 
möjlighet att komma till ratta med en utbredd straffrihet för dessa typer 
av brott (prop. 2000/01:122 s. 5 f.).

Till skillnad frán bl.a. brottmálstribunalerna för f.d. Jugoslavien och 
Rwanda ar ICC inte ett FN-organ. Ett mál kan anhangiggöras hos ICC 
efter hanskjutande frán en ansluten stat eller FN:s sakerhetsrád. Det kan 
ocksá ske pá initiativ av ICC:s áklagare efter tillstánd av dess dömande 
kammare.

Ett utmarkande drag för Romstadgan ar att ICC:s jurisdiktion rörande 
de aktuella brotten löper jamsides med de nationella rattssystemens 
behörighet. Enligt Romstadgan ska den nationella lagföringen i princip 
ha företrade. ICC ar tankt att vara ett komplement till de nationella ratts- 
ordningarna och endast ta vid nar dessa inte fullgör sin uppgift. Principen 
har kallats för komplementaritetsprincipen. Det kan namnas att stadgorna 
för Jugoslavientribunalen och Rwandatribunalen bygger pá det motsatta 
synsattet, dvs. att den internationella rattsliga processen har företrade 
framför nationella förfaranden.

En annan grundprincip i Romstadgan ar att de anslutna staterna ar 
skyldiga att fullt ut samarbeta med ICC vid förundersökning och lag- 
föring av brott som omfattas av ICC:s jurisdiktion. För att möjliggöra 
detta ska staterna sakerstalla att det finns nationella förfaranden för alla 
former av samarbete som anges i stadgan.

De frihetsberövande páföljder som kan utdömas av ICC ar tidsbegran- 
sade fangelsestraff i högst 30 ár eller livstidsstraff. Verkstallighet av ett 
av ICC utdömt fangelsestraff ager rum i de stater som har átagit sig att ta 
emot dömda personer.

I artikel 27 i Romstadgan finns en bestammelse som innebar att en 
persons officiella stallning saknar betydelse för stadgans tillampning. I 
bestammelsen sags bl.a. att immunitet eller sarskilda förfaranderegler, 
som kan vara förenade med en persons officiella stallning enligt nationell 
lag eller enligt folkratten, inte ska hindra ICC frán att utöva jurisdiktion 
över personen. Áven stadgorna för Jugoslavientribunalen och Rwanda- 
tribunalen inneháller bestammelser som pá motsvarande satt utesluter att 
hansyn tas till den átalades officiella stallning.

Sverige ratificerade Romstadgan den 28 juni 2001 (prop. 2000/01:122) 
och har darefter i huvudsak genomfört de átaganden som följer av stad- 
gan genom olika lagstiftningsátgarder (prop. 2001/02:88 och prop. 
2008/09:226). Romstadgan har dock inte föranlett nágon andring av eller 
tillagg till regeringsformens bestammelser.
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Inför godkannandet av Romstadgan gjorde regeringen den över- 
gripande bedömningen att Sverige kunde tilltrada stadgan utan grund- 
lagsandring. För att Sverige fullt ut skulle kunna uppfylla samtliga de 
förpliktelser som stadgan medförde borde det enligt regeringen andá 
övervagas om regeringsformen pá sikt skulle andras (prop. 2000/01:122 
s. 86 f.). Regeringen anförde att det fanns situationer dar det var tveksamt 
om regeringsformen medgav att en begaran frán ICC efterlevdes, vilket 
framst hangde samman med regeringsformens regler om statschefens 
immunitet (5 kap. 7 § RF), lagföring av riksdagsledamöter (4 kap. 8 § 
RF) och statsrád (12 kap. 3 § RF) samt det generella förbudet mot lands- 
förvisning (2 kap. 7 § RF). Nar det galler behovet av grundlagsandring 
anság regeringen sammanfattningsvis att de risker som förelág för en 
konflikt mellan Romstadgans bestammelser och regeringsformen var 
relativt teoretiska. De utgjorde darmed inte ett hinder mot att Sverige 
tilltradde stadgan innan regeringsformen hade andrats.

Regeringsformen bör anpassas till atagandena enligt Romstadgan

Romstadgan har nu varit bindande för Sverige sedan 2001. Regerings- 
formen har dock inte andrats sá att den svarar mot alla vára förpliktelser 
enligt stadgan. Det finns inga sakliga skal till varför svensk lagstiftning 
inte i enlighet med tidigare fastlagda principer ska anpassas till landets 
folkrattsliga förpliktelser pá omrádet. Det förhállandet att det ar högst 
osannolikt att det skulle uppstá en konflikt mellan regeringsformen och 
Romstadgan ar inte ett tillrackligt skal för att avvika frán detta grund- 
laggande synsatt.

Regeringsformen bör mot denna bakgrund nu anpassas till de krav som 
följer av Sveriges átaganden enligt Romstadgan. Ándringarna bör utfor- 
mas sá att de aven tacker in de förpliktelser som kan följa av inrattandet 
av andra mellanfolkliga brottmálsdomstolar. Det kan har vara frága om 
bindande beslut som fattas inom ramen för FN-systemet, exempelvis 
resolutioner av FN:s sakerhetsrád om inrattande av tribunaler för lag- 
föring av personer ansvariga för allvarliga brott mot internationell 
humanitar ratt, eller -  vilket var fallet med ICC -  att Sverige tilltrader en 
fristáende konvention genom vilken en viss mellanfolklig brottmálsdom- 
stol inrattas.

Skyldigheten att samarbeta med ICC

Som namns ovan bygger Romstadgan bl.a. pá en omfattande samarbets- 
skyldighet för staterna i förhállande till ICC och pá att en persons 
officiella stallning saknar betydelse för stadgans tillampning. Det mesta 
talar för att bestammelserna i regeringsformen om átal och rattslig 
immunitet för riksdagsledamöter, statschefen och statsrád inte fullt ut ar 
förenliga med Sveriges samarbetsskyldighet mot ICC, t.ex. vid en 
begaran frán ICC om frihetsberövande och överlamnande dit. Detsamma 
galler enligt regeringens uppfattning vid begaran om liknande átgarder 
som riktas mot de högsta domarna.

Amnesty ar av uppfattningen att Sveriges tilltrade till Romstadgan in- 
nebar en folkrattslig förpliktelse att möjliggöra lagföring av brotten pá
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nationell nivá genom att t.ex. hinder mot lagföring, sásom immunitets- 
regler, avskaffas. Amnesty anser darför att regeringsformen bör andras sá 
att immunitetsskyddet för statschefen, riksdagsledamöterna och stats- 
ráden avskaffas i frága om grova internationella brott och att ingen 
politisk inblandning tilláts ske vid lagföring av dessa brott. Denna frága 
vacktes aven i samband med Sveriges tilltrade till Romstadgan (prop. 
2000/01:122 s. 90). Regeringen gjorde dá bedömningen att artikel 27 i 
stadgan reglerar domstolens eget arbete och inte i sig innebar nágra för- 
pliktelser för de stater som ansluter sig till stadgan att lagföra personer 
som nationellt átnjuter straffrattslig immunitet. Sarskilda förfaranden 
som kan finnas enligt nationell ratt vid lagföring av vissa officiella funk- 
tionarer, t.ex. statschefen eller regerings- eller parlamentsledamöter, fár 
ocksá förekomma. Bestammelserna staller alltsá inte nágot uttryckligt 
krav pá andringar av nationella föreskrifter som kan finnas i grundlag 
eller pá annan nivá och som kan utgöra hinder mot nationell lagföring. 
Regeringen anser att det inte finns skal att nu göra nágon annan bedöm- 
ning i denna del.

Behovet av anpassning av regeringsformen med anledning av Rom- 
stadgan ar tydligt nar det galler riksdagsledamöter och statschefen (4 kap.
8 § och 5 kap. 7 § RF). Det ter sig vidare tveksamt hur reglerna för átal 
av statsrád och de högsta domarna skulle tillampas vid en framstallning 
frán ICC om t.ex. utlamning (12 kap. 3 och 8 §§ RF). Frágan ar pá mot- 
svarande satt aktuell nar det galler Jugoslavientribunalen och Rwanda- 
tribunalen.

Ett satt att lösa problemet ar att föra in undantag i de enskilda 
paragrafer i regeringsformen som berörs. Det skulle dá i respektive 
bestammelse anges att denna inte utgör hinder mot att Sveriges skyldig- 
heter med anledning av inrattandet av ICC och andra mellanfolkliga 
brottmálsdomstolar uppfylls. Sádana undantagsbestammelser, som 
sannolikt aldrig skulle komma att behöva tillampas, skulle dock fá en 
omotiverat framtradande plats i de berörda paragraferna. Regeringen 
anser, i likhet med Grundlagsutredningen, att saken i stallet bör behand- 
las i en gemensam paragraf i vilken det anges att de berörda bestammel- 
serna inte utgör hinder mot att Sverige uppfyller sina átaganden i nu 
aktuellt avseende. Den nya bestammelsen bör placeras i 10 kap. RF.

Förbudet mot landsförvisning

I samband med tilltradet till Romstadgan vacktes frágan om bestammel- 
sen i 2 kap. 7 § första stycket RF om ett absolut förbud mot landsförvis- 
ning kan komma i konflikt med stadgan och darför behöver andras. Den 
namnda bestammelsen anses i och för sig inte hindra att svenska 
medborgare utlamnas för att lagföras för brott. Det har daremot inte 
ansetts möjligt att utlamna eller överlamna en medborgare pá grund av 
brott om det finns anledning att anta att den aktuella personen skulle bli 
berövad friheten under sá láng tid att han eller hon knappast nágonsin 
skulle kunna átervanda till Sverige (KU 1975/76:36 s. 32). Det skulle 
darför, med hansyn till de lánga fangelsestraff som kan dömas ut enligt 
stadgan, kunna uppstá situationer dá förbudet lagger hinder i vagen för 
utlamning till ICC.
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Det kan i och för sig antas att Sveriges samarbete med ICC i praktiken 
kan ske utan att det uppstár konflikter med 2 kap. 7 § RF, bl.a. genom att 
regeringen vidtar átgarder sá att straffverkstallighet kan ske i Sverige. 
Regeringen gör dock samma bedömning som Grundlagsutredningen, dvs. 
att regeringsformen aven i det har avseendet bör anpassas till de formella 
krav som följer av Romstadgan. Det bör i den nya bestammelsen sáledes 
anges att inte heller förbudet mot landsförvisning i 2 kap. 7 § RF utgör 
hinder mot att Sverige uppfyller sina átaganden i förhállande till ICC och 
andra mellanfolkliga brottmálsdomstolar.

Överlatelse av beslutanderátt

En annan konstitutionell frága som uppmarksammades i samband med 
Sveriges anslutning till Romstadgan ar att bestammelsen i 10 kap. 5 § 
andra stycket RF inte tilláter överlátelse av rattskipnings- eller förvalt- 
ningsuppgifter som grundar sig direkt pá regeringsformen. Regeringen 
delar utredningens uppfattning att det finns ett behov av att kunna över- 
láta rattskipnings- eller förvaltningsuppgifter som grundar sig direkt pá 
regeringsformen och att regleringen bör anpassas till detta.

Bestammelsen i 10 kap. 5 § andra stycket RF avser internationellt 
samarbete utanför EU-omrádet och möjliggör överlátelse av normgiv- 
nings-, finans- och traktatmakt. Det nu aktuella problemet bör lösas 
genom att aven ”rattskipnings- eller förvaltningsuppgifter” som grundar 
sig direkt pá regeringsformen laggs till i bestammelsen. Inskrankningen, 
att överlátelse endast fár ske i ”begransad omfattning”, blir tillamplig 
aven i frága om rattskipnings- eller förvaltningsuppgifterna.

Den föreslagna ordningen möjliggör överlátelse av bl.a. konstitutions- 
utskottets uppgift vid prövning av frágan om átal mot nuvarande eller 
förutvarande statsrád för brott i tjansten samt Högsta domstolens pröv- 
ning av ett sádant átal, se 12 kap. 3 § RF. Pá motsvarande satt blir det 
möjligt att överláta JO:s och JK:s uppgift enligt 12 kap. 8 § RF att vacka 
talan vid brott i utövningen av anstallningen av de högsta domarna. Áven 
riksdagens uppgift enligt 4 kap. 8 § RF att pröva medgivande till talan 
mot riksdagsledamot skulle kunna överlátas. Att dessa och andra upp- 
gifter endast kan överlátas i begransad omfattning innebar att de inte kan 
överlátas i sin helhet till internationella organ. Riksdagen ges givetvis 
inte möjlighet att helt fránhanda sig t.ex. uppgiften att pröva átalsfrágan 
mot statsrád. Mer avgransade överlátelser, t.ex. enligt vad som förutsatts 
i Romstadgan, tilláts dock.

Det finns aven andra uppgifter som utgör rattskipnings- eller förvalt- 
ningsuppgifter och som anses grunda sig direkt pá regeringsformen. 
Sádana uppgifter blir darmed överlátbara enligt förslaget (se SOU 
1984:14 s. 73 ff.). Regeringen ansluter sig dock till utredningens 
bedömning att möjligheten att överláta sádana uppgifter inte blir av 
nágon större betydelse. Den nya överlátelsemöjligheten kommer t.ex. 
inte att medge överlátelse som páverkar de báda högsta domstolarnas 
principiella befogenheter som slutinstanser och resningsinstanser. En 
överlátelse av den innebörden skulle namligen inte anses vara av 
”begransad omfattning”.
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10.2 En modernisering av reglerna om  krig och krigsfara Prop. 2009/10:80

Regeringens förslag: Det införs en uttrycklig hanvisning till 
internationell ratt i frága om regeringens ratt att satta in 
försvarsmakten för att möta ett vapnat angrepp eller för att hindra en 
krankning av rikets territorium.

Det anges uttryckligen att ett beslut att riksdagen ska áterta sina 
befogenheter frán krigsdelegationen ska fattas sá snart förhállandena 
medger det.

Grundlagsutredningens förslag: Tillampningsomrádet för merparten 
av bestammelserna om krig och krigsfara avgransas sá att de endast blir 
tillampliga vid sádant krig eller sádan krigsfara som innebar att rikets 
territorium eller bestánd ar hotat. Ett tillagg i 13 kap. 5 § första stycket 
RF klargör att regeringen endast fár slutföra ett krig i riksdagens eller 
krigsdelegationens stalle om det ar till rikets försvar. En svensk vapnad 
styrka fár -  i andra fall an vid vapnat angrepp mot riket och vid krank- 
ning av rikets territorium -  endast sattas in eller sandas till ett annat land 
i fredsframjande syfte. Vidare införs en sarskild reglering som innebar att 
regeringen i nödsituationer under vissa förutsattningar fár meddela före- 
skrifter som enligt grundlag ska meddelas av riksdagen. I övrigt överens- 
stammer utredningens förslag i huvudsak med regeringens.

Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna lamnar 
förslagen utan erinran. Försvarsmakten avstyrker förslaget att avgransa 
tillampningsomrádet för merparten av bestammelserna i 13 kap. RF till 
krig eller krigsfara som rör rikets bestánd eller territoriella integritet. Om 
det anses nödvandigt bör, enligt Försvarsmakten, tillampningsomrádet 
avgransas till krig eller krigsfara som hotar statens existens eller territori- 
ella integritet eller nar det i övrigt vid krig eller krigsfara föreligger 
trangande behov. Försvarsmakten motsatter sig det föreslagna tillagget 
”till rikets försvar” i 13 kap. 5 § första stycket RF. Vidare avstyrker 
Försvarsmakten förslaget att svensk vapnad styrka -  i andra fall an för att 
möta vapnat angrepp mot riket eller hindra en krankning av rikets territo- 
rium -  endast fár sattas in eller sandas till ett annat land i fredsframjande 
syfte. Försvarsmakten föreslár att regeringen i sádana fall endast ska fá 
satta in svensk vapnad styrka eller sanda sádan styrka till annat land i 
enlighet med internationell ratt och sedvanja. Försvarsmakten tillstyrker 
daremot förslaget att införa en uttrycklig hanvisning till internationell ratt 
och sedvanja i frága om regeringens ratt att satta in försvarsmakten för att 
möta ett vapnat angrepp mot riket men anser att det bör klargöras att 
tillagget ”i enlighet med internationell ratt och sedvanja” inte endast 
avser den internationella reglering som rör staters ratt att gá i krig eller 
vapnad konflikt (jus ad bellum) utan aven den reglering som bl.a. finns i 
krigets lagar (jus in bello). Vid en eventuell andring av bestammelserna i 
13 kap. RF anser Försvarsmakten att det i förarbetena bör tydliggöras att 
begreppen krig och krigsfara innefattar sával förekomsten av krig och 
vapnade konflikter mellan stater som interna vapnade konflikter. 
Försvarsmakten anser ocksá att formerna för att meddela att riket ar i 
krigsfara bör klaras ut. Nar det galler regeringens föreskriftsratt i nöd- 
situationer anser Försvarsmakten att en sádan ar motiverad endast i den
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utstrackning riksdagen inte hinner att genom lag meddela motsvarande 
föreskrifter. Enligt Försvarsmakten bör det övervagas om det ar möjligt 
att för nödsituationer i stallet anvanda sig av en teknik motsvarande den 
som anvands angáende de s.k. fullmaktslagarna.

Juridiska fakultetsnámnden vid Uppsala universitet anser att formu- 
leringen ”i enlighet med internationell ratt och sedvanja” ar olycklig, 
eftersom den internationella sedvaneratten ar en del av den internatio- 
nella ratten. Fakultetsnamnden föreslár att ”internationell sedvanja och 
internationell traktatratt” eller ”internationell ratt” i stallet anvands. 
Fakultetsnamnden anser vidare att ”fredsframjande” syften ar att föredra 
framför ”fredsbevarande” syften. Fakultetsnamnden pekar dock pá att 
gransdragningsproblem kan uppstá, t.ex. om en svensk insats inom en 
EU-ledd operation byggd pá det s.k. Responsibility to Protect-initiativet 
skulle bli aktuell eller om FN:s sakerhetsrád bemyndigar stater att vidta 
s.k. ”enforcement action”. Malmö tingsrátt noterar att internationell 
váldsanvandning ar reglerad i FN-stadgan och anser att det bör framgá att 
alla internationella uppdrag bör ske i enlighet med dessa regler.

Juridiska fakultetsnamnden vid Uppsala universitet tillstyrker förslaget 
att införa en bestammelse om föreskriftsratt för regeringen i nödsitua- 
tioner. Det gör aven Riksrevisionen, medan Myndigheten för samhálls- 
skydd och beredskap (MSB) och Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds 
universitet avstyrker förslaget. MSB anser att förslaget ar otillrackligt 
motiverat, förenat med sváröverskádliga konsekvenser och aven principi- 
ellt olampligt. Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet förordar 
att riksdagen i grundlag ges ratt att i beredskapslagstiftning ge regeringen 
befogenhet att vid allvarliga kriser genom förordning reglera sádant som 
under andra omstandigheter inte kan delegeras till regeringen.

Skalen för regeringens förslag

Avgránsning av reglernas tillámpningsomrade

Grundlagsutredningen anser att regeringsformen aven i fortsattningen bör 
innehálla regler om krig och krigsfara. Enligt utredningens bedömning 
finns det emellertid skal att övervaga om reglerna i 13 kap. RF ar 
anpassade till den nuvarande sakerhetspolitiska situationen och bl.a. det 
faktum att Sverige deltar med militara förband i fredsbevarande styrkor 
och andra internationella uppdrag. Regeringen delar utredningens 
bedömning i dessa delar.

Utredningen föreslár att merparten av reglerna i 13 kap. RF ska vara 
tillampliga endast vid sádant krig eller sádan krigsfara som innebar att 
rikets territorium eller bestánd ar hotat. Förslaget innebar att reglerna 
som huvudregel inte skulle bli tillampliga om Sverige dras in i en kon- 
flikt med anledning av att en svensk vapnad styrka har deltagit i ett inter- 
nationellt uppdrag i ett annat land. Endast om sarskilda förhállanden gör 
att deltagandet i ett sádant uppdrag innebar att det uppkommer ett hot 
mot rikets bestánd eller territoriella integritet skulle en sádan situation 
kunna medföra att reglerna blir tillampliga.

Enligt regeringens uppfattning kan det, om Sverige blir indraget i en 
vapnad konflikt till följd av deltagande i ett internationellt uppdrag, upp-
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stá situationer dar reglerna i 13 kap. RF blir tillampliga trots att det inte Prop. 2009/10:80 
ar motiverat. Reglerna i 13 kap. RF blir dock inte nödvandigtvis tillamp- 
liga eftersom en sádan situation inte behöver innebara att riket ar i krig 
eller krigsfara.

Försvarsmakten framför en rad invandningar mot förslaget att mer- 
parten av reglerna i 13 kap. RF endast ska vara tillampliga vid sádant 
krig eller sádan krigsfara som innebar att rikets territorium eller bestánd 
ar hotat. Försvarsmakten menar att Grundlagsutredningen synes ha utgátt 
frán att riket endast kan komma i krig vid vapnade angrepp mot rikets 
territorium eller nar svensk fredsframjande trupp har dragits in i vapnad 
konflikt. Enligt Försvarsmakten har inte utredningen tagit hansyn till den 
solidaritetsförklaring som Försvarsberedningen formulerat, enligt vilken 
Sverige inte kommer att förhálla sig passivt om ett vapnat angrepp riktas 
mot de nordiska landerna eller EU:s medlemsstater (Ds 2007:46 och 
2008:48). Försvarsmakten framháller att regeringen har antagit solidari- 
tetsförklaringen och uttalat att Sverige ska ha förmága att báde ta emot 
och ge militart stöd (prop. 2008/09:140). Vidare har riksdagen stallt sig 
bakom denna solidaritetsförklaring (bet. 2008/09:FöU10, rskr.
2008/09:292). Enligt Försvarsmakten behöver inte sádana krig med nöd- 
vandighet röra rikets bestánd eller territoriella integritet, men kan andá 
leda till situationer nar bestammelser i 13 kap. RF bör kunna tillampas.
Exempelvis kan det inte uteslutas att fullmaktslagar kan behöva tillampas 
för att i hastigt uppkomna situationer snabbt kunna stödja den svenska 
krigföringen i ett annat nordiskt land eller ett EU-land. Försvarsmakten 
pápekar vidare att den föreslagna avgransningen kan medföra att 
bestammelserna inte kan tillampas nar riket ar i krig som inte rör rikets 
bestánd eller territoriella integritet, trots att det genom kriget uppkommer 
en fara för ett sádant krig.

Enligt regeringens uppfattning máste grundlagsregleringen vara utfor- 
mad sá att det stár klart att den tilláter de offentliga organen att agera pá 
det satt som kravs i handelse av krig eller krigsfara. Försvarsmaktens 
invandningar medför att det kan ifrágasattas om den avgransning som 
utredningen föreslár innebar för lángt gáende begransningar av hand- 
lingsutrymmet i krigssituationer. Enligt regeringens uppfattning bör 
utredningens förslag darför inte genomföras utan ytterligare utredning.
Nágot förslag till grundlagsandring laggs mot denna bakgrund inte fram i 
denna del.

Med anledning av det förtydligande av begreppen krig och krigsfara 
som Försvarsmakten efterfrágar kan konstateras att det hittills inte har 
ansetts möjligt att i vare sig lag- eller motivtext narmare ange vilka slags 
handlingar eller handelser som ska anses innebara att krigstillstánd 
intrader. Det har dock förutsatts att regeringsformens bestammelser om 
krig alltid ska vara tillampliga om riket ar helt eller delvis ockuperat 
(SOU 1972:15 s. 216, prop. 1973:90 s. 447 och prop. 1987/88:6 s. 20).
Inte heller har begreppet krigsfara definierats i regeringsformen eller dess 
förarbeten (SOU 2008:61 s. 28). Grundlagsutredningen behandlar inte 
sarskilt frágan om innebörden av begreppen krig och krigsfara. Det finns 
darför inte förutsattningar för att behandla frágan hur begreppen ska 
tolkas. Det fár sáledes aven fortsattningsvis ankomma pá regeringen att 
under konstitutionellt ansvar tolka begreppet.
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Rikets försvar Prop. 2009/10:80

Av förarbetena till bestammelsen i 10 kap. 9 § första stycket första 
meningen RF om regeringens ratt att satta in försvarsmakten i strid för att 
möta ett vapnat angrepp mot riket framgár att den anknyter till FN- 
stadgans regler om staternas ratt till sjalvförsvar i handelse av vapnat 
angrepp (prop. 1973:90 s. 373).

Regeringen instammer i Grundlagsutredningens bedömning att det 
vore vardefullt om reglerna om rikets försvar kunde knytas narmare och 
tydligare till FN-stadgan och folkratten. Utredningen föreslár att det 
införs en uttrycklig hanvisning till internationell ratt och sedvanja i frága 
om regeringens ratt att satta in försvarsmakten för att möta vapnat 
angrepp mot riket och för att hindra krankningar av rikets territorium. 
Regeringen staller sig, i likhet med Försvarsmakten, bakom Grundlags- 
utredningens förslag i denna del.

Med anledning av vad Juridiska fakultetsnámnden vid Uppsala 
universitet anför i frága om formuleringen ”internationell ratt och sed- 
vanja” kan konstateras att uttrycket har funnits i 10 kap. 9 § tredje 
stycket RF sedan regeringsformens tillkomst och ar avsett att hanvisa till 
den internationella ratt, inbegripet internationell sedvaneratt, som Sverige 
ar bundet av. Sádan internationell sedvanja som inte ar rattsligt bindande 
ar dock inte avsedd att omfattas. Som fakultetsnamnden föreslár bör detta 
förtydligas genom att formuleringen ”internationell ratt” i stallet anvands 
i lagtexten.

Försvarsmakten framför i anslutning till detta förslag att det föreslagna 
tillagget framst avser den internationella reglering som rör staters ratt att 
gá i krig eller vapnad konflikt (jus ad bellum). Försvarsmakten anser 
dock att det bör tydliggöras att regeringens insattande av rikets försvars- 
makt aven ska ske enligt den internationella reglering som bl.a. finns i 
krigets lagar (jus in bello). Grundlagsutredningen behandlar inte narmare 
den frága som Försvarsmakten berör. Regeringen konstaterar dock att det 
föreslagna tillagget framst tar sikte pá den internationella ratt som anger 
förutsattningarna för staters ratt att gá i krig, framför allt regleringen i 
FN-stadgan. Sverige máste naturligtvis aven följa den internationella ratt 
som galler i krig och som kommer till uttryck i bl.a. krigets lagar. Enligt 
regeringens uppfattning finns det inget behov av att förtydliga detta i 
lagtexten.

Insáttande av vápnade styrkor i övrigt

Grundlagsutredningen föreslár vidare att det införs ett tillagg som anger 
att svenska vapnade styrkor -  i andra fall an för att möta vapnat angrepp 
eller för att hindra en krankning av rikets territorium -  endast fár sattas in 
eller sandas till andra lander i fredsframjande syfte.

Försvarsmakten motsatter sig detta förslag och anför att det inte finns 
nágon enhetlig definition av begreppet ”fredsframjande syfte” i svensk 
eller internationell ratt samt att andra begrepp successivt har kommit att 
ersatta begreppet, exempelvis ”freds- och sakerhetsframjande verksam- 
het” och ”internationell krishantering”. Enligt Försvarsmakten bör inte 
begreppet ”fredsframjande syfte” införas i grundlagen utan att det tydligt 
definieras vad som innefattas i begreppet. Áven Juridiska fakultetsnámn- 205



den vid Uppsala universitet pápekar att gransdragningsproblem kan Prop. 2009/10:80 
uppkomma vid anvandningen av detta begrepp. Försvarsmakten invander 
vidare att införandet av den föreslagna begransningen skulle medföra att 
Sverige inte kan leva upp till andan och avsikten med den svenska 
solidaritetsförklaringen om ett nordiskt land eller ett EU-land angrips.

Regeringen delar remissinstansernas uppfattning att uttrycket ”freds- 
framjande syfte” inte ar tillrackligt tydligt. Mot bakgrund av vad 
Försvarsmakten anför kan det ocksá sattas i frága om införandet av detta 
begrepp kan innebara en för lángtgáende begransning av möjligheterna 
att satta in svenska vapnade styrkor eller sanda dem till ett annat land.
Enligt regeringens uppfattning bör utredningens förslag darför inte 
genomföras utan ytterligare utredning. Nágot förslag till grundlags- 
andring laggs sáledes inte fram i denna del.

Regeringens befogenheter att slutföra krig

Grundlagsutredningen föreslár vidare en andring i 13 kap. 5 § första 
stycket RF som innebar att regeringens ratt att överta riksdagens eller 
krigsdelegationens befogenheter för att slutföra ett krig endast kan 
anvandas till rikets försvar. Enligt utredningen klargör detta tillagg att det 
i enlighet med FN-stadgan endast ar försvarskrig som ar tillátet.

Försvarsmakten ifrágasatter utredningens uppfattning att det endast ar 
försvarskrig som ar berattigade enligt FN-stadgan. Enligt Försvarsmak- 
ten torde krig som utkampas för att uppratthálla internationell fred och 
sakerhet efter beslut av FN:s sakerhetsrád enligt kapitel VII i stadgan 
ocksá anses som berattigade, vare sig dessa ar att betrakta som anfalls- 
eller försvarskrig. Försvarsmakten gör bedömningen att det inte kan 
uteslutas att Sverige i framtiden kan komma att delta i krig som har stöd i 
beslut av sakerhetsrádet och som till sin natur inte ar försvarskrig. Enligt 
Försvarsmakten finns det aven en risk att, om det föreslagna tillagget 
införs, regeringen saknar de befogenheter som ar nödvandiga för att 
effektivt kunna lamna svenskt militart stöd i linje med den svenska 
solidaritetsförklaringen och EU:s solidaritetsklausul, i situationer nar 
riksdagen och krigsdelegationen ar förhindrade att fullgöra sina 
uppgifter.

Regeringen delar Försvarsmaktens uppfattning att det finns en risk för 
att Sverige kan bli indraget i en folkrattsenlig vapnad konflikt utan att det 
ar frága om krig som syftar till att försvara riket. Det skulle exempelvis 
kunna ske till följd av deltagande i insatser enligt sakerhetsrádets beslut 
med stöd av kapitel VII i FN-stadgan, aven om Sverige som huvudregel 
naturligtvis inte skulle bli indraget i en vapnad konflikt med anledning av 
en sádan insats. Trots att det framstár som mindre sannolikt att en sádan 
situation skulle göra bestammelserna i 13 kap. RF tillampliga och med- 
föra att varken riksdagen eller krigsdelegationen kan fullgöra sina 
uppgifter kan detta inte helt uteslutas. I en sádan situation ar det önskvart 
att regeringen kan fullgöra riksdagens eller krigsdelegationens uppgifter 
om det behövs för att slutföra kriget. Det kan alltsá finnas en risk för att 
det föreslagna tillagget ”till rikets försvar” skulle innebara för stora 
begransningar av regeringens möjlighet att vidta nödvandiga átgarder i
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handelse av krig. Enligt regeringens uppfattning bör darför utredningens Prop. 2009/10:80 
förslag inte genomföras utan ytterligare utredning. Nágot förslag till 
grundlagsandring laggs mot denna bakgrund inte fram i denna del.

Riksdagens atertagande av sina befogenheter fran krigsdelegationen

Redan enligt gallande ratt anses det vara uppenbart att ett beslut om att 
riksdagen átertar sina befogenheter ska fattas sá snart riksdagen kan 
sammantrada i vanlig ordning (Holmberg m.fl., Grundlagarna, 2006, s. 
559). Regeringen anser dock i likhet med Grundlagsutredningen att 
denna frága ar av sádan vikt att det bör framgá uttryckligen av regerings- 
formen att ett sádant beslut ska fattas sá snart det kan ske. Det bör darför 
göras ett tillagg i 13 kap. 2 § tredje stycket RF som uttryckligen anger att 
ett beslut om att riksdagen ska áterta sina befogenheter frán krigsdelega- 
tionen ska fattas sá snart förhállandena medger det.

Nödsituationer

Regeringsformen inneháller inte nágra sarskilda regler om civila nöd- 
situationer av det slag som finns i 13 kap. RF nar det galler krig och 
krigsfara. Sádana nödsituationer fár hanteras inom ramen för de allmanna 
reglerna i regeringsformen.

Grundlagsutredningen bedömer att det finns ett behov av att utvidga 
regeringens normgivningskompetens i nödsituationer och föreslár att det 
ska införas en sarskild reglering som innebar att regeringen i sádana 
situationer under vissa förutsattningar fár meddela föreskrifter som enligt 
grundlag ska meddelas av riksdagen.

Förslaget avstyrks av MSB och Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds 
universitet. MSB anför att utredningen inte har visat pá ett tillrackligt 
behov av att utvidga regeringens föreskriftsratt, att förslaget har svár- 
överskádliga konsekvenser samt att det ar principiellt olampligt. 
Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet förordar att det i stallet 
införs en möjlighet för riksdagen att genom s.k. beredskapslagstiftning ge 
regeringen ratt att vid allvarliga kriser meddela föreskrifter som annars 
inte kan delegeras till regeringen. Áven Försvarsmakten anser att det bör 
övervagas om en sádan lösning i stallet bör valjas.

Mot bakgrund av den kritik som riktas mot förslaget anser regeringen 
att utredningens förslag inte bör genomföras utan ytterligare utredning. 
Nágot förslag till grundlagsandring laggs inte fram i denna del.
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11.1 Kommunerna

11.1.1 Ett kapitel om kommunerna i regeringsformen

11 Andra andringsförslag Prop. 2009/10:80

Regeringens förslag: Ett nytt kapitel om kommunerna (14 kap.) införs i 
regeringsformen. I kapitlet ska regleras sádana förhállanden som rör 
kommunerna och som kan anses specifika för den kommunala sektorn.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna ar i huvudsak positiva eller lamnar förslagen utan 

erinran. Svenskt Náringsliv ifrágasatter det nya kapitlets begransade 
omfáng och STAREV anser att ocksá revisionen i kommunerna borde ges 
ett grundlagsskydd.

Skalen för regeringens förslag: Den kommunala sjalvstyrelsen har en 
central stallning i Sverige och utgör en viktig del av várt demokratiska 
system. Av regeringsformens portalparagraf framgár bl.a. att den svenska 
folkstyrelsen förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt 
statsskick och genom kommunal sjalvstyrelse. Redan enligt den gallande 
regleringen markeras sáledes kommunernas och landstingens sarskilda 
stallning. Grundlagsutredningen föreslár dock, i likhet med Sjalvstyrel- 
sekommittén (SOU 1996:129), att kommunernas och landstingens stall- 
ning ska markeras ytterligare genom att ett nytt kapitel om kommunerna 
förs in i regeringsformen. Regeringen anser, aven med beaktande av 
Svenskt Náringslivs synpunkt att kapitlet endast kommer att innehálla ett 
fátal paragrafer, att förslaget ar val motiverat med hansyn till 
kommunernas och landstingens sarskilda betydelse i várt demokratiska 
system. Regeringen delar sáledes Grundlagsutredningens uppfattning att 
det bör föras in ett nytt kapitel om kommunerna i regeringsformen. 
Regeringen instammer aven i bedömningen att detta bör placeras efter de 
kapitel i regeringsformen som reglerar sádana angelagenheter som fár 
betraktas som framst statliga. Som utredningen föreslár bör det nya 
kapitlet innehálla de bestammelser som för narvarande ar reglerade i 
regeringsformen och som rör den kommunala sjalvstyrelsen, den 
kommunala beskattningsratten, beslutanderatten i kommunerna och den 
kommunala indelningen. Kapitlet bör ocksá innehálla de nya bestammel- 
ser som föreslás nedan i avsnitten 11.1.3-11.1.5.

STAREV föreslár att den kommunala revisionen ska grundlagsregleras. 
Regeringen delar i och för sig uppfattningen att den kommunala revisio- 
nen, som ett kontrollinstrument för den folkvalda församlingen, ar en 
viktig bestándsdel i den lokala demokratin. Regeringen anser dock inte 
att det finns skal att ge den kommunala revisionen ett skydd i grundlag.

11.1.2 Kommuner pá lokal och regional nivá

Regeringens förslag: Beteckningarna ”primarkommuner” och
”landstingskommuner” utmönstras ur regeringsformen. I fortsattningen 
omtalas de báda kommuntyperna som kommuner pá lokal och regional 
nivá. 208



Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna ar i huvudsak positiva till förslaget eller lamnar 

det utan erinran. Statskontoret pekar dock pá risken för begreppsför- 
virring om begreppet regionkommun kommer att anvandas i framtiden, 
eftersom det i sá fall kommer att finnas tvá sorters kommuner pá regional 
nivá. En företradare för allmanheten avstyrker förslaget pá den grunden 
att grundlagen bör vara fri frán stallningstaganden i frága om de kommu- 
nala niváerna.

Skalen för regeringens förslag: I regeringsformen anvands primar- 
kommuner och landstingskommuner som beteckning pá det som i dagligt 
tal benamns kommuner och landsting. I kommunallagen (1991:900) och i 
speciallagstiftning har dock beteckningarna kommuner och landsting fátt 
genomslag. I samband med tillkomsten av kommunallagen framhölls att 
denna bristande terminologiska överensstammelse mellan kommunal- 
lagen och regeringsformen skulle övervagas i nágot lampligt samman- 
hang (prop. 1990/91:117 s. 23).

Enligt regeringsformens terminologi -  och aven juridiskt sett -  ar 
kommunerna och landstingen tvá typer av kommuner. Beteckningarna 
primarkommuner och landstingskommuner har dock aldrig fátt nágot 
genomslag i det allmanna sprákbruket. Sjalvstyrelsekommittén föreslog 
mot denna bakgrund att beteckningarna kommuner och landsting borde 
anvandas aven i regeringsformen (SOU 1996:129 s. 245 f.). Ansvars- 
kommittén lamnade 2007 förslag om en ny regional samhallsorganisa- 
tion, som bl.a. inbegriper ett förslag om att landstingen ska ersattas av 
regionkommuner (SOU 2007:10 s. 14). Ansvarskommittén menade att ett 
eventuellt bildande av regionkommuner förutsatter att beteckningen 
landstingskommun andras i regeringsformen (a. bet s. 276 f.). Betankan- 
det bereds för narvarande i Regeringskansliet.

Regeringen gör liksom Grundlagsutredningen bedömningen att det inte 
ar nödvandigt att i grundlag reglera hur de tvá typerna av kommuner ska 
betecknas. Det viktiga ar i stallet att det i grundlag markeras att det i riket 
finns kommuner pá báde lokal och regional nivá. Mot denna bakgrund 
instammer regeringen i utredningens bedömning att uttrycken ”primar- 
kommuner” och ”landstingskommuner” bör utmönstras ur regerings- 
formen och att kommuntyperna i regeringsformen i stallet bör omtalas 
som ”kommuner pá lokal och regional nivá”. Detta uttryck omfattar de 
nuvarande kommuntyperna och aven den typ av regionkommuner som 
Ansvarskommittén föreslagit. Det andrade uttryckssattet innebar inte 
nágon förandring av det förhállandet att kommuner, dvs. kommuner pá 
lokal nivá, och landsting, dvs. kommuner pá regional nivá, juridiskt sett 
ar olika kommuntyper. Det innebar inte heller nágon förandring av det 
förhállandet att kommuntyperna ar jamstallda i den meningen att den ena 
inte ar överordnad den andra. I motsats till Statskontoret anser regeringen 
att förslaget inte riskerar att leda till ökad begreppsförvirring nar det 
galler kommuner pá regional nivá. Tvartom klargörs genom förslaget att 
olika slags kommuner kan ges olika beteckningar genom annan lagstift- 
ning utan att det páverkar tillampningen av bestammelserna om 
kommuner i regeringsformen. Nar ”kommun” och ”kommunal” anvands 
i regeringsformen avses aven i fortsattningen báda kommuntyperna.

Prop. 2009/10:80
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11.1.3 Kommunal sjalvstyrelse -  en princip för all kommunal Prop. 2009/10:80 
verksamhet

Regeringens förslag: Principen om kommunal sjalvstyrelse ges en 
tydligare markering i regeringsformen. I en ny bestammelse klargörs att 
principen galler för all kommunal verksamhet.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: Flertalet av de remissinstanser som yttrat sig i 

denna del, bl.a. Riksdagens ombudsmán, Statsvetenskapliga institutionen 
vid Göteborgs universitet, Juridiska fakultetsnámnden vid Uppsala 
universitet, Uppsala kommun, Lulea kommun, Skáne láns landsting och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), ar positiva. Skáne lans lands- 
ting och SKL har dock vissa synpunkter pá hur bestammelsen bör 
utformas. Barnombudsmannen ar tveksam till utökad kommunal 
sjalvstyrelse för det fall det leder till att barn fár olika förutsattningar 
beroende pá i vilken kommun de bor. Juridiska fakultetsnámnden vid 
Stockholms universitet ar tveksam till om den föreslagna formuleringen 
korrekt speglar principens innebörd. Enligt fakultetsnamnden máste i vart 
fall normgivningen vara undantagen frán principen om kommunal sjalv- 
styrelse.

Skalen för regeringens förslag: Enligt 1 kap. 1 § andra stycket RF 
förverkligas den svenska folkstyrelsen genom ett representativt och 
parlamentariskt statsskick och genom kommunal sjalvstyrelse. Vid till- 
komsten av den nuvarande regeringsformen underströk konstitutions- 
utskottet att den kommunala sjalvstyrelsen utgör en av grunderna för den 
svenska demokratin (KU 1973:26 s. 39). Nágon allmant accepterad 
definition av vad som avses med kommunal sjalvstyrelse finns dock inte. 
I förarbetena till regeringsformen uttalas bl.a. att det varken ar lampligt 
eller möjligt att en gáng för alla dra orubbliga och preciserade granser i 
grundlag kring en kommunal sjalvstyrelsesektor och att arbets- och 
befogenhetsfördelningen mellan stat och kommun i ganska vid omfatt- 
ning i stallet máste kunna andras i takt med samhallsutvecklingen. I 
förarbetena uttalas vidare att det ar av grundlaggande betydelse för 
kommunernas kompetens att de utöver sina sarskilda áligganden har en 
fri sektor inom vilken de kan ombesörja egna angelagenheter och att det 
inom detta omráde finns utrymme för en kommunal initiativratt. Det 
anförs aven att denna initiativratt kan sagas bilda en karna i den 
kommunala sjalvbestammanderatten som bör komma till klart uttryck i 
regeringsformen (prop. 1973:90 s. 190). Det stár dock ocksá klart att 
utrymmet för sjalvstyrelse inte ar obegransat. Enligt 8 kap. 5 § RF ska 
föreskrifter om grunderna för den kommunala beskattningen samt före- 
skrifter om kommunernas befogenheter och áligganden meddelas i lag. 
Denna bestammelse innebar emellertid inte bara en begransning av utan 
ocksá ett skydd för den kommunala sjalvstyrelsen. Om omrádet för den 
kommunala initiativratten ska inskrankas kravs som utgángspunkt att det 
sker genom föreskrifter som meddelas av riksdagen. Nar det galler 
kommunernas áligganden och befogenheter kravs aven ett bemyndigande 
i lag för att regeringen ska fá meddela andra föreskrifter an sádana som 
enbart avser verkstallighet av lag.
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Av 1 kap. 7 § första stycket RF framgár vidare att beslutanderatten i 
kommunerna utövas av valda församlingar. I kommunerna tillförsakras 
medborgarna sáledes regionalt och lokalt ratten att i demokratiska former 
avgöra gemensamma angelagenheter.

I 1 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) anges att kommuner och 
landsting pá demokratins och den kommunala sjalvstyrelsens grund 
sköter de angelagenheter som anges inte bara i kommunallagen utan aven 
i sarskilda föreskrifter. Nar det galler rackvidden av den i grundlag fast- 
slagna principen om kommunal sjalvstyrelse har bl.a. Sjalvstyrelse- 
kommittén gett uttryck för uppfattningen att principen enligt regerings- 
formen enbart tar sikte pá den verksamhet som omfattas av 
kommunallagen, inte kommunal verksamhet som regleras av annan lag- 
stiftning (SOU 1996:129 s. 199 f.). Enligt kommittén borde det av 
regeringsformen framgá att kommunal sjalvstyrelse ar en princip som 
galler för all kommunal verksamhet. Motsvarande bedömning gör aven 
Grundlagsutredningen.

Regeringen anser i likhet med Grundlagsutredningen att det finns skal 
att klargöra att principen om kommunal sjalvstyrelse galler för all 
kommunal verksamhet. Ett sádant tydliggörande innebar inte, som 
Barnombudsmannen synes mena, att utrymmet för kommunal sjalv- 
styrelse utvidgas. Áven i fortsattningen kommer det vara möjligt att 
föreskriva skyldigheter för kommuner och landsting i speciallagstiftning 
i de fall detta motiveras av vikten av att ástadkomma en reglering som 
ger likvardig service för invánarna oberoende av var de ar bosatta. I 
dessa fall máste dock den proportionalitetsprincip som föreslás i avsnitt
11.1.4 nedan beaktas.

Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet pápekar att 
omrádet för fri kommunal beslutanderatt ytterst bestams av riksdagen 
och att regleringen av normgivningsmakten bl.a. innebar att kommunerna 
inte kan göra ansprák pá att fá reglera vissa omráden. Fakultetsnamnden 
menar att principen om kommunal sjalvstyrelse darför saknar relevans i 
vart fall avseende normgivningen och att det ar tveksamt om den av 
utredningen föreslagna formuleringen speglar principens innebörd. 
Regeringen vill med anledning av dessa synpunkter framhálla att de 
begransningar som fakultetsnamnden pekar pá i frága om principens 
rackvidd följer direkt av regeringsformens reglering av normgivnings- 
makten. Dessa begransningar kan pá satt och vis sagas definiera de yttre 
ramarna för principens rackvidd. Enligt regeringens mening innebar 
utredningens förslag endast ett klargörande av vad som redan galler.

SKL anser att utredningens förslag till utformning av bestammelsen 
inte helt stammer överens med motsvarande bestammelse i kommunal- 
lagen. Enligt SKL bör det av bestammelsen framgá att de kommunala 
angelagenheterna sköts aven pá demokratins grund. Regeringen menar 
emellertid att detta framgár av den föreslagna bestammelsen i 14 kap. 1 § 
RF, dar det föreskrivs att beslutanderatten i kommunerna utövas av valda 
församlingar (jfr 1 kap. 7 § RF i dess nuvarande lydelse).

Sammantaget anser regeringen att en bestammelse med den lydelse 
Grundlagsutredningen föreslár bör tas in i det nya kapitel om 
kommunerna som föreslás i avsnitt 11.1.1.

Prop. 2009/10:80
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11.1.4 Lagstiftning som berör den kommunala sjalvstyrelsen Prop. 2009/10:80

Regeringens förslag: I regeringsformen införs en ny bestammelse om att 
en regelmassig prövning av de kommunala sjalvstyrelseintressena ska 
göras under lagstiftningsprocessen med tillampning av en proportionali- 
tetsprincip. I bestammelsen anges att en inskrankning i den kommunala 
sjalvstyrelsen aldrig bör gá utöver vad som ar nödvandigt med hansyn till 
de andamál som har föranlett den.

Lagrádets granskning utstracks till att omfatta all lagstiftning som kan 
fá betydelse för den kommunala sjalvstyrelsen.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: En stor majoritet av remissinstanserna ar positiva 

till att en proportionalitetsprincip uttryckligen tas in i regeringsformen 
och att Lagrádets granskning utvidgas i enlighet med förslaget. Flera av 
remissinstanserna, daribland Riksdagens ombudsmán (JO), Uppsala 
kommun, Luleá kommun, Östersunds kommun och Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL), anser dock att proportionalitetsprincipen bör 
formuleras sá att bestammelsen blir tvingande. Samhállsvetenskapliga 
fakultetsnámnden vid Uppsala universitet menar att det av lagtexten 
uttryckligen bör framgá att den föreslagna proportionalitetsprincipen inte 
kan bli föremál för lagprövning.

Skalen för regeringens förslag: Det ar inte ovanligt att den 
kommunala sjalvstyrelsen i lagstiftningsarenden stalls mot andra 
intressen och att det ibland uppstár en omfattande diskussion kring 
kommunernas krav pá en lokal eller regional bestammanderatt och 
nationella krav pá en enhetlig reglering. Det ar i sádana sammanhang 
viktigt att konsekvenserna för den kommunala sjalvstyrelsen blir föremál 
för ingáende övervaganden. Som utredningen framháller skulle en 
grundlagsbestammelse, som innebar att det vid all lagstiftning som kan fá 
betydelse för den kommunala sjalvstyrelsen ska prövas om skalen för 
den tankta regleringen motiverar det eventuella intráng i den kommunala 
sjalvstyrelsen som regleringen innebar, kunna fylla en viktig funktion till 
skydd för den kommunala sjalvstyrelsen. En sádan reglering innebar att 
riksdagen regelmassigt máste pröva kommunernas sjalvstyrelseintresse 
nar begransningar av sjalvstyrelsen övervags. Som utredningen fram- 
háller skulle en sádan ordning ocksá leda till att riksdagen fár ett battre 
underlag nar det galler att bedöma olika besluts följder för den 
kommunala sjalvstyrelsen.

I likhet med Grundlagsutredningen anser regeringen att en 
proportionalitetsprövning av detta slag bör innefatta en skyldighet att 
undersöka om det andamál som regleringen avser att tillgodose kan upp- 
nás pá ett för det kommunala sjalvbestammandet mindre ingripande satt 
an det som föreslás. Om olika möjligheter finns för att ná samma mál bör 
riksdagen av hansyn till principen om den kommunala sjalvstyrelsen 
valja den reglering som lagger minst band pá den kommunala sjalvbe- 
stammanderatten. Det bör framhállas att detta givetvis förutsatter att det i 
lagstiftningsprocessen har gjorts noggranna analyser av den páverkan 
olika förslag har pá den kommunala sjalvstyrelsen.

Mot den angivna bakgrunden bör det, som utredningen föreslár, i 
regeringsformen föras in en bestammelse som innebar att en regelmassig 212



prövning av sjalvstyrelseintressena ska göras under lagstiftningspro- Prop. 2009/10:80 
cessen. Bestammelsen bör tas in i det nya kapitel om kommunerna som 
föreslás i avsnitt 11.1.1.

Flera remissinstanser, bl.a. JO  och SKL, föreslár att bestammelsen ut- 
formas sá att den blir tvingande i den meningen att lagstiftning inte fár  
innebara en inskrankning av den kommunala sjalvstyrelsen som gár 
utöver vad som ar nödvandigt med hansyn till dess andamál. Regeringen 
vill i detta sammanhang framhálla att proportionalitetsprincipens huvud- 
sakliga syfte ar att ástadkomma en ordning som innebar att intresset av 
kommunal sjalvstyrelse under beredningen av lagförslag regelmassigt 
stalls mot de intressen som ligger bakom lagförslaget. Liksom utred- 
ningen anser regeringen att det ar av avgörande betydelse att den slutliga 
bedömningen av om proportionalitetskravet ar tillgodosett görs av riks- 
dagen i samband med att den tar stallning till förslaget. Detta uppfylls 
med den föreslagna lydelsen av bestammelsen. Regeringen anser ocksá, 
till skillnad frán Samhállsvetenskapliga fakultetsnámnden vid Uppsala 
universitet, att det genom bestammelsens fakultativa utformning framgár 
att riksdagens bedömning nar det galler konsekvenserna för den kommu- 
nala sjalvstyrelsen inte kan bli föremál för lagprövning i efterhand.

Lagstiftningsförslag som innebar áligganden för kommunerna ar 
mánga gánger av det slaget att de granskas av Lagrádet (8 kap. 18 § RF). 
För att sakerstalla att lagstiftning av betydelse för den kommunala sjalv- 
styrelsen som regel ska bli föremál för lagrádsgranskning har utred- 
ningen föreslagit att Lagrádets granskningsomráde kompletteras med 
sádana lagar som innebar áligganden för kommunerna. Regeringen 
ansluter sig till detta förslag. I detta ligger en tydlig markering av den 
kommunala sjalvstyrelsens betydelse.

11.1.5 Skatteutjamning mellan kommuner

Regeringens förslag: I regeringsformen införs en ny bestammelse som 
förtydligar att skatteutjamning mellan kommuner ar möjlig.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: En majoritet av de remissinstanser som har yttrat 

sig i denna del, daribland Uppsala kommun, Luleá kommun, Östersunds 
kommun, Norrbottens láns landsting, Sveriges Kommuner och Landsting 
och Juridiska fakultetsnámnden vid Uppsala universitet, ar positiva till 
förslaget. Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet menar 
att det innan förslaget laggs till grund för lagstiftning bör utredas om, och 
i sá fall vilka, begransningar för utjamningen som bör följa av regerings- 
formen. Medborgarráttsrörelsen menar att den kommunala skatteutjam- 
ningen ar oförenlig med kommunal sjalvstyrelse och avstyrker förslaget.

Skalen för regeringens förslag: Det kan konstateras att nágon form av 
kommunal skatteutjamning har funnits sedan 1917. Systemet var dock 
frán början helt statligt finansierat. Först under 1980-talet infördes 
utjamningssystem med avgifter för kommuner och landsting med hög 
skattekraft (se bl.a. SOU 2000:120 s. 51 f.). Ordningen motiverades med 
att strukturella skillnader mellan olika kommuner och landsting nar det 
galler inkomster och utgifter gjorde det nödvandigt med nágon form av 213



utjamning mellan kommuner respektive landsting för att uppná nationella Prop. 2009/10:80 
mál om en likvardig service över hela landet.

Det har varit en omstridd frága om lagstiftning som innebar en 
ekonomisk omfördelning mellan kommuner har varit grundlagsenlig. I 
samband med granskningen av ett förslag till nytt skatteutjamnings- 
system, som var konstruerat som en omfördelning av skatteinkomster 
mellan kommuner och landsting, uttalade Lagrádet att ett skatteutjam- 
ningssystem som innebar att skatt tas ut av en kommun och tillförs andra 
kommuner inte ar förenligt med bestammelsen i 1 kap. 7 § RF (prop.
1994/95:150 bil. 7, bet. 1994/95:FiU19 s. 96). Lagrádets tolkning mötte 
vissa invandningar frán konstitutionsutskottet (yttr. 1994/95:KU6y). Pá 
uppdrag av riksdagen omarbetade regeringen emellertid förslaget och 
sedan Lagrádet granskat aven detta förslag antogs det av riksdagen (prop.
1995/96:64, bet. 1995/96:FiU5). Detta system ersattes 2005 av det 
nuvarande utjamningssystemet, som ar konstruerat som ett avgifts- och 
bidragssystem med inkomstutjamningsavgifter och kostnadsutjamnings- 
avgifter samt inkomstutjamningsbidrag, kostnadsutjamningsbidrag, 
strukturbidrag och införandebidrag (lagen [2004:773] om kommunal- 
ekonomisk utjamning).

Det gallande systemet har inte ifrágasatts frán konstitutionell synpunkt 
pá samma satt som förslag till tidigare utjamningssystem. I motsats till 
vad Medborgarráttsrörelsen havdar stár det enligt regeringen klart att det 
ar förenligt med regeringsformen att genom lag reglera ett system som 
syftar till att utjamna de ekonomiska förutsattningarna mellan olika 
kommuner och landsting. Grundlagsregleringen innebar dock att lagstif- 
tarens utrymme att bestamma den narmare utformningen av sádana 
system ar begransat.

Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet menar att det 
innan en reglering införs bör utredas om, och i sá fall vilka, 
begransningar som bör följa direkt av grundlag samt vilka konsekvenser 
en reglering utan sádana begransningar kan fá. Regeringen anser dock att 
det inte ar lampligt att i grundlag mer i detalj reglera förutsattningarna för 
ett skatteutjamningssystems narmare utformning. Nágra specifika 
begransningar för utjamningen bör sáledes inte anges direkt i 
regeringsformen. Det saknas darför skal att utreda frágan ytterligare 
innan stallning tas till om en grundlagsandring bör göras.

Regeringen instammer i utredningens bedömning att det i förtyd- 
ligande syfte bör införas en bestammelse om kommunal skatteutjamning 
i regeringsformen. Som utredningen kommer fram till bör en sádan 
bestammelse möjliggöra olika former av utjamningssystem, báde sádana 
som det nuvarande som system som utformats pá annat satt. En viss 
begransning med avseende pá utjamningssystemets syfte bör dock slás 
fast. Regeringen ansluter sig till utredningens förslag att bestammelsen 
bör ange att en kommun ska kunna álaggas att bidra till kostnaden för 
andra kommuners angelagenheter om det kravs för att uppná likvardiga 
ekonomiska förutsattningar samt för att ge kommunerna möjligheter att 
uppfylla sina átaganden. Det bör uppmarksammas att bestammelsen báde 
avser utjamningssystem mellan kommuner pá lokal och pá regional nivá.
Som framgár av avsnitt 11.1.2 anvands namligen uttrycken kommun och 
kommunal i regeringsformen med avseende pá báda kommuntyperna.
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Bestammelsen bör tas in i det nya kapitel om kommunerna som föreslás i Prop. 2009/10:80 
avsnitt 11.1.1.

11.1.6 Kommunernas medverkan som remissinstanser

Regeringens förslag: Bestammelsen i 7 kap. 2 § regeringsformen om 
beredning av regeringsarenden förtydligas sá att det klart framgár att 
remissförfarandet ocksá omfattar kommunerna.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna tillstyrker eller lamnar förslaget i huvudsak utan 

erinran. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anser att det i 
regeringsformen aven bör slás fast att regeringen i enlighet med vad som 
föreskrivs i lag ska samráda med kommunerna i frágor av betydelse för 
den kommunala sjalvstyrelsen eller som i övrigt ar av betydande vikt för 
kommunernas ekonomi och verksamhet. Skáne láns landsting anser att 
ett sádant samrád bör lagregleras.

Skalen för regeringens förslag: Enligt 7 kap. 2 § RF ska vid 
beredningen av regeringsarenden behövliga upplysningar och yttranden 
inhamtas frán berörda myndigheter. I den omfattning som det behövs ska 
sammanslutningar och enskilda ges tillfalle att yttra sig. Detta 
beredningskrav galler báde riksstyrelsearenden, exempelvis beslut om 
propositioner och förordningar, och förvaltningsarenden.

Ett viktigt led i beredningen av regeringsarenden ar utredningsvasen- 
det. Formerna för utredningsarbetet ar inte grundlagsfasta utöver vad 
som följer av de regler om remissförfarandet som nyss redovisats. I 
kommittéförordningen (1998:1474) har regeringen föreskrivit att om 
förslagen i ett utredningsbetankande har betydelse för den kommunala 
sjalvstyrelsen, ska konsekvenserna i detta avseende anges i betankandet.
I detta ligger en skyldighet för kommittéerna att analysera sádana 
konsekvenser.

En allman utgángspunkt för regleringen i regeringsformen har varit att 
visa áterhállsamhet med att binda regeringens arbetsformer i grundlag 
(prop. 1973:90 s. 287 f.). I sammanhanget har framhállits att det 
förhállandet att regeringen máste bara det slutliga ansvaret för utform- 
ningen och innebörden av förslag som laggs fram för riksdagen bör föra 
med sig att det ytterst fár ankomma pá regeringen att avgöra hur den 
utredning bör bedrivas som anses behövlig som grundval för förslagen.

Samtidigt kan konstateras att den svenska förvaltningstraditionen 
bygger pá att kommunerna och landstingen, om det ar möjligt, ska rád- 
frágas i god tid och pá lampligt satt i planerings- och beslutsprocessen i 
alla frágor som direkt berör dem. Företradare för kommuner och 
landsting deltar bl.a. regelmassigt i kommittéer och andra utredningar.
De ar ocksá remissinstanser. Detta ligger i linje med de átaganden som 
Sverige har enligt den europeiska konventionen om kommunal sjalv- 
styrelse (CETS 122), som ratificerades 1989 (prop. 1988/89:119, bet.
1988/89:KU32).

Áven om det inte finns anledning att utgá frán annat an att 
kommunerna och landstingen redan enligt gallande ordning tar del i 
beredningsprocessen i de frágor som direkt berör dem, finns det som 215



Grundlagsutredningen framháller skal att förtydliga bestammelsen i Prop. 2009/10:80
7 kap. 2 § RF sá att det klart framgár att remissförfarandet ocksá omfattar 
kommunerna och landstingen.

SKL anser att det -  mot bakgrund av Ansvarskommitténs förslag om en 
fastlagd ordning för samrád mellan staten och den kommunala sektorn 
(SOU 2007:10) -  i regeringsformen bör slás fast att regeringen i enlighet 
med vad som föreskrivs i lag ska samráda med kommunerna i frágor av 
betydelse för den kommunala sjalvstyrelsen eller som i övrigt ar av 
betydande vikt för kommunernas ekonomi och verksamhet. Regeringen 
vill framhálla att Ansvarskommitténs betankande för narvarande bereds i 
Regeringskansliet och att det darför saknas förutsattningar att ta stallning 
till förslaget inom ramen för detta lagstiftningsarende. Mot denna 
bakgrund kan inte heller Skáne láns landstings synpunkter övervagas 
narmare.

11.2 Regleringen av normgivningsmakten moderniseras

11.2.1 Bakgrund

Nuvarande reglering i regeringsformen

Med normgivningsmakten avses ratten att besluta om rattsregler, dvs. 
sádana regler som ar bindande för enskilda och myndigheter och som 
galler generellt. I regeringsformen benamns sádana regler föreskrifter. 
Normgivningsmakten regleras i huvudsak i 8 kap. RF men bestammelser 
om normgivning finns aven i andra kapitel i regeringsformen samt i 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Det bör noteras att med begreppet föreskrifter i 8 kap. RF avses endast 
sádana normer som meddelas av svenska organ. Normer som meddelas 
inom ramen för samarbetet i EU omfattas sáledes inte.

Grundlagsregleringen har som framsta uppgift att fördela norm- 
givningskompetens mellan riksdagen och regeringen. Normgivnings- 
makten delas i första hand in i riksdagens primaromráde, det s.k. primara 
lagomrádet, och regeringens primaromráde. Det primara lagomrádet 
framgár dels av 8 kap. 2-6 §§ RF, dels genom ett antal andra bestammel- 
ser i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets- 
grundlagen. Omrádet omfattar bl.a. grundlagarna och riksdagsordningen, 
civilrattsliga föreskrifter, offentligrattsliga föreskrifter som ar betungande 
för enskilda samt vissa typer av kommunalrattsliga föreskrifter. 
Regeringens primaromráde framgár i huvudsak av 8 kap. 13 § RF och 
omfattar föreskrifter om verkstallighet av lag samt föreskrifter som inte 
enligt grundlag ska meddelas av riksdagen. Det sistnamnda omrádet 
brukar kallas regeringens restkompetens.

Det primara lagomrádet delas i sin tur in i tvá delar: det obligatoriska 
lagomrádet dar delegation av normgivningsmakten inte ar möjlig och det 
fakultativa lagomrádet dar möjlighet till delegation finns. Gransen mellan 
dessa tvá omráden framgár av 8 kap. 7-10 §§ RF, dar riksdagens möjlig- 
heter att delegera normgivningsmakt regleras. Det obligatoriska lag- 
omrádet omfattar bl.a. i stort sett all civilrattslig och skatterattslig 
normgivning.
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I 8 kap. RF finns ocksá bestammelser om delegation av normgiv- 
ningsmakt till andra myndigheter an regeringen och till kommuner. Nar 
riksdagen delegerar normgivningsmakt i ett visst amne till regeringen 
kan den tilláta att regeringen överláter át en förvaltningsmyndighet eller 
en kommun att meddela föreskrifter i amnet, vilket brukar kallas för 
subdelegation (8 kap. 11 § RF). Vidare kan regeringen inom sitt primar- 
omráde delegera normgivningsmakt till myndigheter under regeringen 
och, med vissa undantag, till riksdagens myndigheter (8 kap. 13 § tredje 
stycket RF). Riksdagen kan delegera normgivningsmakt direkt till 
kommuner nar det galler betungande offentligrattsliga avgifter (8 kap. 9 
§ andra stycket RF) samt i vissa fall direkt till riksdagens myndigheter (8 
kap. 14 § andra och tredje styckena RF).

Allmánt om behovet av en översyn

Det har skett flera andringar i 8 kap. RF sedan tillkomsten av regerings- 
formen men kapitlets struktur och den huvudsakliga fördelningen av 
normgivningsmakten mellan riksdagen och regeringen kvarstár 
oförandrad. Regleringens utformning och uppbyggnad har dock varit 
föremál för kritik. Det har bl.a. anförts att regleringen ar svártillganglig 
och att det ar svárt att fá en helhetsbild av bestammelserna. Lagrádet har 
vidare vid ett flertal tillfallen uppmarksammat att bestammelserna leder 
till praktiska tillampningsproblem i lagstiftningsarbetet. Detta galler 
sarskilt bestammelserna om delegation av normgivningsmakt till 
regeringen. Dessutom har det utbildats en praxis vid tillampningen av 8 
kap. RF som kan sagas strida mot ordalydelsen i 8 kap. 10 § RF. En 
ytterligare aspekt ar att den nuvarande regleringen har ansetts hindra att 
kommuner ges ratt att meddela föreskrifter rörande s.k. trangselskatt. Det 
har ocksá ifrágasatts om reglerna ger utrymme för delegation av före- 
skriftsratt nar det galler kommunala parkeringsavgifter. En utförlig redo- 
görelse för dessa frágor finns i expertgruppsrapporten 
Normgivningsmakten (SOU 2008:42) som tagits fram pá uppdrag av 
Grundlagsutredningen.

11.2.2 Regleringen av normgivningsmakten moderniseras

Regeringens förslag: En ny inledande bestammelse tas in i 8 kap. 
regeringsformen bl.a. för att göra det möjligt att förenkla de följande 
bestammelserna i kapitlet.

De bestammelser i 8 kap. regeringsformen som anger det primara 
lagomrádet laggs samman i en bestammelse och de exemplifieringar 
som bestammelserna för narvarande inneháller tas bort. Vidare 
upplyses att det i övriga bestammelser i regeringsformen och annan 
grundlag finns bestammelser som anger krav pá lagform.

Ett tillagg görs för att klargöra att regeringen kan bestamma att 
föreskrifter meddelade av myndigheter under regeringen ska 
understallas regeringen för prövning.

Bestammelsen i 8 kap. 10 § regeringsformen andras sá att det 
tydliggörs att bemyndiganden enligt bestammelsen aven kan avse
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ikrafttradande av hela lagar, att bestammelsen aven galler inom det 
obligatoriska lagomrádet samt att bemyndiganden aven kan avse 
föreskrifter om en lags tillampning gentemot vissa lander eller 
mellanfolkliga organisationer.

Ordet darvid tas bort i bestammelsen om subdelegation i 8 kap. 11 § 
regeringsformen. Darigenom tydliggörs att en tidigare föreskrift som 
medger subdelegation av föreskriftsratt kan utgöra grunden för 
subdelegation nar ny delegation ges till regeringen.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: Av de remissinstanser som har yttrat sig ar de 

allra flesta positiva till eller har inget att erinra mot förslaget i de delar 
det avser en ny inledande bestammelse, regleringen av det primara 
lagomrádet och regleringen avseende delegation till regeringen. Bland 
dessa finns Riksdagens ombudsmán, Svea hovrátt, Kammarrátten i 
Stockholm, Juridiska fakultetsnámnden vid Uppsala universitet, 
Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet och Vágverket.

Regeringsráttens ledamöter anser att utredningens förslag innebar en 
valkommen uppstramning av bestammelserna rörande normgivnings- 
makten men konstaterar att förslaget innebar en viss utökning av det 
delegeringsbara omrádet och anser att det bör belysas vilka förandringar 
av delegationsmöjligheterna som förslaget innebar. De pekar vidare pá 
att vissa bestammelser i regleringsbreven, som meddelas med stöd av
9 kap. RF, ar föreskrifter och att dessa föreskrifter för narvarande inte 
beslutas genom förordning. Förutsatt att nágon andring inte ar tankt att 
genomföras i förhállande till nuvarande ordning föreslár de darför att 
kravet att regeringens föreskrifter alltid ska ges förordningsform endast 
ska galla föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. RF.

Juridiska fakultetsnamnden vid Stockholms universitet anför att det 
kan övervagas om inte vissa bestammelser om normgivning i andra delar 
av regeringsformen borde flyttas till 8 kap. RF. Nar det galler förslaget 
att förtydliga regeringens ratt att begara understallning av myndighets- 
föreskrifter anser fakultetsnamnden att det framstár som oklart pá vilket 
satt regeringen kan agera om den inte ar nöjd med de understallda före- 
skrifterna och hur detta i sá fall förháller sig till systematiken i 8 kap. RF.

Svenskt Náringsliv anser att kapitlet om lagar och andra föreskrifter bör 
förenklas ytterligare genom att konstruktionen med delegation överges 
och att kapitlet i stallet byggs pá principerna att alla regler av verklig 
betydelse ska faststallas av riksdagen genom lag och att regeringen har 
befogenhet att meddela mindre ingripande föreskrifter genom förordning. 
Svenskt Naringsliv och Fastighetságarna anser att riksdagens stallning 
som lagstiftare bör starkas bl.a. genom att ramlagstankandet tonas ned 
och att myndigheternas regelgivning begransas. De pápekar att förbudet 
mot delegation av föreskrifter om skatt i praktiken kringgás genom verk- 
stallighetsföreskrifter och anser att det bör vidtas átgarder för att 
begransa anvandningen av sádana föreskrifter. Svenskt Naringsliv anser 
att de uttalanden om anvandningen av verkstallighetsföreskrifter som 
gjordes i förarbetena till regeringsformen bör föras in i lagtexten.

Juridiska fakultetsnamnden vid Uppsala universitet tillstyrker förslagen 
till andring av 8 kap. 10 och 11 §§ RF. Áven Juridiska fakultetsnamnden
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vid Stockholms universitet tillstyrker förslaget till andring i 8 kap. 10 § 
RF. Nar det galler förslaget till andring i 8 kap. 11 § RF erinrar fakultets- 
namnden om de problem som kan uppkomma i rattstillampningen om 
aldre medgivanden tilláts utgöra grunden för subdelegation nar ny 
delegation ges till regeringen.

Vissa remissinstanser framför synpunkter i andra frágor som rör 
regleringen av normgivningsmakten an de som behandlas i betankandet. 
Juridiska fakultetsnamnden vid Stockholms universitet anför att det kan 
övervagas om det bör förtydligas att uttrycket förvaltningsmyndighet i 
bestammelsen om subdelegation i 8 kap. 11 § RF innefattar báde statliga 
och kommunala förvaltningsmyndigheter. Fakultetsnamnden anser ocksá 
att det kan behöva förtydligas om uttrycket kommun i denna paragraf ska 
tolkas sá att föreskrifter kan meddelas inte bara av kommunfullmaktige 
utan ocksá av kommunala namnder. Vidare anför fakultetsnamnden att 
det kan diskuteras om inte ytterligare amnen borde vara undantagna frán 
möjligheten till subdelegation till förvaltningsmyndighet eller kommun 
samt att det möjligen kan finnas anledning att övervaga om det inom 
omrádet för restkompetensen bör öppnas för delegation till kommunerna. 
Svenskt Naringsliv, Fastighetsagarna och Ágarfrámjandet anser att 
principen att normer ska vara utformade sá att de har generell giltighet 
bör slás fast i 8 kap. RF. Svenskt Naringsliv anför att allmanna rád bör 
avskaffas som regelform.

Skalen för regeringens förslag

Allmánna utgangspunkter

Regeringen delar Grundlagsutredningens uppfattning att den huvudsak- 
liga fördelningen av normgivningsmakt mellan riksdagen och regeringen 
bör kvarstá oförandrad. Det finns dock skal att narmare övervaga om 
riksdagen ska kunna delegera normgivningsmakt rörande s.k. trang- 
selskatt och parkeringsavgifter till kommuner. Vidare bör en översyn av 
bestammelserna i 8 kap. RF göras i syfte att undanröja tillampnings- 
problem samt skapa en reglering med mindre detaljrikedom och ökad 
överskádlighet. Dessutom bör regleringen i vissa avseenden anpassas till 
den praxis som utbildats bl.a. nar det galler regeringens möjligheter att 
föreskriva att en lag ska börja eller upphöra att tillampas.

Regeringen anser, till skillnad frán Svenskt Náringsliv och Fastighets- 
ágarna, inte att det finns skal att genom ytterligare andringar i 8 kap. RF 
förstarka riksdagens stallning som lagstiftare. Det kan dock framhállas 
att de förarbetsuttalanden om anvandningen av verkstallighetsföreskrifter 
som Svenskt Naringsliv hanvisar till fortfarande har sin giltighet. Enligt 
dessa fár i verkstallighetsföreskriftens form inte beslutas om nágot som 
kan upplevas som ett nytt áliggande för enskilda eller om nágot som kan 
betraktas som ett ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska för- 
hállanden som inte följer av tidigare föreskrifter (prop. 1973:90 s. 211). 
Regeringen anser emellertid inte att det finns skal att föra in dessa förar- 
betsuttalanden i regeringsformen.

Svenskt Naringsliv anser att Ansvarskommitténs förslag att avskaffa 
allmanna rád bör behandlas i detta lagstiftningsarende (jfr SOU 2007:10
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s. 96 f.). Ansvarskommitténs betankande bereds emellertid för nar- 
varande i Regeringskansliet och det saknas förutsattningar att ta stallning 
till berörda förslag inom ramen för detta lagstiftningsarende.

Vissa remissinstanser föreslár att generalitetsprincipen ska föras in i 
8 kap. RF. Kravet pá att författningar ska ha generell giltighet har bl.a. 
uttalats i regeringsformens förarbeten och av Lagrádet (prop. 1973:90 
s. 203 f., bet. 2000/01:KU26 bilaga 5). Regeringen anser dock inte att det 
finns anledning att uttryckligen ange denna princip i regeringsformen.

En ny inledande bestámmelse

Regeringen anser i likhet med Grundlagsutredningen att det bör införas 
en ny inledande bestammelse i 8 kap. RF. Syftet med bestammelsen ar 
att ge en översiktlig introduktion till regleringen i kapitlet. Den syftar 
ocksá till att göra det möjligt att undvika upprepningar i de följande be- 
stammelserna genom att det laggs fast att föreskrifter meddelas av riks- 
dagen genom lag och av regeringen genom förordning samt att ett 
bemyndigande att meddela föreskrifter alltid ska ha föreskriftsform.

Som Regeringsráttens ledamöter pápekar förekommer det att före- 
skrifter tas in i regleringsbrev som meddelas med stöd av 9 kap. RF. 
Kravet pá förordningsform för regeringens föreskrifter innebar att detta 
inte langre blir möjligt. Regeringen gör bedömningen att det inte langre 
finns nágot behov av att ta in föreskrifter i regleringsbreven. Bestammel- 
sen bör darför inte justeras med anledning av det pápekande som 
Regeringsrattens ledamöter gör.

Kravet pá förordningsform för regeringens föreskrifter medför aven en 
förandring jamfört med vad som för narvarande galler enligt 8 kap. 9 § 
andra stycket RF i frága om regeringens föreskrifter om betungande 
avgifter. Det vanligaste ar visserligen att regeringens föreskrifter enligt
8 kap. 9 § andra stycket RF ges i förordning men nágot sádant krav stalls 
för narvarande inte upp i regeringsformen. Regeringen kan aven i lag 
bemyndigas att meddela föreskrifter om avgifter enligt 8 kap. 7 § RF 
förutsatt att föreskrifterna galler nágot av de omráden som raknas upp 
dar. Nar regeringen meddelar föreskrifter med stöd av ett sádant bemyn- 
digande kravs dock att det sker genom förordning. Det kan alltsá kon- 
stateras att 8 kap. 9 § andra stycket RF inte staller upp ett förordnings- 
krav för regeringens avgiftsföreskrifter medan ett sádant krav finns i
8 kap. 7 § RF. Som Grundlagsutredningen konstaterar talar övervagande 
skal för att denna skillnad inte bör uppratthállas och att regeringens före- 
skrifter om avgifter alltid bör meddelas genom förordning.

Áven nar det galler kravet pá föreskriftsform för bemyndiganden inne- 
bar bestammelsen en förandring av vad som galler enligt 8 kap. 9 § andra 
stycket RF. Enligt den bestammelsen kravs inte att riksdagens bemyn- 
diganden har föreskriftsform aven om de numera regelmassigt ges i lag. 
Den föreslagna ordningen innebar att bemyndigandena máste kungöras 
och blir darmed enklare att hitta. Detta innebar battre möjligheter att följa 
regelgivningen för enskilda som traffas av avgiftsföreskrifter och för de 
som ska tillampa föreskrifterna, t.ex. domstolar. Dessutom ar de nu- 
varande formkraven i regeringsformen nar det galler bemyndiganden 
avseende föreskrifter om betungande avgifter inte enhetliga. Sádana
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bemyndiganden kan namligen som namns ovan ges aven med stöd av
8 kap. 7 § RF men dá kraver de lagform. Regeringen anser darför, i likhet 
med utredningen, att riksdagens normgivningsbemyndiganden alltid ska 
ges i lag.

Det primára lagomradet

I 8 kap. 2-6 §§ RF finns bestammelser som anger det primara lagom- 
rádet. Det finns, som utredningen framháller, ett behov av att förenkla 
bestammelserna. Detta bör ske genom att de amnesomráden som kraver 
lagform raknas upp i punktform i en och samma paragraf. Vidare bör de 
exempel pá föreskrifter som för narvarande finns i 2 och 3 §§ utgá. Dar- 
igenom förenklas regleringen och en samlad och mer lattillganglig bild 
skapas av de amnen som omfattas av det primara lagomrádet.

För att klargöra att 8 kap. RF inte inneháller en uttömmande beskriv- 
ning av lagomrádet bör vidare en bestammelse införas som upplyser om 
att bestammelser med krav pá lagform aven finns i andra kapitel i 
regeringsformen och i andra grundlagar. Sádana bestammelser finns i 
bl.a. 2 kap. 16 och 18 §§, 3 kap. 14 §, 9 kap. 11-14 §§, 11 kap. 2, 6 och
10 §§, 12 kap. 7 §, 13 kap. 7 § och 14 kap. 6 § RF. Bestammelser med 
krav pá lagform finns ocksá i bl.a. 2 kap. 18 § och 12 kap. 15 § TF. Som 
en följd av att en sádan hanvisningsbestammelse införs kan hanvisningen 
i nuvarande 8 kap. 1 § RF till bestammelserna i 2 kap. RF tas bort.

Som Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet anför kan 
det övervagas om inte vissa bestammelser som anger krav pá lagform 
och som finns i andra kapitel i regeringsformen borde flyttas till 8 kap. 
RF. Fördelen med detta skulle framför allt vara att 8 kap. RF gavs en mer 
heltackande och lattillganglig bild av grundlagsregleringen av normgiv- 
ningsmakten. Det skulle dock innebara att regleringen i exempelvis
II  kap. RF inte gav en heltackande bild av grundlagsregleringen om ratt- 
skipningen. Vidare skulle inte den vikt som fasts vid vissa frágor och 
som framgár av kravet pá lagform framgá med samma tydlighet. Efter- 
som det finns bestammelser om normgivning aven i tryckfrihetsförord- 
ningen och yttrandefrihetsgrundlagen kan beskrivningen av normgiv- 
ningsmakten i 8 kap. RF inte heller bli komplett. Mot denna bakgrund 
finns det enligt regeringens uppfattning inte skal att flytta normgivnings- 
bestammelser frán andra kapitel i regeringsformen till 8 kap.

Delegation till regeringen

I 8 kap. 7 § RF finns regler om delegation till regeringen pá det offentlig- 
rattsliga omrádet. Paragrafen har medfört problem i den praktiska till- 
lampningen och kritik har riktats mot dess utformning. Den ar utformad 
sá att den raknar upp de omráden inom vilka delegation ar möjlig. Det ar 
sáledes nödvandigt att ett föreslaget bemyndigande till regeringen kan 
hanföras till nágot av de uppraknade amnesomrádena. I mánga lagstift- 
ningsarenden har paragrafen kommit att tillampas extensivt. Lagrádet har 
vid flera tillfallen ansett att regeringen försökt att ”pressa in” en frága 
under nágot av de uppraknade omrádena (se t.ex. prop. 2008/09:132).
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Trots den extensiva tillampningen har det ifrágasatts om bestammelsen Prop. 2009/10:80 
tacker det behov av delegation som finns.

Vidare har paragrafen andrats vid ett flertal tillfallen sedan regerings- 
formens tillkomst. Kritik har kommit att riktas mot paragrafens utform- 
ning i det avseendet att de olika punkterna inte ar sprákligt jamförbara.
Vissa av punkterna ar narmast utformade som andamálsbestammelser 
medan andra snarast beskriver amnesomráden. En annan kritik som fram- 
förts ar att innehállet i punkterna till viss del överlappar varandra.

Grundlagsutredningen föreslár mot denna bakgrund en ny bestammelse 
som anger inom vilka amnesomráden delegering inte fár ske. Till skill- 
nad mot nuvarande reglering innebar förslaget att delegation av ratten att 
meddela offentligrattsliga föreskrifter ar tilláten om inte regeringsformen 
uttryckligen förbjuder det. En fördel med en sádan ordning ar att det blir 
lattare för en lasare att avgöra vad som galler för regeringens möjligheter 
att meddela föreskrifter. Vidare minskar behovet att lagga ned tid pá att 
utreda under vilken punkt i 8 kap. 7 § RF som ett avsett bemyndigande 
kan hanföras. Dessutom medför den föreslagna andringen att bestammel- 
sen i 8 kap. 9 § RF, till den del som den avser delegation till regeringen, 
kan utgá.

Regeringen anser att en förenkling i enlighet med Grundlagsutred- 
ningens förslag bör genomföras. Bestammelserna som anger de omráden 
inom vilka delegation inte ar möjlig bör utformas pá ett sádant satt att 
andringen inte medför nágon minskning av betydelse av det obligatoriska 
lagomrádet.

Till de offentligrattsliga amnesomráden dar delegation liksom för nar- 
varande inte bör vara tilláten hör i första hand skatter. Pá skatteomrádet 
bör dock liksom nu föreskriftsratten nar det galler införseltullar kunna 
delegeras.

Till det obligatoriska lagomrádet bör vidare hanföras föreskrifter om 
annan rattsverkan av brott an böter. Delegation bör inte heller kunna ske 
nar det galler föreskrifter som rör utsökning och konkurs. Dessa undan- 
tag frán möjligheten till delegation motsvarar i allt vasentligt de omráden 
som för narvarande ar undantagna. Har kan ocksá namnas att bestammel- 
sen i 8 kap. 5 § RF, att grunderna för andringar i rikets indelning i 
kommuner ska meddelas genom lag, har flyttats till det nya kapitel om 
kommunerna som föreslás i avsnitt 11.1.1.

Áven om förslaget inte ar avsett att medföra nágon egentlig saklig 
andring har det vissa áterverkningar pá riksdagens möjligheter att 
delegera föreskriftsratt till regeringen, sarskilt nar det galler 
kommunernas verksamhet. Att uppstalla sarskilda begransningar av 
delegationsmöjligheterna láter sig knappast göras utan att den nuvarande 
detaljregleringen i 8 kap. 7 § RF bibehálls. Som Grundlagsutredningen 
konstaterar ger vidare redan bestammelsen i 8 kap. 7 § RF vidstrackta 
möjligheter till delegation nar det galler kommunernas specialreglerade 
verksamheter. Till detta kommer att regleringen tilláter regeringen att 
med stöd av sin restkompetens meddela föreskrifter nar det galler 
kommunernas organisation och verksamhetsformer. En viss utökning av 
delegationsmöjligheterna pá det kommunala omrádet innebar dock den 
föreslagna lösningen. Regeringen delar emellertid Grundlagsutred- 
ningens uppfattning att den konsekvensen kan accepteras med hansyn till 
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kommunerna. Det fár förutsattas att riksdagen vid bemyndiganden till 
regeringen beaktar de hansyn som den kommunala sjalvstyrelsen kan 
krava. Bemyndiganden bör mot den bakgrunden ske med försiktighet och 
inte göras vidare an nödvandigt.

Enligt regeringens uppfattning innebar Grundlagsutredningens förslag 
vasentliga förenklingar av regleringen i 8 kap. RF. Svenskt Náringsliv 
anser dock att kapitlet bör förenklas ytterligare och att konstruktionen 
med delegation helt bör överges. Det förslag som Svenskt Naringsliv 
lagger fram skulle innebara en genomgripande förandring av grundlags- 
regleringen av normgivningsmakten och skulle krava ett omfattande 
utredningsarbete. Hartill kommer att en sádan reglering skulle bli mer 
svártillampad an den nuvarande ordningen. Olika politiska majoriteter i 
riksdagen skulle dessutom sannolikt ha olika syn pá frágan om vilka 
föreskrifter som ar av verklig betydelse. Det kan darför inte komma 
i frága att föreslá andringar av det slag som Svenskt Naringsliv före- 
sprákar.

Delegation till förvaltningsmyndigheter och kommuner

Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet anför att det kan 
behöva förtydligas om uttrycket förvaltningsmyndighet innefattar báde 
statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. Av 1 kap. 8 § RF 
framgár att det för den offentliga förvaltningen finns statliga och 
kommunala förvaltningsmyndigheter. Med förvaltningsmyndighet avses 
sáledes i regeringsformen sával statliga som kommunala förvaltnings- 
myndigheter.

Fakultetsnamnden efterfrágar vidare ett förtydligande av om uttrycket 
kommun avser inte bara fullmaktige utan ocksá kommunala namnder. 
Det kan konstateras att enligt delegationsbestammelserna i 8 kap. RF kan 
delegation i vissa fall ske till kommuner. I 8 kap. RF regleras daremot 
inte vilket kommunalt organ som ska besluta föreskrifter med stöd av 
delegationen. Utgángspunkten máste anses vara att det ar en kommunal- 
rattslig frága vilket organ som ska fatta sádana beslut för kommunens 
rakning. Den frágan bör inte behandlas narmare i detta sammanhang.

Fakultetsnamnden menar vidare att det kan övervagas om inte 
ytterligare amnen borde vara undantagna frán möjligheten till subdelega- 
tion till förvaltningsmyndighet eller kommun samt att det möjligen kan 
finnas anledning att övervaga om det inom omrádet för restkompetensen 
bör öppnas för delegation till kommunerna. Dessa frágor behandlas inte 
av Grundlagsutredningen och det finns darför inte underlag att behandla 
dem i detta lagstiftningsarende.

Understállning av föreskrifter

Regleringen i 8 kap. RF ger ett stort utrymme för regeringen att 
bemyndiga andra myndigheter och kommuner att meddela föreskrifter. 
Regeringen kan delegera normgivningsmakt dels inom sitt primar- 
omráde, dels genom s.k. subdelegation vilket innebar att den normgiv- 
ningsmakt riksdagen delegerat till regeringen delegeras vidare till
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förvaltningsmyndigheter och kommuner. Sarskilt vid delegation till Prop. 2009/10:80 
myndigheter som lyder under regeringen kan det finnas ett behov för 
regeringen att kontrollera de föreskrifter som delegationen ger upphov 
till. Det finns dock inte nágon uttrycklig reglering i regeringsformen som 
ger regeringen möjlighet att utföra en sádan kontroll.

I 8 kap. 12 § RF finns en bestammelse som ger riksdagen ratt att 
bestamma att regeringsförordningar som meddelats med stöd av 
riksdagens bemyndigande ska understallas riksdagen för prövning. Det 
kan havdas att fránvaron av en motsvarande reglering för regeringen bör 
förstás sá att regeringen inte kan besluta om sádan understallning. Mot en 
sádan tolkning kan dock anföras att det ligger i delegationsmöjligheten 
som sádan att den som ger ett bemyndigande ocksá kan besluta om 
understallning av föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandet.
Nar det galler föreskrifter som meddelas av myndigheter under 
regeringen kan det dessutom göras gallande att en ratt att besluta om 
understallning ar en naturlig följd av det förhállande som galler mellan 
regeringen och dess myndigheter.

Regeringen instammer i utredningens bedömning att det bör finnas en 
möjlighet för regeringen att pá ett formaliserat satt kontrollera under- 
lydande myndigheters föreskrifter. Regeringsformen bör ge ett uttryck- 
ligt stöd för en sádan kontroll. Regeringen staller sig darför bakom 
utredningens förslag att införa en bestammelse i 8 kap. RF som ger 
regeringen ratt att begara att föreskrifter meddelade av myndigheter 
under regeringen understalls regeringen för prövning.

Juridiska fakultetsnámnden vid Stockholms universitet anser bl.a. att 
det framstár som oklart hur regeringen ska agera om den ar missnöjd 
med de understallda föreskrifterna. Regeringen vill med anledning av 
denna synpunkt framhálla att det som namns ovan redan finns en möjlig- 
het för riksdagen att begara understallning av de föreskrifter som 
regeringen meddelar med stöd av delegation. Om riksdagen ar missnöjd 
med regeringens föreskrifter, kan riksdagen t.ex. upphava bemyndigandet 
till regeringen eller meddela en lag som upphaver eller ersatter förord- 
ningen. Vidare kan riksdagen införa en bestammelse i en lag som inne- 
háller ett bemyndigande som anger att regeringens föreskrifter upphör att 
galla om de inte understalls riksdagen inom viss tid (se t.ex. 3 § 
ransoneringslagen [1978:268]). Pá motsvarande satt kan regeringen vid 
tillampningen av den föreslagna bestammelsen upphava det aktuella 
bemyndigandet eller meddela en förordning som upphaver eller ersatter 
myndighetsföreskriften. Dessa möjligheter att agera mot föreskrifter som 
meddelas med stöd av delegation frán regeringen finns redan enligt den 
nuvarande regleringen. Det som tillförs genom den föreslagna 
bestammelsen ar en uttrycklig ratt för regeringen att redan i samband 
med bemyndigandet begara att en föreskrift som meddelas med stöd av 
bemyndigandet ska understallas regeringen. Det klargörs sáledes att 
regeringen i anslutning till bemyndigandet kan införa en reglering som 
innebar att myndighetsföreskriften upphör att galla om den inte under- 
stalls eller godkanns av regeringen inom viss tid.

224



Anpassningar till utbildadpraxis, m.m. Prop. 2009/10:80

Enligt 8 kap. 10 § RF kan regeringen efter bemyndigande i lag i de 
amnen som anges i 8 kap. 7 § första stycket eller 9 § RF genom förord- 
ning bestamma att en föreskrift i lagen ska börja eller upphöra att tillam- 
pas. Bestammelsen galler, enligt ordalydelsen, endast det fakultativa 
lagomrádet och endast en föreskrift i en lag. Bemyndiganden för 
regeringen enligt 8 kap. 10 § RF förekommer dock aven inom det 
obligatoriska lagomrádet och avseende ikrafttradande av lagar i dess 
helhet. Bemyndigandet kan avse sával en grundförfattning som en lag om 
andring i en grundförfattning. Enligt denna praxis tilláts alltsá delegation 
utan uttryckligt stöd i regeringsformen. I praxis har det ocksá godtagits 
att regeringen fátt ratt att förordna inte bara om ikrafttradande av en lag 
utan ocksá om lagens tillampning i förhállande till andra lander eller 
mellanfolkliga organisationer. Denna praxis fár numera anses vara 
gallande ratt. Regeringen instammer i Grundlagsutredningens bedömning 
att denna praxis framstár som valgrundad.

Mot den angivna bakgrunden bör bestammelsen i 8 kap. 10 § RF 
andras sá att det uttryckligen framgár att bemyndiganden enligt bestam- 
melsen kan avse ikrafttradande av en lag i dess helhet och inte endast 
frágan om en viss föreskrift ska börja eller upphöra att tillampas. Vidare 
bör det klargöras att bestammelsen galler inom hela lagomrádet och inte 
endast det fakultativa lagomrádet. Bestammelsen bör ocksá andras sá att 
det framgár att bemyndiganden aven kan avse föreskrifter om en lags 
tillampning gentemot vissa lander eller mellanfolkliga organisationer.

Regeringen anser i likhet med utredningen att bestammelsen om sub- 
delegation i 8 kap. 11 § RF bör andras sá att ”darvid” tas bort. Pá detta 
satt tydliggörs att en tidigare föreskrift i lag som ger regeringen ratt att 
subdelegera föreskriftsratt till andra myndigheter kan utgöra grunden för 
subdelegation nar ny delegation ges till regeringen.

Vad galler de tillampningsproblem som Juridiska fakultetsnámnden vid 
Stockholms universitet pekar pá, dvs. svárigheten att bedöma om före- 
skrifter som meddelas med stöd av delegation stár i strid med innehállet i 
överordnade författningar, vill regeringen framhálla att sádana problem 
alltid kan uppkomma vid delegation av normgivningsmakt och att den nu 
föreslagna bestammelsen i detta hanseende inte skiljer sig frán övriga 
bestammelser om delegation i regeringsformen.

11.2.3 Sárskilda skatter för reglering av trafikförhállandena i 
kommuner

Regeringens förslag: En ny bestammelse införs som ger riksdagen 
möjlighet att bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter om skatt 
som syftar till att reglera trafikförhállandena i kommunen.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens. 
Remissinstanserna: En stor majoritet av de remissinstanser som har 

yttrat sig, daribland Riksdagens ombudsmán, Svea hovrátt, Skatteverket, 
Transportstyrelsen, Naturvardsverket, Juridiska fakultetsnámnden vid 
Uppsala universitet, Uppsala kommun och Sveriges Kommuner och
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Landsting, ar positiva till eller har inget att erinra mot förslaget. Prop. 2009/10:80
Vágverket anför att det saknas en grundlig analys om vilka konsekvenser
den föreslagna normgivningsbestammelsen kan fá. Enligt Juridiska
fakultetsnámnden vid Stockholms universitet bör det övervagas om det
verkligen finns skal att pá just dessa omráden tilláta direktdelegation frán
riksdagen till kommunerna eller om regleringen bör vara enhetlig i den
meningen att delegationen alltid ska gá via regeringen. Flera remiss-
instanser, bl.a. Statskontoret, Naturvardsverket och Vágverket, framför
synpunkter som tar sikte pá hur riksdagen bör anvanda sig av den före-
slagna delegationsmöjligheten. Áre kommun lyfter fram frágan om inte
riksdagen ocksá ska kunna bemyndiga kommuner att införa turistskatt.

Skálen för regeringens förslag

Inledning

Det ar en grundlaggande princip att riksdagen har exklusiv normgiv- 
ningskompetens pá skatteomrádet. Daremot ar delegation möjlig nar det 
galler föreskrifter om avgifter som avses i 8 kap. 3 § RF, dvs. betungande 
offentligrattsliga avgifter. För att avgöra om det ar möjligt att delegera 
föreskriftsratt i frága om en viss pálaga ar det sáledes nödvandigt att 
avgöra om pálagan ar att bedöma som en skatt eller en avgift enligt 
regeringsformen.

Frágan om gransdragningen mellan skatter och avgifter har diskuterats 
nar det galler kommunala parkeringsavgifter och s.k. trangselskatter.

Kommunal föreskriftsrátt avseende sárskilda skatter för att reglera 
trafikförhállandena i kommuner

Parkeringsutredningen bedömde att det finns skal att anta att parkerings- 
avgifterna ar att betrakta som en skatt enligt regeringsformen (SOU 
2006:109). Enligt Parkeringsutredningen skulle delegation till kommuner 
inte langre vara möjlig om lagen (1957:259) om ratt för kommun att ta ut 
avgift för vissa upplátelser av offentlig plats, m.m. upphavdes eftersom 
regeringsformen inte tilláter sádan delegation pá skatteomrádet. 
Föreskrifter om avgifter för upplátelse av allman plats för parkering 
skulle dá behöva meddelas av riksdagen och inte som för narvarande av 
kommuner. Av denna anledning valde Parkeringsutredningen att inte 
lagga fram förslag till ny lagstiftning pá omrádet.

Regeringen anser i likhet med Grundlagsutredningen att det ar ange- 
laget att kommuner aven i fortsattningen kan meddela föreskrifter om 
parkeringsavgifter. De kommunala parkeringsavgifterna förutsatter 
föreskrifter med bl.a. detaljerade geografiska uppgifter som lampligast 
meddelas pá kommunal nivá. Enligt regeringens bedömning bör darför 
föreskrifter om parkeringsavgifter aven i fortsattningen kunna meddelas 
av kommuner.

Nar det galler s.k. trangselskatter gjordes i förarbetena till lagen 
(2004:629) om trangselskatt bedömningen att pálagan enligt regerings- 
formen ar att betrakta som en skatt (SOU 2003:61 s. 101 f. och prop.
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2003/04:145 s. 32 f.). Denna bedömning innebar att normgivningsmakt 
pá omrádet inte kan delegeras till kommuner.

Regeringen delar Grundlagsutredningens uppfattning att det bör vara 
möjligt för kommuner att meddela föreskrifter aven rörande sádana 
sarskilda skatter som tas ut vid anvandande av vagnatet, sásom trang- 
selskatt. De konstitutionella hindren mot detta bör darför tas bort.

Áre kommun ifrágasatter om inte riksdagen aven ska ges ratt att 
bemyndiga kommuner att införa turistskatt. Denna frága behandlas inte 
av Grundlagsutredningen och det finns darför inte underlag att behandla 
den i detta lagstiftningsarende.

En möjlighet bör ges till delegation till kommuner

Det ar inte lampligt att ge kommunerna en direkt pá regeringsformen 
grundad ratt att besluta föreskrifter om skatt. Det skulle dessutom rimma 
mindre val med regeringsformens grundprincip för normgivning att ge 
kommunerna en sádan ratt. Regeringsformen bygger pá att normgiv- 
ningsmakten ar fördelad mellan riksdagen och regeringen och att norm- 
givning av andra organ máste ha stöd i ett bemyndigande. Kommunernas 
föreskriftsratt pá omrádet bör darför förutsatta delegation.

Eftersom syftet med regleringen ar att möjliggöra kommunala före- 
skrifter gör Grundlagsutredningen bedömningen att delegationen inte bör 
gá via regeringen. Utredningen föreslár i stallet att en möjlighet till 
delegation frán riksdagen till kommuner införs. Juridiska fakultetsnámn- 
den vid Stockholms universitet ifrágasatter om det finns skal att tilláta 
direktdelegation frán riksdagen pá just detta omráde eller om regleringen 
bör vara enhetlig i den meningen att delegationen alltid ska gá via 
regeringen. Med anledning av vad fakultetsnamnden anför finns det skal 
att framhálla att det enligt 8 kap. 9 § andra stycket RF redan ar möjligt 
för riksdagen att delegera normgivningsmakt direkt till kommuner i frága 
om betungande avgifter. Inte heller den nuvarande regleringen i 
regeringsformen kan sáledes sagas vara enhetlig i detta avseende. Mot 
denna bakgrund anser regeringen att den föreslagna delegationsord- 
ningen frán riksdagen till kommuner kan förenas med regeringsformens 
systematik. Regeringen staller sig darför bakom Grundlagsutredningens 
förslag aven i denna del.

Föreskriftsráttens omfattning bör begránsas

Delegationsmöjligheten bör inskrankas till att avse föreskrifter om skatt 
som syftar till att reglera trafikförhállanden i kommunen. Uttrycket 
trafikförhállanden har valts för att tacka báde fard med fordon och par- 
kering och överensstammer med den gangse benamningen i liknande 
sammanhang. Det kan pápekas att förslaget i och för sig tacker ocksá 
andra pálagor pá trafiken an trangselskatt och parkeringsavgifter, t.ex. 
skatter som tas ut av andra trafikanter an de som för motorfordon och 
oavsett om de fardas till lands eller till sjöss. Med hansyn till den grund- 
laggande principen om riksdagens exklusiva normgivningskompetens pá
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skatteomrádet bör dock den föreslagna delegationsbestammelsen tolkas 
restriktivt.

Den föreslagna regleringen innebar att en mindre del av det skatte- 
rattsliga omrádet förs frán det obligatoriska till det fakultativa 
lagomrádet. Detta innebar att utgángspunkten ar att föreskrifterna ska 
meddelas av riksdagen men att delegation ar möjlig. Hur regleringen av 
parkeringsavgifter och trangselskatter framöver ska utformas ar inte 
frágor som bör laggas fast i grundlag.

Flera remissinstanser framför synpunkter som rör anvandningen av den 
föreslagna delegationsmöjligheten. Regeringen vill med anledning av 
dessa synpunkter betona att syftet med den föreslagna bestammelsen ar 
att undanröja det konstitutionella hindret mot kommunala föreskrifter pá 
omrádet. Frágorna om och pá vilket satt möjligheten till delegation ska 
utnyttjas máste riksdagen ta stallning till genom lagstiftning efter 
sedvanlig beredning.

Riksdagen har sáledes att avgöra om föreskrifterna uteslutande ska 
meddelas i lag eller om delegation till kommuner ska ske. Om delegation 
sker kan den riktas till en eller flera kommuner och avse en mer eller 
mindre omfattande kommunal föreskriftsratt. Det framstár som en 
lamplig ordning att i lag ange de grundlaggande förutsattningarna för 
uttagande av skatten och darefter genom delegation ge kommuner ratt att 
meddela kompletterande föreskrifter.

11.3 Finansmakten

11.3.1 Sammanstállning av budgeten

Regeringens förslag: Bestammelsen i 9 kap. regeringsformen att 
besluten om budgeten ska tas upp i en statsbudget tas bort.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har kommenterat förslaget 

sarskilt.
Skálen för regeringens förslag: Enligt 9 kap. 3 § första stycket RF 

bestammer riksdagen till vilka belopp statsinkomsterna ska beraknas och 
anvisar anslag till angivna andamál. Besluten om detta ska tas upp i en 
statsbudget.

Det ar finansutskottet som enligt tillaggsbestammelse 4.6.2 i riksdags- 
ordningen ska sammanstalla statsbudgeten. Utskottet gör regelmassigt 
detta genom att i ett betankande redovisa de beslut om statsbudgetens 
utgifter och inkomster som har fattats av riksdagen med anledning av 
budgetpropositionen (se t.ex. bet. 2008/09:FiU10). Riksdagen överlam- 
nar den av finansutskottet sammanstallda statsbudgeten till regeringen. 
Efter överlamnandet beslutar regeringen att lagga utskottsbetankandet till 
handlingarna.

De olika anslagens rattsverkningar ar inte beroende av att hela stats- 
budgeten ar fardigstalld eller av att de ar upptagna i sammanstallningen 
av budgetbesluten. Anslagen ar giltiga i och med att riksdagen har fattat 
beslut om dem. Sammanstallningen av statsbudgeten och berakningarna 
av inkomsterna har sáledes inte nágon rattsverkan.
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Varken Författningsutredningen eller Grundlagberedningen hade före- 
slagit nágon bestammelse om att budgetbesluten skulle sammanstallas i 
en statsbudget. I förarbetena anfördes dock att den i tiden ganska lángt 
utstrackta budgetbehandlingen kunde tankas motverka enhetlighet och 
planmassighet i riksdagens bedömning och försvára att konjunkturför- 
andringar i tillracklig omfattning blev beaktade (prop. 1973:90 s. 336 f.). 
Det var dock inte aktuellt att, som Grundlagberedningen hade föreslagit, 
införa en bestammelse om att riksdagen skulle besluta om faststallelse av 
statsbudgeten, bl.a. dá det anságs ovisst vilken rattslig innebörd ett sádant 
beslut hade. Det var inte heller aktuellt att pá nágot annat satt göra en 
fullstandig omprövning av budgetbesluten i slutskedet i riksdagens 
budgetarbete. En annan sak var att riksdagen vid stallningstagandet i 
varje anslagsfrága máste beakta att beslutet ska ses som ett led i den 
större plan för den statliga verksamheten och indirekt för hela samhalls- 
ekonomin som statsbudgeten utgör. Departementschefen anság att detta 
viktiga förhállande borde komma till uttiyck i lagtexten (a. prop. s. 337).

Sammanstallningen av statsbudgeten saknar som anförs ovan ratts- 
verkan och föranleder inte nágon annan átgard av riksdagen an ett beslut 
om att den överlamnas till regeringen. Den utveckling av budget- 
processen som har skett sedan bestammelsen infördes har lett till att 
medvetenheten om att helheten máste beaktas har ökat, inte minst genom 
införandet av den s.k. rambeslutsmodellen (se narmare avsnitt 5.2).

Regeringen anser mot denna bakgrund, i likhet med Grundlagsutred- 
ningen, att sammanstallningen av statsbudgeten inte behöver regleras i 
regeringsformen utan att detta i stallet kan ske pá lagre normhierarkisk 
nivá. Sá sker redan genom den i riksdagsordningen föreskrivna skyldig- 
heten för finansutskottet att sammanstalla statsbudgeten. Bestammelsen i
9 kap. 3 § första stycket sista meningen RF att besluten om budgeten ska 
tas upp i en statsbudget bör darför utgá.

11.3.2 Behov av medel för rikets försvar

Regeringens förslag: Bestammelsen i 9 kap. regeringsformen att 
riksdagen vid besluten om budgeten ska beakta behovet under krig, 
krigsfara eller andra utomordentliga förhállanden av medel för rikets 
försvar tas bort.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har kommenterat förslaget 

sarskilt.
Skálen för regeringens förslag: Riksdagen ska enligt 9 kap. 3 § tredje 

stycket RF vid budgetreglering beakta behovet under krig, krigsfara eller 
andra utomordentliga förhállanden av medel för rikets försvar. En 
motsvarande bestammelse fanns aven i 1809 árs regeringsform. Syftet 
med att det ska finnas medel för försvarsandamál ar att regeringen om 
krigsfaran ökar markant, om krig bryter ut eller om andra allvarliga 
störningar intraffar som berör riket ur försvarssynpunkt, ska kunna agera 
kraftfullt och utan dröjsmál. Detta ar det enda behov som riksdagen 
enligt 9 kap. RF ar skyldig att tillgodose.
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Grundlagberedningen anság att det borde slás fast i regeringsformen att Prop. 2009/10:80 
försvarsberedskapsandamálen ska tillgodoses (SOU 1972:15 s. 170 f.).
Beredningen föreslog en bestammelse som innebar att riksdagen vid 
faststallandet av statsbudgeten skulle beakta behovet av medel som kan 
tas i ansprák för rikets försvar under krig, krigsfara eller andra 
utomordentliga förhállanden. Departementschefen anság liksom bered- 
ningen att det i regeringsformen borde föras in en bestammelse som 
álade riksdagen att vid beslut om statsbudgeten beakta försvarsbered- 
skapsandamálen men att bestammelsen borde lamna öppet i vilken 
budgetteknisk form detta skulle ske (prop. 1973:90 s. 338). Den 
föreslagna bestammelsen lág nara Grundlagberedningens förslag.
Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag.

Formerna för att stalla nödvandiga medel till regeringens disposition 
har förandrats och förenklats med tiden. Tidigare beslutade riksdagen om 
en beredskapsstat för försvarsvasendet. Den innehöll de anslag för det 
militara försvaret och det civila försvaret som behövdes för 30 dagar av 
högsta försvarsberedskap. Utgifter för försvarsberedskap kunde ocksá 
finansieras pá annat satt, t.ex. genom att riksdagen medgav att vissa 
anslag fick överskridas och genom rörliga krediter i Riksgaldskontoret.
Frán och med budgetáret 1975/76 beslutade riksdagen om en 
beredskapsbudget för totalförsvaret som var beraknad pá samma grund 
men endast avság den civila delen av totalförsvaret. Behovet av medel 
för det militara försvaret skulle i stallet framst tillgodoses genom att 
anslagen, som uteslutande var förslagsanslag, överskreds.

I samband med budgetreformerna i mitten av 1990-talet utformades en 
ny ordning för hur behovet av medel för försvarsberedskapsandamál 
skulle tillgodoses. Frán och med budgetáret 1997 bemyndigas 
regeringen, efter förslag i budgetpropositionen, att utnyttja en kredit i 
Riksgaldskontoret vid krig, krigsfara eller andra utomordentliga 
förhállanden. Medel för ett hastigt uppkommet beredskapsbehov finns 
darmed alltid tillgangliga.

Nar regleringen infördes i 1809 árs regeringsform sammantradde 
riksdagen vanligen vart femte ár och krig págick mellan Sverige och 
Ryssland. Betydelsen av att det finns medel som ar direkt tillgangliga för 
regeringen har minskat sedan dess. Numera págár standigt ett riksmöte, 
aven om riksdagen vanligen inte sammantrader under sommarmána- 
derna. Nar regeringen utformar sitt förslag till statsbudget och nar riks- 
dagen bereder och fattar sina budgetbeslut, ska en láng rad grund- 
laggande samhallsfunktioner uppmarksammas. Behovet av medel om 
krigsfaran skulle öka, krig bryta ut eller nágon annan allvarlig störning 
intraffa ar ett viktigt behov bland mánga andra, lát vara att de situationer 
som ásyftas ar mycket allvarliga. Riksdagen och dess ledamöter kan 
emellertid förutsattas vara fullt medvetna om detta behov utan att det 
sarskilt betonas i regeringsformen.

Mot den angivna bakgrunden ansluter sig regeringen till Grundlags- 
utredningens förslag att bestammelsen om att riksdagen vid budget- 
regleringen ska beakta behovet av medel för rikets försvar under krig, 
krigsfara eller andra utomordentliga förhállanden ska tas bort.
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11.3.3 Provisorisk budget Prop. 2009/10:80

Regeringens förslag: I 9 kap. regeringsformen införs en ny 
bestammelse som innebar att om riksdagen inte ens provisoriskt har 
beslutat om anslag för ett visst andamál före budgetperiodens början 
ska den senaste budgeten, med de andringar som följer av andra beslut 
av riksdagen, galla till dess att anslag har beslutats.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans har kommenterat förslaget 

sarskilt.
Skálen för regeringens förslag: Om riksdagen inte hinner avsluta 

budgetregleringen före den nya budgetperiodens början, ska riksdagen 
enligt 9 kap. 4 § RF i den omfattning som behövs bestamma om anslag 
för tiden fram till dess att budgetregleringen för perioden kan slutföras. 
Riksdagen har aven möjlighet att uppdra át finansutskottet att fatta 
sádana beslut pá riksdagens vagnar. Vad som galler om riksdagen eller 
finansutskottet inte har fattat beslut om anslag före budgetárets början 
anges dock inte.

I andra europeiska lander har olika lösningar valts för att hantera 
situationen att en budget inte hinner beslutas innan den nya budgetperio- 
den börjar. En vanlig ordning ar att det i konstitutionen eller annan lag 
föreskrivs att budgeten för det föregáende áret ska tillampas tills vidare. 
Med vissa variationer finns denna modell i bl.a. Slovenien, Spanien, 
Tyskland och Ungern. En motsvarande reglering fanns ocksá i 1809 árs 
regeringsform och sával Författningsutredningen som Grundlagbered- 
ningen föreslog att denna ordning i huvudsak skulle behállas (SOU 
1963:17 s. 400 och SOU 1972:15 s. 172 f.). Detta skulle dock inte hindra 
att riksdagen reglerade budgeten eller delar av den provisoriskt. 
Departementschefen anság emellertid att det med en sádan ordning 
kunde uppstá vissa olagenheter t.ex. vid hanteringen av sádana anslag för 
utbyggnaden av en verksamhet eller för en större investering, som 
raknats upp med olika belopp för skilda ár (prop. 1973:90 s. 339 f.). I 
stallet föreslogs att riksdagen, vid sidan om de delar av budgeten som 
riksdagen hade slutbehandlat, skulle vara skyldig att i den omfattning det 
behövdes besluta om anslag för tiden fram till dess att budgetregleringen 
kunde slutföras. Avsikten med formuleringen ”i den omfattning som 
behövs” var att erinra dels om att redan beslutade anslagsanvisningar 
skulle galla utan nágot sarskilt förordnande, dels om att den provisoriska 
regleringen i frága om sával tid som omfattning skulle begransas till vad 
som kunde anses nödvandigt för statsverksamhetens behöriga gáng. Om 
ett riksmöte inte págick fick det ankomma pá finansutskottet att pá riks- 
dagens vagnar provisoriskt besluta om de anslag som behövdes för att 
statsverksamheten skulle kunna löpa utan störningar. Bestammelsen 
andrades 1995 sá att riksdagen i stallet kunde uppdra át finansutskottet 
att fatta beslut om anslag pá riksdagens vagnar (bet. 1993/94:KU18 och 
1994/95:KU2). Bestammelsen i 9 kap. 4 § RF har dock aldrig tillampats 
eftersom riksdagen hittills alltid har kunnat besluta om en budget före 
budgetperiodens början.

För att undanröja den osakerhet som de nuvarande bestammelserna kan 
leda till i de fall riksdagen eller finansutskottet inte ens provisoriskt har 231



beslutat om anslag för en viss verksamhet och för att skapa goda förut- 
sattningar för att statens verksamhet ska kunna fortgá relativt opáverkad, 
föreslár Grundlagsutredningen att en ordning bör införas som innebar att 
det alltid finns en gallande budget. Regeringen instammer i denna 
bedömning och föreslár, i likhet med utredningen, att om riksdagen inte 
har fattat beslut om budgeten sá ska en budget motsvarande den före- 
gáende budgetperiodens budget galla som provisorisk budget fram till 
dess att beslut om budgeten fattas. En sádan ordning utgör inget hinder 
mot att riksdagen fattar vissa budgetbeslut för det kommande áret om det 
finns förutsattningar för det. Riksdagen skulle t.ex. kunna besluta om en 
berakning av statens inkomster samt om de samlade utgifterna och om 
anslag inom nágot eller nágra utgiftsomráden före ársskiftet. Riksdagen 
ska dessutom aven i fortsattningen ha möjlighet att i den omfattning som 
behövs besluta om anslag för tiden fram till dess att en budget har 
beslutats. Áven möjligheten att uppdra át finansutskottet att fatta sádana 
beslut bör finnas kvar. Det ar sáledes endast om riksdagen inte ens 
provisoriskt har beslutat om anslag för ett visst andamál som den senaste 
budgeten temporart ska galla.

11.3.4 Riktlinjer för statsverksamheten

Regeringens förslag: Det klargörs att det ar möjligt att besluta om 
riktlinjer för hela statens verksamhet.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: Riksrevisionen och Juridiska fakultetsnámnden 

vid Stockholms universitet anser att förslaget innebar ett tydliggörande 
och har inget att invanda mot det. Svenskt Náringsliv ifrágasatter om inte 
möjligheten att besluta om utgiftstak ar ett sá vasentligt inslag i budget- 
processen att aven den borde komma till uttryck i lagtexten. Svenskt 
Naringsliv anser ocksá att det saknas ett omnamnande av 
ramanslagstekniken.

Skálen för regeringens förslag: Enligt 9 kap. 7 § RF fár riksdagen i 
samband med budgetregleringen, eller annars, besluta om riktlinjer för 
viss statsverksamhet för langre tid an vad anslagen till verksamheten 
avser.

Genom införandet av denna bestammelse grundlagsfastes den praxis 
som hade utvecklats och som innebar att riksdagen fick tillfalle att pá ett 
tidigt stadium diskutera och ta stallning till inriktningen av reformer pá 
langre sikt an det kommande budgetáret. Áven om riktlinjebesluten inte 
var rattsligt bindande förutságs att de skulle fá stor faktisk betydelse för 
riksdagens framtida handlingsfrihet, sarskilt om de kombinerades med 
beslut om anslag eller bemyndiganden (prop. 1973:90 s. 345).

Med riktlinjer för viss verksamhet avságs bl.a. grunder för sjalva verk- 
samheten, inte minst angivande av málen och de huvudsakliga medlen. 
Det kunde ocksá vara frága om huvuddragen i den organisation som 
kravdes (SOU 1972:15 s. 174).

Möjligheten för riksdagen att fatta riktlinjebeslut har fátt stor praktisk 
betydelse. Som exempel pá mer omfattande riktlinjebeslut kan namnas 
de riktlinjer avseende den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som
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riksdagen beslutar om i samband med behandlingen av budgetpropo- 
sitionen och den ekonomiska várpropositionen (se t.ex. 
bet. 2007/08:FiU1 s. 43 f. och 2007/08:FiU20).

Bestammelsen om riktlinjebeslut i 9 kap. 7 § RF áberopades till stöd 
för införandet av regleringen i lagen (1996:1059) om statsbudgeten 
(budgetlagen) av det s.k. utgiftstaket (40-43 §§ budgetlagen). I samband 
med behandlingen av förslaget till budgetlag konstaterade konstitutions- 
utskottet att bestammelsen uppenbarligen inte gav stöd för ett sá 
omfattande stallningstagande som ett beslut om ett statligt utgiftstak. 
Utskottet gjorde samtidigt bedömningen att flertalet av de komponenter 
som finns i utgiftstaket utgör utgiftsomráden som kan betecknas som 
”viss statsverksamhet”. Enligt utskottet kunde det darför inte vara 
principiellt fel att med stöd av den aktuella grundlagsbestammelsen till- 
láta fleráriga riktlinjebeslut om utgiftstak (bet. 1996/97:KU3 s. 41 f.).

Möjligheten för riksdagen att besluta om riktlinjer kommer till anvand- 
ning inom praktiskt taget vaije utgiftsomráde. Det torde inte ráda nágon 
tvekan om att riksdagen enligt 9 kap. 7 § RF kan fatta beslut om riktlinjer 
för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, som ju  galler all 
statlig verksamhet och inte enbart viss verksamhet. Som framgár ovan 
har konstitutionsutskottet daremot uttryckt tveksamhet inför att betrakta 
utgiftstaket som en riktlinje för viss statlig verksamhet med hansyn till 
beslutets rackvidd.

Enligt regeringens mening bör det klargöras att möjligheten för riks- 
dagen att besluta om riktlinjer aven omfattar riktlinjer av det generella 
slag som besluten om utgiftstaken samt besluten om budgetpolitiken och 
den ekonomiska politiken utgör. Regeringen ansluter sig darför till 
Grundlagsutredningens förslag att bestammelsen om riktlinjebeslut ges 
en lydelse som uttryckligen tilláter beslut som avser hela statens verk- 
samhet. Förslaget innebar att det aven finns behov av att pá motsvarande 
satt andra utformningen av bestammelsen i 3 kap. 2 § RO, som hanvisar 
till den aktuella bestammelsen i regeringsformen.

Regeringen anser inte, som Svenskt Náringsliv föreslár, att anvand- 
ningen av utgiftstak uttryckligen bör regleras i regeringsformen.

11.3.5 Anvándningen av statens medel

Regeringens förslag: Bestammelsen i 9 kap. att statens medel inte fár 
anvandas pá annat satt an vad riksdagen har bestamt justeras nágot och 
placeras i en sarskild paragraf som reglerar genomförandet av 
budgeten. I bestammelsen om regeringens dispositionsratt nar det 
galler statens medel och övriga tillgángar tas begreppet ”statens 
medel” bort eftersom det ar tillrackligt att ange att regeringen förvaltar 
och förfogar över statens tillgángar.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna har inte haft nágot att invanda mot förslagen.
Skálen för regeringens förslag: I 9 kap. 2 § första stycket RF slás fast 

att statens medel inte fár anvandas pá annat satt an vad riksdagen har 
bestamt. Detta ar ett annat satt att uttrycka den redan i 1 kap. 4 § RF 
fastslagna regeln att riksdagen bestammer hur statens medel ska
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anvandas. Med statens medel avses enligt förarbetena i första hand Prop. 2009/10:80 
penningmedel men ocksá andra likvida tillgángar samt fordringar av 
kortsiktig natur (prop. 1973:90 s. 332).

Statens medel och övriga tillgángar stár enligt 9 kap. 8 § RF till 
regeringens disposition. Tillgángar som ags av de statliga bolagen eller 
stiftelserna ar offentligrattsligt sett inte statliga och omfattas sáledes inte 
av bestammelsen (a. prop. s. 347). Med begreppet disposition avses báde 
förvaltningsátgarder -  sával rattsliga som praktiska -  och förfogande- 
átgarder, t.ex. avhandelse och pantsattning.

Tillgángar som ar avsedda för riksdagen eller dess myndigheter eller 
som i lag har avsatts till sarskild förvaltning ar uttryckligen undantagna 
frán regeringens disposition. Har bör pápekas att det knappast ar korrekt 
att tala om riksdagen och dess myndigheter i detta sammanhang eftersom 
riksdagen inte i egentlig mening upptrader som nyttjare eller förvaltare 
av tillgángar. Numera ar det i stallet riksdagsförvaltningen, som utgör en 
myndighet under riksdagen, som ansvarar för förvaltningen av de till- 
gángar som riksdagens ledamöter och administration anvander sig av.
Det ar darför tillrackligt att frán regeringens dispositionsratt undanta de 
tillgángar för vilka riksdagens myndigheter svarar.

I frága om förvaltningen av statens egendom och förfogandet över den 
faststaller riksdagen enligt 9 kap. 9 § RF grunder i den omfattning som 
behövs. Numera finns dessa grunder angivna i budgetlagen.

Bestammelsen i 9 kap. 8 § RF om att statens medel och övriga 
tillgángar stár till regeringens disposition kan sagas vara en naturlig följd 
av att regeringen enligt 1 kap. 6 § RF styr riket. Med uttrycket statens 
medel avses som anförs ovan framst penningmedel och kortfristiga 
fordringar. Det ar dock inte dispositionen över sádana tillgángar som ar 
det viktigaste verktyget för regeringen i styrningen av riket. Av 
avgörande betydelse ar i stallet de anslag som riksdagen anvisat för olika 
andamál och de befogenheter som de anvisade anslagen rymmer -  dvs. 
att göra átaganden, godkanna betalningar och att genomföra utbetal- 
ningar -  samt de inkomster som riksdagen beslutat att regeringen fár ta i 
ansprák för bestamda andamál.

Det ar sáledes befogenheten som följer av riksdagens anslagsbeslut, 
och inte dispositionen över vissa medel, som ar grunden för 
genomförandet av statens verksamhet och av den beslutade stats- 
budgeten. Med riksdagens bemyndigande kan regeringen för övrigt alltid 
anskaffa de kassatillgángar som behövs för att finansiera de utgifter som 
följer av riksdagens beslut (1 § lagen [1988:1387] om statens uppláning 
och skuldförvaltning).

Med hansyn till det anförda ansluter sig regeringen till Grundlags- 
utredningens förslag att justera bestammelsen i 9 kap. 2 § RF sá att den 
inte endast uttryckligen omfattar penningmedel, andra likvida tillgángar 
och kortsiktiga fordringar. I stallet bör det tydligt framgá att anslag och 
inkomster inte fár anvandas pá annat satt an vad riksdagen har bestamt i 
budgeten. Bestammelsen omfattar inte bara regeringen utan aven 
riksdagens myndigheter.

Regeringen ansluter sig aven till utredningens förslag att bestammelsen 
i 9 kap. 8 § RF justeras sá att det inte langre görs átskillnad mellan 
statens medel och övriga tillgángar. Regeringens ansvar har samma inne- 
börd oavsett vilket slag av tillgáng det rör sig om. Det ar darför tillrack- 234



ligt att det i bestammelsen anges att regeringen förvaltar och förfogar Prop. 2009/10:80 
över statens tillgángar.

11.3.6 Ársredovisning för staten

Regeringens förslag: I 9 kap. regeringsformen införs en ny 
bestammelse som anger att regeringen ska överlamna en ársredovis- 
ning för staten till riksdagen.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: Den enda remissinstans som uttalat sig i frágan, 

Riksrevisionen, ser positivt pá förslaget.
Skálen för regeringens förslag: Enligt 38 § lagen (1996:1059) om 

statsbudgeten (budgetlagen) ska regeringen sá snart som möjligt, dock 
senast nio mánader efter budgetáret, se till att en ársredovisning för staten 
lamnas till riksdagen. Ársredovisningen ska innehálla resultatrakning, 
balansrakning och finansieringsanalys. Den ska aven innehálla det slut- 
liga utfallet pá statsbudgetens inkomsttitlar och anslag.

Ársredovisningen lamnas som en skrivelse till riksdagen under váren 
och ger regelmassigt upphov till motionsratt. Árendet bereds av finans- 
utskottet. Skrivelsen behandlas tillsammans med Riksrevisionens 
redogörelse för granskningen av ársredovisningen (se t.ex. 
bet. 2007/08:FiU25). Riksrevisionens skyldighet att granska ársredovis- 
ningen för staten regleras i 3 § första stycket lagen (2002:1022) om 
revision av statlig verksamhet m.m.

Riksdagen beslutar om skatt till staten och bestammer om anvand- 
ningen av statens medel. Samtidigt staller riksdagen huvuddelen av 
statens medel till regeringens disposition. Riksdagen granskar ocksá 
rikets styrelse och förvaltning. Dessa förhállanden utgör en naturlig 
grund för att regeringen ska ha en allman redovisningsskyldighet inför 
riksdagen (prop. 1995/96:220. s 68 f.).

I ársredovisningen för staten lamnar regeringen en redogörelse till 
riksdagen för hur statsbudgeten har genomförts. Riksdagen fár som 
framgátt genom sin egen myndighet Riksrevisionen ett underlag för sin 
bedömning av hur den beslutade statsbudgeten har fallit ut. Riksdagen 
ges darmed goda möjligheter att utöva en effektiv kontroll av regeringen. 
Ársredovisningen ar ocksá ett vardefullt underlag för en analys av statens 
ekonomi och för den politiska debatten.

Riksdagens och Riksrevisionens möjlighet att kontrollera regeringens 
átgarder pá budgetomrádet skulle försváras om en ársredovisning för 
staten inte lamnades. Det kan namnas att i flera andra europeiska lander, 
t.ex. Grekland och Tyskland, finns en reglering pá grundlagsnivá mot- 
svarande den i budgetlagen. Det ar ocksá lampligt att pá detta satt befasta 
att ársredovisningen för staten ar ett centralt element i budgetprocessen. 
Regeringen föreslár darför, i likhet med Grundlagsutredningen, att en 
bestammelse om att regeringen ska lamna en sádan redovisning till riks- 
dagen ska föras in i regeringsformen. Den narmare utformningen av 
ársredovisningen bör dock aven i fortsattningen regleras i budgetlagen.
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11.4 Krav pá medborgarskap för vissa anstallningar Prop. 2009/10:80

Regeringens förslag: Regeringsformens krav pá svenskt medborgar- 
skap sedan minst tio ár för att fá vara statsrád tas bort. Vidare tas 
regeringsformens krav pá svenskt medborgarskap bort nar det galler 
vissa statliga anstallningar och andra uppdrag an ordinarie domare, 
justitiekanslern, riksdagens ombudsman och riksrevisorerna. I den 
utstrackning det finns skal för sádana krav, ska dessa tas in i lag eller i 
andra föreskrifter enligt förutsattningar som anges i lag.

I riksdagsordningen tas en bestammelse in som anger att endast den 
som ar svensk medborgare fár inneha uppdrag som tillsatts genom val 
av riksdagen.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna: De remissinstanser som har yttrat sig i frága om 

behörighetskravet för statsrád, Diskrimineringsombudsmannen (DO), 
Fackförbundet ST  och Folkpartiet liberalerna i Kalmar lán, ar positiva 
till förslaget.

Nar det galler utredningens förslag i frága om kravet pá svenskt med- 
borgarskap för vissa statliga anstallningar och uppdrag ar de flesta 
remissinstanser positiva eller har inget att invanda. Bland dessa finns 
Regeringsráttens ledamöter, Kammarrátten i Stockholm, Domstolsverket, 
Rikspolisstyrelsen, Arbetsgivarverket, Högskoleverket, Juridiska 
fakultetsnámnden vid Stockholms universitet och Fackförbundet ST. Svea 
hovrátt anser att det förhállandet att riksáklagaren inte langre ar en 
enmansmyndighet inte ar ett övertygande argument för att avskaffa 
kravet pá svenskt medborgarskap eftersom riksáklagarens judiciella 
funktioner, som har föranlett medborgarskapskravet, inte har páverkats 
av den nya myndighetskonstruktionen. Svenska avdelningen av 
Internationella Juristkommissionen, Centrum mot rasism och
Diskrimineringsombudsmannen (DO) ifrágasatter utredningens bedöm- 
ning nar det galler förslaget att behálla kravet pá svenskt medborgarskap 
för domare mot bakgrund av att Sverige numera har underkastat sig ut- 
landska domstolars jurisdiktion (EU-domstolen och Europadomstolen) 
och att det ar av vikt för förtroendet för domstolarna att de speglar sam- 
hallet i stort. Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet anser att 
den nuvarande grundlagsregleringen i frága om medborgarskapskrav 
framstár som i huvudsak val avvagd och att utredningens förslag till 
andringar ar svagt motiverade.

Skálen för regeringens förslag

Bakgrund

I regeringsformen finns krav pá svenskt medborgarskap för flera olika 
anstallningar och uppdrag. Svenskt medborgarskap kravs bl.a. för 
behörighet att vara riksdagsledamot (3 kap. 2 och 10 §§ RF), statschef 
(5 kap. 2 § RF) och statsrád (6 kap. 9 § RF). Vidare uppstalls i olika 
författningar, med stöd av bestammelserna i 11 kap. 9 § tredje stycket RF
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och lagen (1994:260) om offentlig anstallning, krav pá svenskt Prop. 2009/10:80 
medborgarskap för ett stort antal statliga anstallningar.

Kravet pá svenskt medborgarskap har successivt tagits bort ur lagstift- 
ningen. Redogörelser för i vilka fall svenskt medborgarskap kravs för 
statliga anstallningar och uppdrag m.m. har tidigare redovisats av 
Kommunaldemokratiska kommittén (Ds C 1983:4), Diskriminerings- 
utredningen (Ds A 1984:6) och Kommittén om medborgarskapskrav 
(SOU 2000:106). Utvecklingen har alltsá gátt i riktning mot att begransa 
de rattsliga skillnaderna mellan de som ar svenska medborgare och den 
övriga befolkningen. I stallet för medborgarskapet har bosattningen fátt 
en ökad betydelse för lika rattigheter och skyldigheter.

En inte obetydlig roll i denna utveckling torde det svenska medlem- 
skapet i EU ha spelat. I och med medlemskapet galler enligt artikel 18 i 
Fördraget om Europeiska unionens funktionssatt en likabehandlingsprin- 
cip, aven kallad icke-diskrimineringsprincipen, som innebar ett förbud 
mot varje form av diskriminering, direkt eller indirekt, pá grund av 
nationalitet inom fördragets tillampningsomráde. Detta grundlaggande 
förbud kompletteras av mer precist utformade diskrimineringsförbud pá 
olika omráden. Undantag finns emellertid frán förbudet, t.ex. i frága om 
vissa anstallningar i staten och andra offentliga organ.

Enligt artikel 14 i Europakonventionen ska átnjutandet av de fri- och 
rattigheter som anges i konventionen sakerstallas utan nágon átskillnad 
pá grund av bl.a. nationellt ursprung.

I sammanhanget bör ocksá namnas de icke-diskrimineringsregler som 
finns i den europeiska konventionen om medborgarskap (SÖ 2001:20).
Reglerna innebar bl.a. att en konventionsstats medborgarskapsregler inte 
fár innebara átskillnad eller omfatta nágon praxis liktydig med 
diskriminering pá grund av kön, religion, ras, hudfarg eller nationell eller 
etnisk harkomst. Vidare ska varje stat vagledas av principen om icke- 
diskriminering mellan sina medborgare, oavsett om de ar medborgare 
frán födseln eller har förvarvat medborgarskapet senare. Det finns ocksá 
en regel om att medborgare i en konventionsstat som aven har ett annat 
medborgarskap ska ha samma rattigheter och skyldigheter som andra 
medborgare i den staten.

Behörighetskrav för statsrad

Enligt 1809 árs regeringsform skulle statsráden vara svenska medborgare 
sedan födseln. I och med den nuvarande regeringsformen begransades 
behörighetskraven för statsrád till ett krav pá svenskt medborgarskap 
sedan minst tio ár (6 kap. 9 § första stycket RF). Kravet motiverades 
framst med ”faran för pátryckningar i ett spant lage” (prop. 1973:90 s.
283).

Synen pá medborgarskap har emellertid utvecklats, bl.a. genom den 
europeiska konventionen om medborgarskap. Som framgár ovan ska ett 
lands medborgarskapsregler enligt konventionen som huvudregel inte 
göra átskillnad mellan landets medborgare. Med hansyn framst till detta 
instammer regeringen i Grundlagsutredningens bedömning att den sar- 
skilda kvalifikationstiden för statsrád nu bör tas bort.
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Anstállningar och andra uppdrag med anknytning till regeringen Prop. 2009/10:80

I regeringsformen ar huvudregeln att det inte görs nágon átskillnad 
mellan svenska medborgare och andra nar det galler behörighet för stat- 
liga anstallningar. Detta har motiverats dels av intresset att fá sá 
kvalificerade innehavare som möjligt av offentliga anstallningar, dels av 
önskemálet om en intensifiering av det mellanfolkliga samarbetet. Frán 
denna huvudregel görs dock flera undantag. Enligt 11 kap. 9 § tredje 
stycket RF uppstalls sáledes svenskt medborgarskap som behörighets- 
krav för flera statliga anstallningar. Skalen till undantagen har bl.a. varit 
hansynen till rikets sakerhet och önskemálet att beslut som rör enskildas 
rattsliga stallning ska fattas av svenska medborgare (prop. 1973:90 
s. 406). De anstallningar och uppdrag som pá nu angivna grunder enligt
II  kap. 9 § tredje stycket RF förbehálls svenska medborgare ar anstall- 
ning som domare, ambete som lyder omedelbart under regeringen, 
anstallning eller uppdrag som chef för myndighet som lyder omedelbart 
under riksdagen eller regeringen eller som ledamot av sádan myndighet 
eller dess styrelse, anstallning i Regeringskansliet narmast under statsrád, 
anstallning som svenskt sandebud och anstallning eller uppdrag som 
tillsatts genom val av riksdagen.

Avgransningen i den nuvarande regleringen kan ifrágasattas. Det krav 
pá svenskt medborgarskap som galler för ett stort antal statliga 
anstallningar eller andra uppdrag har i mánga fall har vállat olagenheter. 
Det framgár inte bara av den översyn av krav pá svenskt medborgarskap 
och andra krav relaterade till medborgarskap i lagstiftningen som 
redovisats i betankandet frán Kommittén om medborgarskapskrav utan 
ocksá av remissyttrandena över betankandet.

Regeringen anser, i likhet med Grundlagsutredningen, att den narmare 
gransdragningen mellan vilka statliga anstallningar eller andra uppdrag 
som bör förbehállas svenska medborgare inte bör göras i 
regeringsformen. Bestammelser av den detaljeringsgrad som det i ett 
sádant fall skulle bli frága om hör inte hemma i grundlag. Med hansyn 
till formerna för andring av grundlag skulle dessutom enskildheter i den 
statliga förvaltningsorganisationen lásas fast, vilket i sin tur skulle kunna 
fá negativa konsekvenser nar behov av framtida organisatoriska 
förandringar gör sig gallande. Detaljerna i gransdragningen bör darför tas 
in i föreskrifter av lagre konstitutionell valör an grundlag. I regerings- 
formen bör endast sádana krav finnas som av sarskilda skal har sin plats 
dar, narmare bestamt för de viktigaste anstallningarna eller uppdragen 
hos de högsta statsorganen samt hos organ med funktioner inom ramen 
för den konstitutionella kontrollen.

Krav pá svenskt medborgarskap för anstallning i Regeringskansliet 
narmast under statsrád, som svenskt sandebud, som chef för myndigheter 
som lyder omedelbart under riksdagen eller regeringen eller som ledamot 
av sádan myndighet eller dess styrelse bör mot denna bakgrund inte 
langre stallas upp i regeringsformen.

Det ligger nara till hands att anlagga samma synsatt pá ett ambete som 
lyder omedelbart under regeringen som pá övriga myndighetschefer. 
Med dessa ambeten ásyftas enligt förarbetena till regeringsformen sádana 
enmansmyndigheter som Justitiekanslern (JK) och Riksáklagaren liksom 
överbefalhavaren och cheferna för de olika försvarsgrenarna. 238



Riksáklagaren ar numera inte benamningen pá en myndighet utan pá 
chefen för Áklagarmyndigheten. Inte heller överbefalhavaren eller 
cheferna för de olika försvarsgrenarna ar numera enmansmyndigheter. 
Enda kvarvarande enmansmyndighet ar sáledes JK. Enligt 12 kap. 8 § 
första stycket RF fungerar JK som áklagare nar det galler átal av 
ledamöter av de högsta domstolarna för brott i utövningen av anstall- 
ningen. Enligt andra stycket samma paragraf ar det ocksá JK som ska 
vacka talan mot sádana ledamöter om skiljande frán anstallning, 
avstangning eller skyldighet att undergá lakarundersökning. JK har 
sáledes flera viktiga funktioner inom ramen för den konstitutionella 
kontrollen. Ett absolut krav pá svenskt medborgarskap bör darför, som 
utredningen föreslár, aven i fortsattningen stallas upp i regeringsformen 
för JK.

Nágra villkor i övrigt om svenskt medborgarskap bör inte stallas upp 
pá grundlagsnivá för befattningar under regeringen. Behovet av krav pá 
svenskt medborgarskap, t.ex. för anstallning som riksáklagare, fár 
sáledes bedömas frán omráde till omráde. I den utstrackning det finns 
skal för sádana krav, ska dessa tas in i lag eller i andra föreskrifter enligt 
förutsattningar som anges i lag.

Domstolarna och domarna

Domstolarnas och domarnas sjalvstandighet utgör en av hörnstenarna i 
det svenska statsskicket. I centrum för verksamheten stár invánarnas 
rattssakerhet och rattstrygghet. Den speciella betydelse som domstolarna 
och domarna har i det demokratiska rattssamhallet har inneburit att de 
getts en sarstallning i regeringsformen. Som exempel kan namnas de 
krav pá domstolarnas sammansattning och sjalvstandighet som finns i
11 kap. 1 och 2 §§ RF och det anstallningsskydd för ordinarie domare 
som finns i 11 kap. 5 § RF.

Uppgiften att utöva domarmakt, att tolka och tillampa de rattsregler 
som ytterst har sin grund i de beslut som har fattats av riksdagen, ar till 
sin karaktar sádan att den bör förbehállas svenska medborgare. Att det, 
som vissa remissinstanser framháller, finns utlandska domstolar som 
prövar frágor som ar hanförliga till Sveriges internationella samarbete, 
förandrar enligt regeringens uppfattning inte denna bedömning.

Frágan ar om det, nar det galler regleringen i regeringsformen, finns 
anledning att i detta avseende göra nágon átskillnad mellan olika slag av 
domare.

Det nuvarande kravet pá svenskt medborgarskap för domare i 11 kap.
9 § tredje stycket RF gör, med undantag för juryman och namndeman, 
inte nágon sádan átskillnad. Alla domare -  sával ordinarie som icke 
ordinarie -  ska sáledes vara svenska medborgare. Notarier vid tingsratt 
och lansratt faller ocksá under regeringsformens krav pá svenskt 
medborgarskap nar de som icke ordinarie domare efter förordnande 
utövar dömande verksamhet (SOU 1963:17 s. 288).

Att juryman ska vara svenska medborgare följer av 12 kap. 5 § TF och
9 kap. 1 § andra stycket YGL. För namndeman finns krav pá svenskt 
medborgarskap i vanlig lag.

Prop. 2009/10:80
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Alla som permanent eller tillfalligt fullgör en uppgift som domare ar, Prop. 2009/10:80 
sával formellt som reellt, likvardiga. En ordinarie domares röst vager lika 
tungt som en icke ordinaries, en namndemans, en sakkunnig ledamots 
etc. De báda sistnamnda kategorierna har för övrigt som enda uppgift att 
delta i domstolens dömande verksamhet. Detta galler emellertid inte 
notarier i tingsratt och lansratt, som har i uppgift att báde utföra vissa 
administrativa uppgifter och att fullgöra uppgifter som icke ordinarie 
domare.

Det som anförs talar för att samma krav i frága om svenskt medborgar- 
skap bör galla alla som ar domare, dvs. alla som utövar domarmakt i 
domstol. Med en sádan avgransning skulle sádana personalkategorier i 
domstolarna som inte har nágra dömande uppgifter, bl.a. revisions- och 
regeringsrattssekreterare samt andra föredragande och administrativ 
personal falla inte omfattas av medborgarskapskravet.

Med hansyn till domstolarnas konstitutionella betydelse och dá 
bestammelser om ordinarie domares stallning finns i regeringsformen, 
bör medborgarskapskravet för ordinarie domare, som utredningen före- 
slár, aven i fortsattningen regleras i regeringsformen. Nágon motsvarande 
reglering av de icke ordinarie domarnas stallning finns inte i regerings- 
formen. Det bör darför inte heller finnas nágra krav pá medborgarskap 
för sádana domare i grundlag.

I de fall sarskilda ledamöterna har utsetts av regeringen med fullmakt 
ar de ordinarie domare. Medborgarskapskravet för dessa kommer dá i 
likhet med övriga ordinarie domare att följa av regeringsformen. För de 
sarskilda ledamöter som inte utses med fullmakt fár medborgarskaps- 
kravet i likhet med övriga icke ordinarie domare regleras i vanlig lag.

Anstallningar och andra uppdrag med anknytning till riksdagen

1 11 kap. 9 § tredje stycket RF uppstalls som namns ovan krav pá svenskt 
medborgarskap för personer som valjs av riksdagen samt för vissa funk- 
tionarer hos myndigheter som lyder omedelbart under riksdagen.

I vissa fall ska riksdagen inom sig utse befattningshavare. Detta galler, 
vid sidan av utskotten och EU-namnden, talman och vice talman, 
ledamöter i Utrikesnamnden, ledamöter i riksdagens krigsdelegation, 
ledamöter och ersattare i riksdagsstyrelsen samt ledamöter i Riksdagens 
överklagandenamnd. I andra fall tillsatts uppdragen genom val av 
riksdagen. Det galler bl.a. i frága om val av riksförestándare, vice 
riksförestándare och tillfallig riksförestándare, riksdagens ombudsman 
och riksrevisorer. En utförlig redovisning av vilka uppdrag som tillsatts 
efter val i riksdagen finns i betankandet (SOU 2008:125 s. 590 f.).

Det rör sig sáledes om funktioner av mycket varierande art. Samtliga 
dessa ar inte av sádan karaktar att kravet pá svenskt medborgarskap 
máste finnas i grundlag. Nar det galler riksförestándare, vice 
riksförestándare och tillfallig riksförestándare följer det dock av 5 kap.
2 § RF att han eller hon máste vara svensk medborgare. Nágon andring i 
det avseendet ar inte aktuell.

Áven om betydelsen av ett uttryckligt krav pá svenskt medborgarskap 
för samtliga uppdrag som tillsatts genom val av riksdagen inte ska över-
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skattas, finns det inte skal att ta bort detta krav för nágon av de aktuella Prop. 2009/10:80 
befattningarna. Frágan blir i stallet var detta krav bör komma till uttryck.

Enligt regeringens mening bör kravet pá svenskt medborgarskap för 
uppdrag som tillsatts genom val av riksdagen lampligen framgá av 
riksdagsordningen, som i konstitutionellt hanseende har stallning mellan 
grundlag och vanlig lag. I 7 kap. 11 § RO finns bestammelser om 
skyldighet att áta sig uppdrag som tillsatts genom val av riksdagen. 
Medborgarskapskravet bör tas in i ett nytt första stycke i den bestammel- 
sen. Det föranleder en omformulering av rubriken narmast före 
paragrafen. För tvá uppdrag bör dock medborgarskapskravet framgá av 
regeringsformen. Det galler riksdagens ombudsman och riksrevisorerna 
som har centrala funktioner inom ramen för den konstitutionella 
kontrollen

Nar det galler funktionarer hos myndigheter som lyder omedelbart 
under riksdagen bör eventuella krav pá svenskt medborgarskap -  i linje 
med vad som föreslás galla för myndigheter under regeringen -  tas in i 
lag.

11.5 Offentlighet i kammaren

Regeringens förslag: En bestammelse om att kammarens sammantraden 
ar offentliga förs in i 4 kap. regeringsformen.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Remissinstanserna lamnar förslaget utan erinran.
Skalen för regeringens förslag: Sammantraden med kammaren ar 

enligt 2 kap. 4 § RO offentliga. Riksdagen fár dock besluta att ett arende 
ska hállas inom stangda dörrar om det kravs med hansyn till rikets saker- 
het eller i övrigt till förhállandet till en annan stat eller en mellanfolklig 
organisation. Pá samma grunder fár aven regeringen besluta om stangda 
dörrar vid ett sammantrade i kammaren dar regeringen muntligen genom 
ett statsrád ska lamna information till riksdagen. Ett förordnande om 
stangda dörrar kan avse endast en del av ett sammantrade.

I förarbetena till namnda bestammelse uttalade Grundlagberedningen 
att principen att kammarens förhandlingar ska vara offentliga ar funda- 
mental i ett demokratiskt statsskick (SOU 1972:15 s. 254). Grundlags- 
utredningen, som delar denna uppfattning, gör bedömningen att 
principen ar av sádan vikt att den bör tas in i regeringsformen. 
Regeringen instammer i denna bedömning. Som utredningen föreslár bör 
det av grundlagsbestammelsen framgá att ett sammantrade fár hállas 
inom stangda dörrar enligt bestammelser i riksdagsordningen. Nágon 
andring av riksdagens och regeringens möjligheter att besluta om stangda 
dörrar ar inte avsedd.

241



12 Ikraftradande och övergángsbestammelser Prop. 2009/10 80

12.1 Ikrafttradande
Regeringens förslag: Samtliga lagandringar trader i kraft den 1 januari 
2011.

Grundlagsutredningens förslag överensstammer med regeringens.
Integritetsskyddskommitténs förslag överensstammer med 

regeringens.
Remissinstanserna: Ingen remissinstans invander mot det föreslagna 

ikrafttradandet.
Skalen för regeringens förslag: Förslagen till andringar i 

regeringsformen bör trada i kraft vid ársskiftet efter utgángen av det ár dá 
förslagen tidigast kan bli slutligt antagna av riksdagen. Det innebar att de 
bör trada i kraft den 1 januari 2011.

Ándringarna i övriga lagar bör trada i kraft samtidigt som andringarna i 
regeringsformen.

12.2 Övergángsbestammelser

Regeringens förslag: Till andringarna i regeringsformen föreslás över- 
gángsbestammelser som innebar att för tiden langst fram till och med den 
31 december 2015 beháller aldre föreskrifter som innebar betydande 
intráng i den personliga integriteten sin giltighet utan hinder av den nya 
bestammelsen om ett utvidgat integritetsskydd. Sádana föreskrifter ska 
under den tiden ocksá kunna andras aven om andringen innebar att 
intránget bestár.

Vidare föreslás övergángsbestammelser som innebar att aldre 
föreskrifter som innebar sarbehandling pá grund av sexuell laggning tills 
vidare ska fortsatta att galla och kunna andras utan hinder av den nya 
bestammelsen om skydd mot missgynnande med hansyn till sexuell 
laggning.

Det föreslás ocksá en övergángsbestammelse som innebar att 
föreskrifter i förordning om fördelning av dömande uppgifter i domstol 
fortsatter att galla tills vidare utan hinder av att det uppstalls lagkrav för 
sádana föreskrifter.

Vidare föreslás att aldre föreskrifter och bemyndiganden ska fortsatta 
att galla utan hinder av att de inte har tillkommit i den ordning som anges 
i regeringsformen i dess nya lydelse.

Det föreslás aven en övergángsbestammelse som innebar att en 
bestammelse i regeringsformen ska tillampas i dess nya lydelse om det i 
lag eller annan författning hanvisas till en föreskrift som har ersatts 
genom en bestammelse i regeringsformen i dess nya lydelse.

Grundlagsutredningens förslag: Utredningen föreslár inte nágon 
övergángsbestammelse till regleringen om fördelningen av dömande 
uppgifter i domstol. I övrigt överensstammer utredningens förslag med 
regeringens.
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Integritetsskyddskommittén: Kommittén föreslár inte nágon över- 
gángsbestammelse till den nya bestammelsen i 2 kap. RF om skydd mot 
betydande intráng i den personliga integriteten.

Remissinstanserna har ingen erinran mot Grundlagsutredningens 
förslag.

Helsingborgs tingsratt framháller att det bör övervagas om det finns 
behov av övergángsbestammelser till Integritetsskyddskommitténs 
förslag till andring i 2 kap. 6 § RF. Áven Sakerhets- och integritets- 
skyddsnamnden berör denna frága.

Skalen för regeringens förslag: Det finns inte nágot behov av över- 
gángsregler för de andringar som föreslás i regeringsformens olika 
procedurregler, t.ex. bestammelsen om obligatorisk omröstning om 
statsministerns stöd i riksdagen efter ett val, det andrade kvorumkravet 
vid folkomröstning om vilande grundlagsandringar och det nya 
kvorumkravet vid beslut om överlátelse av beslutanderatt inom ramen för 
EU-samarbetet. Enligt allmanna principer bör sádana processuella 
bestammelser tillampas i sin nya lydelse omedelbart efter ikrafttradandet 
aven om de bakomliggande förhállandena harrör frán tiden dessförinnan 
(jfr RÁ 2004 ref. 82).

Integritetsskyddskommittén föreslár inte nágon övergángsbestammelse 
till andringen i 2 kap. 6 § RF (se narmare avsnitt 9.5.1). Bestammelsen 
innebar att átgarder som fár sádana effekter som anges i paragrafen -  
betydande intráng i den personliga integriteten som sker utan samtycke 
och som innebar kartlaggning eller övervakning av enskildas personliga 
förhállanden -  fár vidtas bara om det finns föreskrifter i lag som medger 
det. Nar nya föreskrifter som innebar begransningar i ratten till skydd 
mot betydande integritetsintráng övervags, kravs att begransningarna 
genomförs genom lag och att det sker med tillampning av det 
kvalificerade förfarandet i 2 kap. 12 § RF. Detsamma galler nar redan 
gallande föreskrifter ska andras. Helsingborgs tingsratt framháller att det 
bör övervagas om det finns behov av en övergángsbestammelse till 
andringen i regeringsformen. Sakerhets- och integritetsskyddsnamnden 
framháller att förslaget antagligen kommer att leda till ett ratt omfattande 
behov av lagstiftning och menar att kommittén inte har analyserat 
konsekvenserna av förslaget i tillrackligt grad.

Om en övergángsreglering inte införs kommer delar av sádan 
informationshantering hos det allmanna som sker med stöd av 
föreskrifter i förordning, eller som endast delvis regleras i lag och i övrigt 
sker enligt bestammelser pá lagre normhierarkisk nivá, med stor 
sannolikhet att stá i strid med regeringsformen. Nágon grundlig analys av 
behovet av lagstiftning pá sádana omráden har emellertid inte gjorts av 
kommittén. Det finns ett stort antal föreskrifter om uppgiftsskyldighet i 
förordning som behöver ses över. Det finns ocksá behov av att se över ett 
stort antal andra registerförfattningar för att bedöma i vilken mán det 
kravs reglering i lag i stallet för i förordning. Det torde t.ex. finnas behov 
av att i lag reglera domstolarnas personuppgiftsbehandling, som för 
narvarande regleras i förordning.

Enligt regeringens mening ar det nödvandigt att behovet av 
kompletterande lagstiftning noga analyseras innan bestammelsen blir 
tillamplig pá sádan informationshantering som kommer att omfattas av 
bestammelsen och som inte redan enligt gallande ordning regleras i lag.

Prop. 2009/10:80
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Som Helsingborgs tingsratt framháller finns det darför skal att övervaga Prop. 2009/10:80 
behovet av en övergángsbestammelse.

Regeringen gör bedömningen att det i förslaget till andring i regerings- 
formen bör tas in en föreskrift som innebar att aldre föreskrifter som ger 
stöd för átgarder som innebar betydande intráng i den personliga 
integriteten under en övergángsperiod beháller sin giltighet aven om 
föreskrifterna inte uppfyller regeringsformens krav pá lagform för rattig- 
hetsbegransande reglering. För tiden langst fram till och med den 
31 december 2015 bör föreskrifter som inte uppfyller kravet pá lagform 
fortsatta att galla utan hinder av den nya bestammelsen om ett utvidgat 
integritetsskydd. Sádana föreskrifter bör under samma tidsperiod ocksá 
kunna andras utan att föreskrifterna tas in i lag aven om andringen 
innebar att intránget bestár. En femárig övergángsperiod bör ge 
realistiska förutsattningar att hinna övervaga behovet av kompletterande 
lagstiftning pá de omráden som kan komma att omfattas av 
bestammelsen.

Förslaget till övergángsbestammelse nar det galler andringen av 
bestammelsen om diskrimineringsskydd i 2 kap. RF behandlas i avsnitt 
9.2.2.

Regeringen har nyligen beslutat att ge en sarskild utredare i uppdrag att 
lamna förslag till en lag om domstolar och domare (dir. 2009:106). I 
uppdraget ingár bl.a. att -  utifrán grundlagsfasta krav och vad som annars 
bedöms lampligt -  övervaga vilka bestammelser om domstolar som bör 
finnas i lag och vilka som bör meddelas i förordning. Eftersom det av 
den nya bestammelsen om i 11 kap. 3 § RF följer att andra myndigheter 
an domstol inte fár bestamma hur fördelningen av mál mellan enskilda 
domare ska ske, kommer regeringen att sakna möjligheter att meddela 
föreskrifter om lottning i förordning. Uppdraget ska redovisas senast den 
31 december 2010. Mot den bakgrunden bör sádana lottningsföreskrifter 
som för narvarande finns i förordning ges fortsatt tillamplighet till dess 
lagstiftning hunnit genomföras pá omrádet.

Liksom Grundlagsutredningen anser regeringen att det till de andringar 
som görs i 8 kap. RF bör tas in en övergángsbestammelse som innebar att 
aldre föreskrifter och bemyndiganden ska fortsatta att galla trots att de 
inte har tillkommit i den ordning som anges i regeringsformen i dess nya 
lydelse. De föreskrifter och bemyndiganden som har beslutats i laglig 
ordning ska sáledes fortsatta att galla till dess att de upphavs.

Med anledning av de andringar som föreslás i regeringsformen upp- 
kommer behov av omfattande följdandringar, bl.a. i riskdagsordningen.
Förslag till sádana följandringar föreslás i detta lagstiftningsarende. Det 
kan dock inte uteslutas att vissa hanvisningar till regeringsformen som 
finns i andra författningar inte har hunnit andrats nar lagandringarna i 
regeringsformen trader i kraft. Det bör darför tas in en övergángs- 
bestammelse som innebar att regeringsformens bestammelse i dess nya 
lydelse ska tillampas om en lag eller annan författning hanvisar till en 
föreskrift som har ersatts av en bestammelse i regeringsformens nya 
lydelse.
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13 Ekonomiska konsekvenser Prop. 2009/10:80

Regeringens bedömning: Förslagen medför endast marginella
kostnadsökningar för statliga myndigheter. Dessa ryms inom befintliga 
anslagsramar.

Förslagen innebar inte nágra nya átaganden för kommuner eller 
landsting. De ekonomiska effekterna av förslagen för dem bedöms bli 
begransade.

Grundlagsutredningens bedömning överensstammer med 
regeringens.

Integritetsskyddskommitténs bedömning: Kommitténs bedömning 
ar att andringarna i regeringsformen inte i sig medför ökade kostnader för 
det allmanna.

Remissinstanserna invander inte mot utredningarnas bedömningar.
Skalen för regeringens bedömning: Nágra av förslagen kan leda till 

ökade kostnader för det allmanna.
Förslaget att möjliggöra för fullmaktige att besluta om kommunala 

extra val kan leda till ökade kostnader för kommunerna och landstingen. 
Det kan ocksá antas att förslaget om andringar i reglerna om kommunala 
folkinitiativ kan medföra vissa kostnadsökningar för dessa. Hur stora 
kostnadsökningarna blir ar beroende av i vilken utstrackning extra val 
och folkomröstningar med anledning av folkinitiativ kommer till stánd i 
framtiden. Det ar dock svárt att förutsaga hur ofta det kommer att ske.

Nar det galler möjligheten att hálla extra val bör betonas att denna 
möjlighet endast ar avsedd att utnyttjas i extraordinara situationer samt 
att förslaget inte innebar att kommunerna álaggs en skyldighet att hálla 
sádana val. Det ar i stallet upp till fullmaktige att i det enskilda fallet ta 
stallning till om extra val ska hállas mellan ordinarie val. Enligt förslaget 
ska det kravas kvalificerad majoritet för att ett yrkande om extra val ska 
bifallas. Regeringen bedömer att de ekonomiska konsekvenser som 
förslaget att möjliggöra kommunala extra val mellan ordinarie val kan 
föra med sig ar mycket begransade.

Nar det galler de ekonomiska konsekvenserna av förslaget till 
andringar av bestammelserna om folkinitiativ kan konstateras att en 
kommuns eller ett landstings kostnader för att genomföra en sádan 
folkomröstning i hög grad kommer att vara beroende av om 
folkomröstningen kan anordnas i samband med ett allmant val eller om 
den genomförs vid en annan tidpunkt. Eftersom det inte ar möjligt att 
förutsaga i vilken omfattning folkomröstningar kommer att hállas i 
situationer nar de enligt nuvarande regler inte skulle ha kommit till stánd 
och det inte heller ar möjligt att bedöma i vilken omfattning folkomröst- 
ningar kommer att kunna hállas i anslutning till ett allmant val, saknas 
det förutsattningar att bedöma vilka narmare ekonomiska konsekvenser 
förslagen kan fá för kommunerna och landstingen. I sammanhanget bör 
betonas att det kravs att minst tio procent av de röstberattigade stár 
bakom ett folkinitiativ för att det ska behandlas av fullmaktige samt att 
en folkomröstning inte behöver genomföras om en kvalificerad majoritet 
av ledamöterna i fullmaktige motsatter sig det. Förslaget innebar sáledes 
inte att kommunerna álaggs en skyldighet att hálla folkomröstningar i
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vissa specifika situationer. Det ar i sista hand upp till fullmaktige att Prop. 2009/10:80 
besluta om en folkomröstning ska hállas.

Som framgár av avsnitt 8.5.2 gör regeringen bedömningen att 
andringarna av bestammelserna om Lagrádets granskning inte kan för- 
vantas leda till att antalet granskningsarenden i Lagrádet ökar namnvart.
Den ökande arbetsbelastning som förslaget kan innebara antas inte leda 
till annat an marginella ekonomiska effekter för myndigheten. Det 
bedöms inte finnas behov av att finansiera dessa sarskilt utan de bör 
kunna hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. De kostnader som 
kan förvantas uppkomma med anledning av förslaget att starka Lagrádets 
organisation fár bedömas nar frágan om hur detta bör ske tas upp i ett 
senare sammanhang.

Regeringens förslag i övrigt bedöms inte fá nágra direkta ekonomiska 
konsekvenser.

14 Författningskommentar

14.1 Förslaget till lag om andring i regeringsformen
1 kap.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla manniskors lika varde 
och för den enskilda manniskans frihet och vardighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella valfard ska vara 
grundlaggande mál för den offentliga verksamheten. Sarskilt ska det allmanna 
trygga ratten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och 
trygghet och för goda förutsattningar för halsa.

Det allmanna ska framja en hállbar utveckling som leder till en god miljö för 
nuvarande och kommande generationer.

Det allmanna ska verka för att demokratins idéer blir vagledande inom 
samhallets alla omráden samt varna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmanna ska verka för att alla manniskor ska kunna uppna delaktighet 
och jamlikhet i samhallet och för att barns ratt tas till vara. Det allmanna ska 
motverka diskriminering av manniskor pa grund av kön, hudfarg, nationellt eller 
etniskt ursprung, spraklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell 
laggning, alder eller andra omstandigheter som galler den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, sprákliga och religiösa minoriteters möjligheter att 
behálla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska framjas.

I paragrafen finns regeringsformens málsattningsstadganden.
Övervagandena finns i avsnitt 9.5.3 och 9.5.4.

I andra stycket har uttrycket ”trygga ratten till halsa” ersatts av ”verka 
för goda förutsattningar för halsa” för att klargöra vad bestammelsen ar 
avsedd att uttrycka. Nágon saklig andring ar inte avsedd.

I fjarde stycket áterfinns första meningen i nuvarande fjarde stycket.
Femte stycket motsvarar i huvudsak andra och tredje meningarna i 

nuvarande fjarde stycket. Det allmannas ansvar för att barns ratt tas till 
vara har dock förtydligats genom ett tillagg i bestammelsen.

Sjatte stycket motsvarar i huvudsak nuvarande femte stycket. I 
bestammelsen har dock tvá andringar gjorts. För det första har ett tillagg 
gjorts som innebar att det samiska folket omnamns sarskilt. För det andra 246



har uttrycket ”bör framjas” bytts mot ”ska framjas”. Genom andringen 
áterspeglar bestammelsen battre Sveriges átaganden enligt bl.a. Europa- 
rádets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

4 § Riksdagen ar folkets framsta företradare.
Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestammer hur statens 

medel ska anvandas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.

I paragrafen finns bestammelser om det representativa statsskicket och 
riksdagens uppgifter.

Ándringen ar endast spráklig.

5 § Konungen eller drottning som enligt successionsordningen innehar Sveriges 
tron ar rikets statschef.

I paragrafen finns en bestammelse om den monarkiska statsformen.
Paragrafens andra stycke har utgátt som ett led i att göra regerings- 

formen sprákligt könsneutral.

7 § I riket finns kommunerpa lokal och regional niva.

I paragrafen finns bestammelser om den kommunala indelningen och 
beslutanderatten i kommunerna samt om kommunernas ratt att ta ut skatt. 
Övervagandena finns i avsnitt 11.1.2.

I paragrafen har uttrycken ”primarkommun” och ”landstingskommun” 
ersatts med ”kommuner pá lokal och regional nivá”. Ándringen innebar 
att det inte langre i regeringsformen anges hur de olika kommuntyperna 
ska betecknas. Bestammelsen i andra meningen i paragrafens nuvarande 
första stycke, som anger att beslutanderatten i kommunerna utövas av 
valda församlingar, har flyttats till det nya kapitlet om kommunerna 
(14 kap.).

Bestammelsen i paragrafens nuvarande andra stycke, som anger att 
kommunerna fár ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter, har ocksá 
flyttats till det nya kapitlet om kommunerna.

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 
förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt 
iaktta saklighet och opartiskhet.

Paragrafen inneháller den grundlaggande bestammelsen om norm- 
massighets- och objektivitetskravet vid myndighetsutövning.

I paragrafen har uttrycket ”fullgör uppgifter inom den offentliga för- 
valtningen” ersatts med ”fullgör offentliga förvaltningsuppgifter”. 
Genom andringen klargörs att normmassighets- och objektivitetskravet 
aven galler privatrattsliga subjekt nar de fullgör förvaltningsuppgifter 
som har överlamnats till dem. Övriga andringar ar endast sprákliga.

10 §  Sverige ar medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar aven inom ramen 
för Förenta nationerna och Europaradet samt i andra sammanhang i 
internationellt samarbete.
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I paragrafen, som ar ny, klargörs att Sverige ar medlem i EU och aven i Prop. 2009/10:80 
andra sammanhang deltar i internationellt samarbete. Övervagandena 
finns i avsnitt 10.1.1.

Genom paragrafen tydliggörs att Sverige aktivt deltar i ett vidstrackt 
internationellt samarbete. Markeringen av medlemskapet i EU ger ocksá 
uttryck för unionens betydelse i det svenska samhallet och innebar att 
regeringsformen battre speglar de faktiska förhállandena.

2 kap.

Opinionsfriheter

1 § Var och en ar gentemot det allmanna tillförsakrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller pá annat satt meddela 

upplysningar samt uttrycka tankar, ásikter och kanslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhamta och ta emot upplysningar samt att i 

övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, 

meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnarligt 
verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer pá 
allman plats,

5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmanna eller 
enskilda syften, och

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin 
religion.

I frága om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, 
television och i vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, 
ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar galler tryckfrihetsförordningen 
och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns ocksá bestammelser om ratt att ta del av 
allmanna handlingar.

1 paragrafen regleras de s.k. positiva opinionsfriheterna. Paragrafen mot- 
svarar nuvarande 1 §. Övervagandena finns i avsnitt 9.1.1.

I paragrafen har uttrycket ”varje medborgare” ersatts med ”var och 
en”. Darigenom ges tydligare uttryck för den principiella utgángspunkten 
att fri- och rattighetsskyddet galler lika för báde svenska medborgare och 
andra som vistas har. Nágon saklig andring ar inte avsedd. Se aven 
kommentaren till 25 §.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

2 § Ingen fár av det allmanna tvingas att ge till kanna sin áskádning i politiskt, 
religiöst, kulturellt eller annat sádant hanseende. Inte heller fár nágon av det 
allmanna tvingas att delta i sammankomst för opinionsbildning eller i 
demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra politisk 
sammanslutning, trossamfund eller annan sammanslutning för áskádning som 
avses i första meningen.

I paragrafen behandlas nágra av de s.k. negativa opinionsfriheterna. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 2 §. Övervagandena finns i avsnitt 9.1.1.
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Första meningen har formulerats om sá att uttrycket ”varje medborgare 
ar gentemot det allmanna skyddad mot” ersatts med ”ingen fár av det 
allmanna tvingas” för att tydliggöra att fri- och rattighetsskyddet galler 
lika för báde svenska medborgare och andra som vistas har. Nágon saklig 
andring ar inte avsedd. Övriga andringar ar endast sprákliga.

3 § Ingen svensk medborgare fár utan samtycke antecknas i ett allmant register 
enbart pá grund av sin politiska áskádning.

I paragrafen behandlas förbudet mot ásiktsregistrering. Paragrafen mot- 
svarar nuvarande 3 §. Övervagandena finns i avsnitt 9.1.1 och 9.5.2.

Uttrycket ”medborgare” i nuvarande 3 § första stycket har andrats till 
”svensk medborgare”. Det innebar att det uttryckligen anges att skyddet 
mot ásiktsregistrering endast galler svenska medborgare. Nágon andring i 
sak ar inte avsedd.

Det nuvarande andra stycket har tagits bort med anledning av 
införandet av en ny bestammelse om skydd för den personliga 
integriteten i 6 § andra stycket.

Kroppslig integritet och rörelsefrihet

4 § Dödsstraff fár inte förekomma.

I paragrafen áterfinns förbudet mot dödsstraff. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 4 §.

Ándringen ar endast spráklig.

5 § Var och en ar skyddad mot kroppsstraff. Ingen fár heller utsattas för tortyr 
eller för medicinsk páverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden.

I paragrafen regleras delar av skyddet för den kroppsliga integriteten. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 5 §. Övervagandena finns i avsnitt 9.1.1.

Paragrafen har formulerats om sá att uttrycket ”varje medborgare” 
ersatts med ”var och en” för att tydliggöra att fri- och rattighetsskyddet 
galler lika för alla. Nágon andring i sak ar inte avsedd. Övriga andringar 
ar endast sprákliga.

6 § Var och en ar gentemot det allmanna skyddad mot pátvingat kroppsligt 
ingrepp aven i andra fall an som avses i 4 och 5 §§. Var och en ar dessutom 
skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intráng samt mot 
undersökning av brev eller annan förtrolig försandelse och mot hemlig 
avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

Utöver vad som föreskrivs i första stycket ar var och en gentemot det allmanna 
skyddad mot betydande intráng i den personliga integriteten, om det sker utan 
samtycke och innebar övervakning eller kartlaggning av den enskildes personliga 
förhállanden.

I paragrafen behandlas delar av skyddet för den kroppsliga integriteten 
samt skyddet mot husrannsakan m.m. Paragrafen motsvarar nuvarande
6 § sávitt avser skyddet mot pátvingat kroppsligt ingrepp, kroppsvisita- 
tion och husrannsakan m.m. och skyddet för förtroliga meddelanden. 
Övervagandena finns i avsnitt 9.1.1 och 9.5.1.
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I första stycket har uttrycket ”varje medborgare” ersatts med ”var och Prop. 2009/10:80 
en” för att tydliggöra att fri- och rattighetsskyddet galler lika för alla.
Nágon andring i sak ar inte avsedd.

I andra stycket, som inte har nágon tidigare motsvarighet, finns en 
bestammelse som utvidgar skyddet mot intráng i den personliga 
integriteten. Bestammelsen innebar att enskilda, vid sidan av vad som 
redan följer av första stycket, ar skyddande mot átgarder frán det 
allmannas sida som innefattar betydande intráng i den personliga 
integriteten, om intránget sker utan samtycke och innebar övervakning 
eller kartlaggning av den enskildes personliga förhállanden. Bestammel- 
sen traffar inte átgarder som en enskild vidtar i förhállande till en annan 
enskild. Avgörande för om en átgard ska anses innebara övervakning 
eller kartlaggning ar inte dess huvudsakliga syfte utan vilken effekt át- 
garden har. Vad som avses med övervakning respektive kartlaggning fár 
bedömas med utgángspunkt frán vad som enligt normalt sprákbruk laggs 
i dessa begrepp. Uttrycket ”enskilds personliga förhállanden” avses har 
ha samma innebörd som i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Vid bedömning av vilka átgarder som kan 
anses utgöra ett ”betydande intráng” ska báde átgardens omfattning och 
arten av det intráng átgarden innebar beaktas. Áven átgardens andamál 
och andra omstandigheter kan ha betydelse vid bedömningen.
Bestammelsen omfattar endast sádana intráng som pá grund av átgardens 
intensitet eller omfattning eller av hansyn till uppgifternas integritets- 
kansliga natur eller andra omstandigheter innebar ett betydande ingrepp i 
den enskildes privata sfar.

7 § Ingen svensk medborgare fár landsförvisas eller hindras att resa in i riket.
Ingen svensk medborgare som ar eller har varit bosatt i riket fár frántas sitt

medborgarskap. Det fár dock föreskrivas att barn under arton ár i frága om sitt 
medborgarskap ska följa föraldrarna eller en av dem.

I paragrafen regleras skyddet för svenska medborgare mot landsförvis- 
ning m.m. och ratten till det svenska medborgarskapet. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 7 §. Övervagandena finns i avsnitt 9.1.1 och 9.1.2.

I báde första och andra styckena har ”medborgare” ersatts med 
”svensk medborgare” för att markera att frága ar om rattigheter som ar 
knutna till det svenska medborgarskapet. Nágon saklig andring ar inte 
avsedd.

I andra stycket har de bestammelser som möjliggör ett regelverk som 
innebar att dubbelt medborgarskap ska undvikas tagits bort.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

8 § Var och en ar gentemot det allmanna skyddad mot frihetsberövanden. Den 
som ar svensk medborgare ar aven i övrigt tillförsakrad frihet att förflytta sig 
inom riket och att lamna det.

Paragrafen reglerar skyddet för rörelsefriheten. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 8 §. Övervagandena finns i avsnitt 9.1.1.

I paragrafen har ”medborgare” ersatts med ”var och en” respektive 
”svensk medborgare”. Nágon saklig andring ar inte avsedd. Övriga 
andringar ar endast sprákliga.



Rattssakerhet
Prop. 2009/10:80

9 § Om en annan myndighet an en domstol har berövat nágon friheten med 
anledning av brott eller misstanke om brott, ska han eller hon kunna fá 
frihetsberövandet prövat av domstol utan oskaligt dröjsmál. Detta galler dock inte 
nar det ar frága om att till Sverige flytta över verkstallighet av en 
frihetsberövande páföljd enligt en dom i en annan stat.

Áven den som av nágon annan anledning an som anges i första stycket har 
blivit omhandertagen tvángsvis, ska kunna fá omhandertagandet prövat av 
domstol utan oskaligt dröjsmál. Med prövning av domstol likstalls i sádant fall 
prövning av en namnd, om namndens sammansattning ar bestamd i lag och 
ordföranden i namnden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Har prövningen inte uppdragits át en myndighet som ar behörig enligt första 
eller andra stycket, ska prövningen göras av allman domstol.

I paragrafen regleras ratten till domstolsprövning vid frihetsberövanden. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 9 §. Övervagandena finns i avsnitt 9.1.1.

I första och andra styckena har ”medborgare” ersatts med ”nágon” 
respektive ”den som” för att tydliggöra att fri- och rattighetsskyddet 
galler lika för alla. Nágon saklig andring ar inte avsedd.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

10 § Ingen fár dömas till straff eller annan brottspáföljd för en garning som inte 
var belagd med brottspáföljd nar den begicks. Inte heller fár nágon dömas till 
svárare brottspáföljd för garningen an den som var föreskriven dá. Vad som 
föreskrivs har om brottspáföljd galler aven förverkande och annan sarskild 
rattsverkan av brott.

Skatt eller statlig avgift fár inte tas ut i vidare mán an som följer av föreskrifter 
som gallde nar den omstandighet intraffade som utlöste skatt- eller 
avgiftsskyldigheten. Finner riksdagen att det finns sarskilda skal för det, fár en 
lag dock innebara att skatt eller statlig avgift tas ut trots att lagen inte hade tratt i 
kraft nar omstandigheten intraffade, om regeringen eller ett riksdagsutskott dá 
hade lamnat ett förslag om det till riksdagen. Med förslag jamstalls ett 
meddelande i skrivelse frán regeringen till riksdagen om att ett sádant förslag ar 
att vanta. Vidare fár riksdagen föreskriva undantag frán första meningen, om 
riksdagen finner att det av sarskilda skal kravs i samband med krig, krigsfara 
eller svár ekonomisk kris.

I paragrafen behandlas förbudet mot retroaktiv strafflag och retroaktiv 
skattelag. Paragrafen motsvarar nuvarande 10 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

11 § Domstol fár inte inrattas för en redan begángen garning och inte heller för 
en viss tvist eller i övrigt för ett visst mál.

En rattegáng ska genomföras rattvist och inom skalig tid. Förhandling vid 
domstol ska vara offentlig.

I paragrafen regleras domstolsoffentligheten samt förbudet mot tillfalliga 
domstolar, m.m. Paragrafen motsvarar nuvarande 11 §. Övervagandena 
finns i avsnitt 9.3.

I andra stycket har en bestammelse som inte har nágon tidigare 
motsvarighet tagits in. Bestammelsen innebar att det i grundlag slás fast 
att en rattegáng ska genomföras rattvist och inom skalig tid. 251



Bestammelsen kompletterar andra bestammelser i regeringsformen som Prop. 2009/10:80
har till huvudsakligt andamál att sakerstalla en rattssaker
domstolsprocess, t.ex. kravet pá förhandlingsoffentlighet i samma
paragraf och kravet pá saklighet i 1 kap. 9 §. I kravet pá en rattvis
rattegáng ligger en rad processuella rattigheter som i materiellt
hanseende redan ar fastslagna i den svenska processordningen.
Rattssakerhetskraven innefattar bl.a. en grundlaggande ratt för en part att
bli hörd inför domstolen, ett krav pá att parterna ska vara likstallda i ett
kontradiktoriskt förfarande och att domstolen ar báde opartisk och
oavhangig. Ándringen innebar inte nágon andring i sak. Inte heller kravet
att rattegángen ska genomföras inom skalig tid innebar nágon andring i
sak. Kravet att en rattegáng ska genomföras rattvist och inom skalig tid
ska inte kunna inskrankas. Bestammelsen ska aven galla för andra an
svenska medborgare har i riket.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

Skydd mot diskriminering

12 § Lag eller annan föreskrift fár inte innebara att nágon missgynnas darför att 
han eller hon tillhör en minoritet med hansyn till etniskt ursprung, hudfarg eller 
annat liknande förhállande eller med hansyn till sexuell laggning.

I paragrafen behandlas förbudet mot diskriminering av minoriteter.
Paragrafen motsvarar nuvarande 15 §. Övervagandena finns i avsnitt 
9.1.1, 9.2.1 och 9.2.2.

Bestammelsen har andrats bl.a. genom att ”medborgare” har tagits bort 
för att tydliggöra att fri- och rattighetsskyddet galler lika för svenska 
medborgare och andra som vistas har. Nágon saklig andring ar inte 
avsedd. Vidare har uttrycket ”ras” tagits bort ur bestammelsen. I stallet 
avgransas tillampningsomrádet till missgynnande som sker med hansyn 
till etniskt ursprung, hudfarg eller annat liknande förhállande. Med 
uttrycket ”annat liknande förhállande” ásyftas i första hand 
förestallningar om ras. Darutöver har skyddet mot diskriminering av 
minoriteter strackts ut till att aven omfatta ett skydd mot diskriminering 
pá grund av sexuell laggning. Med uttrycket ”sexuell laggning” avses 
homo-, hetero- och bisexualitet. Eftersom skyddet ar utformat som ett 
minoritetsskydd blir bestammelsen inte tillamplig vid missgynnande av 
heterosexuella. I anslutning till denna andring föreslás en 
övergángsbestammelse som innebar att aldre bestammelser som innebar 
ett missgynnande fortfarande ska galla -  och aven kunna andras -  utan 
hinder av det utvidgade diskrimineringsskyddet. Övriga andringar ar 
endast sprákliga.

13 § Lag eller annan föreskrift fár inte innebara att nágon missgynnas pá grund 
av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i stravanden att ástadkomma 
jamstalldhet mellan man och kvinnor eller avser varnplikt eller motsvarande 
tjansteplikt.

Paragrafen inneháller ett förbud mot könsdiskriminering. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 16 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.
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Stridsátgarder pá arbetsmarknaden

14 § En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av 
arbetsgivare har ratt att vidta stridsátgarder pá arbetsmarknaden, om inte annat 
följer av lag eller avtal.

I paragrafen regleras ratten till stridsátgarder pá arbetsmarknaden.
Paragrafen motsvarar nuvarande 17 §.

Bestammelsen har andrats genom att uttrycket ”fackliga stridsátgarder” 
ersatts med ”stridsátgarder pá arbetsmarknaden” för att battre áterspegla 
att bestammelsen tar sikte pá de stridsátgarder som vidtas sával av en 
arbetstagarorganisation som av en enskild arbetsgivare eller 
arbetsgivarorganisation (jfr KU 1973:26 s. 51 f.). Nágon saklig andring 
ar inte avsedd. Övriga andringar ar endast sprákliga.

Egendomsskydd och allemansratt

15 § Vars och ens egendom ar tryggad genom att ingen kan tvingas avstá sin 
egendom till det allmanna eller till nágon enskild genom expropriation eller nágot 
annat sádant förfogande eller tála att det allmanna inskranker anvandningen av 
mark eller byggnad utom nar det kravs för att tillgodose angelagna allmanna 
intressen.

Den som genom expropriation eller nágot annat sádant förfogande tvingas 
avstá sin egendom ska vara tillförsakrad full ersattning för förlusten. Ersattning 
ska ocksá vara tillförsakrad den för vilken det allmanna inskranker anvandningen 
av mark eller byggnad pá sádant satt att págáende markanvandning inom berörd 
del av fastigheten avsevart försváras eller att skada uppkommer som ar betydande 
i förhállande till vardet pá denna del av fastigheten. Ersattningen ska bestammas 
enligt grunder som anges i lag.

Vid inskrankningar i anvandningen av mark eller byggnad som sker av 
halsoskydds-, miljöskydds- eller sakerhetsskal galler dock vad som följer av lag i 
frága om ratt till ersattning.

Alla ska ha tillgáng till naturen enligt allemansratten oberoende av vad som 
föreskrivits ovan.

I paragrafen finns bestammelser om egendomsskyddet och om 
allemansratten. Paragrafen motsvarar nuvarande 18 §. Övervagandena 
finns i avsnitt 9.1.1 och 9.4.2.

I första stycket har ”medborgare” ersatts med ”vars och ens” för att 
tydliggöra att fri- och rattighetsskyddet galler lika för svenska 
medborgare och andra som vistas har. Nágon saklig andring ar inte 
avsedd.

I andra stycket första meningen har ”full” förts in före ersattning för att 
tydliggöra huvudprincipen om full ersattning vid expropriativa ingrepp.

I tredje stycket, som inte har nágon tidigare motsvarighet, har en 
bestammelse tagits in som innebar att ratten till ersattning vid 
inskrankningar i anvandningen av mark eller byggnad som sker av 
halsoskydds-, miljöskydds- eller sakerhetsskal ska regleras i lag.

Fjarde stycket motsvarar nuvarande tredje stycket.
Övriga andringar ar endast sprákliga.

Prop. 2009/10:80
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Upphovsratt Prop. 2009/10:80

16 § Författare, konstnarer och fotografer ager ratt till sina verk enligt 
bestammelser som meddelas i lag.

Paragrafen inneháller en bestammelse med krav pá lagform nar det galler 
författares och andras upphovsratt. Paragrafen motsvarar nuvarande 19 §. 

Bestammelsen ar oförandrad.

Naringsfrihet

17 § Begransningar i ratten att driva naring eller utöva yrke fár införas endast för 
att skydda angelagna allmanna intressen och aldrig i syfte enbart att ekonomiskt 
gynna vissa personer eller företag.

Samernas ratt att bedriva renskötsel regleras i lag.

Paragrafen reglerar narings- och yrkesfriheten samt rennaringsratten. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 20 §.

Bestammelserna ar oförandrade.

Utbildning och forskning

18 § Alla barn som omfattas av den allmanna skolplikten har ratt till kostnadsfri 
grundlaggande utbildning i allman skola. Det allmanna ska svara ocksá för att 
högre utbildning finns.

Forskningens frihet ar skyddad enligt bestammelser som meddelas i lag.

I paragrafen finns bestammelser om ratt till kostnadsfri utbildning och 
om forskningens frihet. Paragrafen motsvarar nuvarande 21 § sávitt avser 
ratten till utbildning. Övervagandena finns i avsnitt 9.5.5.

I andra stycket, som inte har nágon tidigare motsvarighet, har det 
införts ett krav pá lagform för bestammelser som avser forskningens 
frihet. Av bestammelsen följer att det ska finnas lagstiftning till skydd för 
forskningens frihet. Sádana föreskrifter finns för narvarande framst i 
högskolelagen (1992:1434).

Övriga andringar ar endast sprákliga.

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift fár inte meddelas i strid med Sveriges átaganden 
pá grund av den europeiska konventionen angáende skydd för de manskliga 
rattigheterna och de grundlaggande friheterna.

I paragrafen regleras Europakonventionens konstitutionella status. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 23 §.

Ándringen ar endast spráklig.

Förutsattningar för begransningar av fri- och rattigheter

20 § Följande fri- och rattigheter fár, i den utstrackning som medges i 21-24 §§, 
begransas genom lag:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfri- 
heten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1-5), 254



2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp an som avses i 4 och 5 §§, mot 
kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intráng, mot intráng i förtroliga 
försandelser och meddelanden samt i övrigt mot intráng som innebar 
övervakning och kartlaggning av den enskildes personliga förhállanden (6 §),

3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).
Efter bemyndigande i lag fár de i första stycket angivna fri- och rattigheterna

begransas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i frága om 
förbud att röja sádant som nágon fátt kannedom om i allman tjanst eller under 
utövande av tjansteplikt. I samma ordning fár mötesfriheten och demonstrations- 
friheten begransas aven i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen.

I paragrafen regleras förutsattningarna för rattighetsbegransande före- 
skrifter. Paragrafen motsvarar nuvarande 12 § första stycket.

I första stycket har de hanvisningar som finns i den nuvarande paragra- 
fen till bestammelser om förbud mot diskriminering i vissa fall tagits 
bort. Dessa bestammelser ar dock tillampliga vid all normgivning och 
ska darför tillampas aven vid normgivning som innebar inskrankningar i 
de grundlaggande fri- och rattigheterna. Nágon saklig andring ar inte 
avsedd. Vidare har regleringen kompletterats sá att den aven omfattar 
inskrankningar i skyddet mot intráng i den personliga integriteten enligt
6 § andra stycket (punkt 2).

I andra stycket har delegationsbestammelsen i nuvarande 12 § första 
stycket andra och tredje meningarna andrats till följd av de andringar 
som föreslás nar det galler bestammelserna om normgivningsmakten i
8 kap. och till den andrade numreringen av paragraferna i 2 kap.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

21 § Begransningar enligt 20 § fár göras endast för att tillgodose andamál som ar 
godtagbara i ett demokratiskt samhalle. Begransningen fár aldrig gá utöver vad 
som ar nödvandigt med hansyn till det andamál som har föranlett den och inte 
heller stracka sig sá lángt att den utgör ett hot mot den fria ásiktsbildningen 
sásom en av folkstyrelsens grundvalar. Begransningen fár inte göras enbart pá 
grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sádan áskádning.

I paragrafen anges de grundlaggande förutsattningarna för att göra 
inskrankningar i fri- och rattighetsskyddet. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 12 § andra stycket.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

22 § Ett förslag till lag enligt 20 § ska, om det inte avslás av riksdagen, pá 
yrkande av lagst tio av dess ledamöter vila i minst tolv mánader frán det att det 
första utskottsyttrandet över förslaget anmaldes i riksdagens kammare. Riksdagen 
fár dock anta förslaget direkt, om minst fem sjattedelar av de röstande enas om 
beslutet.

Första stycket galler inte förslag till lag om fortsatt giltighet i högst tvá ár av 
lag. Det galler inte heller förslag till lag som enbart rör

1. förbud att röja sádant som nágon har fátt kannedom om i allman tjanst eller 
under utövande av tjansteplikt och vars hemlighállande ar nödvandigt med 
hansyn till nágot av de intressen som anges i 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen,

2. husrannsakan eller liknande intráng, eller
3. frihetsstraff som páföljd för viss garning.
Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens del om första stycket ar tillampligt

i frága om ett visst lagförslag.
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I paragrafen finns bestammelser om vissa formkrav vid fri- och 
rattighetsbegransade lagstiftning, det s.k. kvalificerade förfarandet. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 12 § tredje-femte styckena.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten fár begransas med hansyn till 
rikets sakerhet, folkförsörjningen, allman ordning och sakerhet, enskildas 
anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott. Vidare 
fár friheten att yttra sig i naringsverksamhet begransas. I övrigt fár begransningar 
av yttrandefriheten och informationsfriheten göras endast om sarskilt viktiga skal 
föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begransningar som fár göras med stöd av första 
stycket ska sarskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet och 
informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och kulturella 
angelagenheter.

Att meddela föreskrifter som utan avseende pá yttrandens inneháll narmare 
reglerar ett visst satt att sprida eller ta emot yttranden anses inte som en 
begransning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

I paragrafen regleras under vilka förutsattningar -  vid sidan av de 
begransningar som följer av 20 och 21 §§ -  yttrande- och informations- 
friheten fár inskrankas. Paragrafen motsvarar nuvarande 13 §.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten fár begransas av hansyn till 
ordning och sakerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller till 
trafiken. I övrigt fár dessa friheter begransas endast av hansyn till rikets sakerhet 
eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten fár begransas endast nar det galler sammanslutningar vilkas 
verksamhet ar av militar eller liknande natur eller innebar förföljelse av en 
folkgrupp pá grund av etniskt ursprung, hudfarg eller annat liknande förhállande.

I paragrafen regleras under vilka förutsattningar -  vid sidan av de som 
följer av 20 och 21 §§ -  mötes- och demonstrationsfriheten samt 
föreningsfriheten fár inskrankas. Paragrafen motsvarar nuvarande 14 §. 
Övervagandena finns i avsnitt 9.2.1.

I andra stycket har uttrycket ”ras” tagits bort. I stallet anvands 
uttrycket ”annat liknande förhállande”. Detta uttiyck avses i första hand 
traffa förestallningar om ras.

25 § För andra an svenska medborgare har i riket fár sarskilda begransningar 
göras genom lag i frága om följande fri- och rattigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfri- 
heten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),

2. skyddet mot tváng att ge till kanna áskádning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp aven i annat fall an som avses i 4 och 5 §§, 

mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intráng, mot intráng i förtroliga 
försandelser och meddelanden samt i övrigt mot intráng som innebar 
övervakning och kartlaggning av den enskildes personliga förhállanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. ratten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning an brott 

eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
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7. författares, konstnarers och fotografers ratt till sina verk (16 §),
8. ratten att driva naring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp pá grund av áskádning (21 § tredje meningen).
Pá sádana föreskrifter om sarskilda begransningar som avses i första stycket 

ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillam- 
pas.

I paragrafen regleras vilka begransningar som fár göras i de 
grundlaggande fri- och rattigheterna för andra an svenska medborgare. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 22 § andra och tredje styckena. 
Övervagandena finns i avsnitt 9.1.1 och 9.5.1.

Bestammelserna om de grundlaggande fri- och rattigheterna har 
arbetats om sprákligt sá att det tydligare framgár att fri- och rattig- 
hetsskyddet som huvudregel ar detsamma för svenska medborgare och 
andra har i riket. Som en följd av detta har bestammelsen i nuvarande
22 § första stycket blivit överflödig och tagits bort. Lagtexten har vidare 
andrats sá att uttrycket ”utlanningar” ersatts med ”andra an svenska 
medborgare”. Upprakningen av de rattigheter i vilka inskrankningar kan 
göras genom föreskrifter i lag har i punkten 3 kompletterats sá att den 
aven omfattar det skydd mot integritetsintráng som regleras i 6 § andra 
stycket. Det har ocksá tillförts en ny punkt (9) om forskningens frihet 
som regleras i 18 § andra stycket.

3 kap.

Riksdagens bildande och sammansattning

1 § Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val.
Vid sádant val sker röstning pá parti med möjlighet för valjarna att lamna 

sarskild personröst.
Med parti avses varje sammanslutning eller grupp av valjare, som upptrader i 

val under sarskild beteckning.

1 paragrafen regleras hur riksdagen utses.
Första stycket motsvarar nuvarande 1 § första stycket första meningen. 
Andra stycket motsvarar nuvarande 1 § första stycket andra meningen. 
Tredje stycket motsvarar nuvarande 7 § första stycket andra meningen. 
Ándringarna ar endast redaktionella.

2 § Riksdagen bestár av en kammare med 349 ledamöter. För ledamöterna ska 
det finnas ersattare.

I paragrafen finns en bestammelse om antalet ledamöter i riksdagen. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 1 § andra stycket.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.
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Ordinarie val Prop. 2009/10:80

3 § Ordinarie val till riksdagen hálls vart fjarde ár.

I paragrafen anges hur ofta ordinarie val till riksdagen ska hállas. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 3 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Röstratt och valbarhet

4 § Röstratt vid val till riksdagen har varje svensk medborgare som ar eller nágon 
gáng har varit bosatt i riket och har fyllt arton ár.

Endast den som uppfyller villkoren för röstratt kan vara ledamot av riksdagen 
eller ersattare för ledamot.

Frágan om nágon har röstratt avgörs pá grundval av en före valet upprattad 
röstlangd.

I paragrafen finns grundlaggande bestammelser om röstratt och valbarhet 
vid val till riksdagen.

Första stycket motsvarar nuvarande 2 § första stycket.
Andra stycket motsvarar nuvarande 10 §.
Tredje stycket motsvarar nuvarande 2 § andra stycket.
Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

Valkretsar

5 § För val till riksdagen ar riket indelat i valkretsar.

Paragrafen anger att val till riksdagen ska genomföras valkretsvis i 
landet. Den motsvarar nuvarande 6 § första stycket.

Bestammelsen ar oförandrad.

Mandatfördelningen mellan valkretsarna

6 § Av mandaten i riksdagen ar 310 fasta valkretsmandat och 
39 utjamningsmandat.

De fasta valkretsmandaten fördelas mellan valkretsarna pá grundval av en 
berakning av förhállandet mellan antalet röstberattigade i varje valkrets och 
antalet röstberattigade i hela riket. Fördelningen faststalls för fyra ár i sander.

I paragrafen finns grundlaggande bestammelser om mandatfördelningen 
mellan valkretsar.

Första stycket motsvarar nuvarande 6 § andra stycket.
Andra stycket motsvarar nuvarande 6 § tredje stycket.
Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

Mandatfördelningen mellan partierna

7 § Mandaten fördelas mellan partier.
Endast partier som har fátt minst fyra procent av rösterna i hela riket fár delta i 

fördelningen av mandaten. Ett parti som har fátt farre röster fár dock delta i 
fördelningen av de fasta valkretsmandaten i en valkrets dar partiet har fátt minst 
tolv procent av rösterna. 258



I paragrafen finns bestammelser om mandatfördelning. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 7 §

I första stycket har definitionen av parti tagits bort. Den finns numera i 
1 § tredje stycket.

Övriga andringar ar endast redaktionella.

8 § De fasta valkretsmandaten fördelas pá varje valkrets proportionellt mellan 
partierna pá grundval av valresultatet i valkretsen.

Utjamningsmandaten fördelas mellan partierna sá, att fördelningen av alla 
mandat i riksdagen, med undantag av de fasta valkretsmandat som har tillfallit ett 
parti med mindre an fyra procent av rösterna, blir proportionell mot de i 
fördelningen deltagande partiernas röstetal i hela riket. Har ett parti vid 
fördelningen av de fasta valkretsmandaten fátt flera mandat an som motsvarar 
den proportionella representationen i riksdagen för partiet, bortses vid 
fördelningen av utjamningsmandaten frán partiet och de fasta valkretsmandat 
som det har fátt. Sedan utjamningsmandaten har fördelats mellan partierna, 
tillförs de valkretsar.

Vid mandatfördelningen mellan partierna anvands uddatalsmetoden med första 
divisorn jamkad till 1,4.

I paragrafen finns grundlaggande bestammelser om det proportionella 
systemet för mandatfördelning. Paragrafen motsvarar nuvarande 8 §. 

Ándringarna ar endast sprákliga.

9 § För varje mandat som ett parti har fátt utses en riksdagsledamot samt ersattare 
för honom eller henne.

I paragrafen finns en bestammelse om utseende av ledamöter och 
ersattare. Paragrafen motsvarar nuvarande 9 §.

Ándringarna ar endast sprákliga. Narmare bestammelser om antalet 
ersattare finns i vallagen (2005:837).

Valperiod

10 § Varje val galler för tiden frán det att den nyvalda riksdagen har samlats till 
dess den narmast darefter valda riksdagen samlas.

Den nyvalda riksdagen samlas pá den femtonde dagen efter valdagen, dock 
tidigast pá den fjarde dagen efter det att valresultatet har kungjorts.

I paragrafen anges riksdagens valperiod och nar en nyvald riksdag ska 
samlas. Paragrafen motsvarar nuvarande 5 §.

Första och andra styckena har kastats om utan att nágon saklig andring 
ar avsedd. Att tiden frán det att den nyvalda riksdagen har samlats till 
dess den narmast darefter valda riksdagen samlas utgör riksdagens 
valperiod anges inte langre i paragrafen utan framgár i stallet av rubriken.

Extra val

11 § Regeringen fár besluta om extra val till riksdagen mellan ordinarie val. Extra 
val ska hállas inom tre mánader efter beslutet.

Efter val till riksdagen fár regeringen inte besluta om extra val förran tre 
mánader har gátt frán den nyvalda riksdagens första sammantrade. Regeringen
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fár inte heller besluta om extra val under den tid dá dess ledamöter, efter det att Prop. 2009/10:80
samtliga har entledigats, uppeháller sina befattningar till dess en ny regering ska
tilltrada.

Bestammelser om extra val i visst fall finns i 6 kap. 5 §.

I paragrafen finns bestammelser om extra val till riksdagen. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 4 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Överklagande av val

12 § Val till riksdagen fár överklagas hos en av riksdagen utsedd 
valprövningsnamnd. Namndens beslut fár inte överklagas.

Den som har valts till riksdagsledamot utövar sitt uppdrag aven om valet har 
överklagats. Ándras valet, intar en ny ledamot sin plats sá snart andringen har 
kungjorts. Det galler ocksá för ersattare.

Valprövningsnamnden bestár av en ordförande, som ska vara eller ha varit 
ordinarie domare och som inte fár tillhöra riksdagen, och sex andra ledamöter.
Ledamöterna valjs efter varje ordinarie val, sá snart valet har vunnit laga kraft, 
för tiden till dess nytt val till namnden har agt rum. Ordföranden valjs sarskilt.

I paragrafen finns bestammelser om Valprövningsnamnden och om 
överklagande av val. Paragrafen motsvarar nuvarande 11 §.

Bestammelsen i nuvarande 11 § andra stycket, som anger att 
Valprövningsnamndens beslut inte fár överklagas, har tagits in i första 
stycket.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

Ytterligare bestammelser

13 § Ytterligare bestammelser i de amnen som anges i 1 § tredje stycket och 3-
12 §§ samt om utseende av ersattare för riksdagsledamöterna meddelas i 
riksdagsordningen eller annan lag.

I paragrafen finns en bestammelse som anger att ytterligare bestammelser 
meddelas i riksdagsordning eller annan lag. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 12 §.

Bestammelsen har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i kapitlet. Med ”annan lag” avses vallagen (2005:837).

4 kap.

Riksmöte

1 § Riksdagen sammantrader till riksmöte varje ár. Riksmötet halls i Stockholm, 
om inte riksdagen eller talmannen bestammer annat av hansyn till riksdagens 
sakerhet eller frihet.

I paragrafen finns bestammelser om det árliga riksmötet och riksdagens 
sammantradesort.

Ándringarna ar endast sprákliga.
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2 § Riksdagen valjer inom sig för varje valperiod en talman samt en förste, en 
andre och en tredje vice talman.

Paragrafen inneháller bestammelser om utseende av talman och vice 
talman.

Ándringen ar endast spráklig.

Utskotten

3 § Riksdagen valjer inom sig utskott, daribland ett konstitutionsutskott och ett 
finansutskott, enligt bestammelser i riksdagsordningen.

I paragrafen finns en bestammelse om riksdagens utskott. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 3 § andra stycket första meningen.

Ándringen ar endast redaktionell.

Ratten att vacka förslag

4 § Regeringen och varje riksdagsledamot far, i enlighet med bestammelser i 
riksdagsordningen, vacka förslag i fraga om allt som kan komma under 
riksdagens prövning, om inte annat anges i denna regeringsform.

I paragrafen regleras regeringens och riksdagsledamöternas initiativratt.
Paragrafen motsvarar nuvarande 3 § första stycket.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Arendenas beredning

5 § Ett arende som har vackts av regeringen eller en riksdagsledamot bereds av 
ett utskott innan det avgörs, om inte annat anges i denna regeringsform.

I paragrafen finns en bestammelse om riksdagsarendens 
utskottsberedning. Paragrafen motsvarar nuvarande 3 § andra stycket 
andra meningen.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Arendenas avgörande

6 § Nar ett arende ska avgöras i kammaren, fár varje riksdagsledamot och varje 
statsrád yttra sig i enlighet med de narmare bestammelser som meddelas i 
riksdagsordningen.

I  riksdagsordningen meddelas ocksa bestammelser om jav.

I paragrafen finns bestammelser om yttranderatten i kammaren.
Paragrafen motsvarar nuvarande 4 §.

Ándringarna ar endast sprákliga och redaktionella.

7 § Vid omröstning i kammaren galler som riksdagens beslut den mening som 
mer an halften av de röstande enas om, om inte nagot annat anges i denna 
regeringsform eller, nar det galler frágor som hör till förfarandet i riksdagen, i
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huvudbestammelse i riksdagsordningen. Bestammelser om förfarandet vid lika Prop. 2009/10:80 
röstetal meddelas i riksdagsordningen.

I paragrafen finns grundlaggande bestammelser om omröstningen i 
kammaren. Paragrafen motsvarar nuvarande 5 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Uppföljning och utvardering

8 §  Varje utskott följer upp och utvarderar riksdagsbeslut inom utskottets 
amnesomrade.

I paragrafen, som ar ny, regleras utskottens ansvar för uppföljning och 
utvardering av riksdagsbesluten. Paragrafen motsvarar nuvarande 4 kap.
18 § RO. Övervagandena finns i avsnitt 7.2.3.

Genom bestammelsen tydliggörs riksdagens ansvar för uppföljning och 
utvardering av tidigare riksdagsbeslut. Den narmare regleringen rörande 
uppföljning och utvardering finns i riksdagsordningen.

Offentlighet i kammaren

9 §  Sammantraden i kammaren ar offentliga.
Ett sammantrade far dock hallas inom stangda dörrar enligt bestammelser i 

riksdagsordningen.

I paragrafen, som ar ny, finns bestammelser om offentlighet i kammaren.
Paragrafen motsvarar nuvarande 2 kap. 4 § RO. Övervagandena finns i 
avsnitt 11.5.

I första stycket anges huvudregeln att sammantraden i kammaren ar 
offentliga. Genom att bestammelsen har tagits in i regeringsformen 
betonas denna huvudregel.

Möjligheten till stangda dörrar regleras i riksdagsordningen, vilket 
framgár av paragrafens andra stycke. Enligt 2 kap. 4 § RO kan riksdagen, 
och i vissa fall regeringen, besluta om stangda dörrar.

Ledamöternas stallning

10 § Riksdagsledamöter och ersattare fár fullgöra uppdrag som ledamot utan att 
hindras av tjansteuppgift eller annan sádan skyldighet.

I paragrafen regleras ratten för riksdagsledamöter och ersattare att 
fullgöra sina respektive uppdrag. Paragrafen motsvarar nuvarande 6 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

11 § En riksdagsledamot eller en ersattare fár inte lamna sitt uppdrag utan att 
riksdagen har medgett det.

Nar det finns anledning till det, ska Valprövningsnamnden sjalvmant pröva om 
en ledamot eller en ersattare ar behörig enligt 3 kap. 4 § andra stycket. Den som 
förklaras obehörig ar darmed skild frán sitt uppdrag.

En ledamot eller en ersattare fár i annat fall skiljas frán uppdraget endast om 
han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olamplig för uppdraget. Beslut 
om detta fattas av domstol.
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I paragrafen regleras riksdagsledamots avgáng och skiljande frán 
uppdrag. Paragrafen motsvarar nuvarande 7 §.

I andra stycket har hanvisningen anpassats till den nya numreringen av 
paragraferna i 3 kap.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

12 § Talan far inte vackas mot den som utövar eller har utövat uppdrag som 
riksdagsledamot pá grund av hans eller hennes yttranden eller garningar under 
utövandet av uppdraget, utan att riksdagen har medgett det genom ett beslut som 
minst fem sjattedelar av de röstande har enats om. Utan ett sadant medgivande 
far en sadan person inte heller berövas friheten eller hindras fran att resa inom 
riket pa grund av yttranden eller garningar under utövandet av uppdraget.

Misstanks en riksdagsledamot för brott i annat fall, ska bestammelser i lag om 
gripande, anhállande eller haktning tillampas endast om han eller hon erkanner 
brottet eller har tagits pá bar garning eller om det ar frága om ett brott för vilket 
det inte ar föreskrivet lindrigare straff an fangelse i tvá ár.

I paragrafen regleras riksdagsledamöternas immunitetsskydd. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 8 §.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

13 § Under den tid som en riksdagsledamot ar riksdagens talman eller tillhör 
regeringen utövas hans eller hennes uppdrag som riksdagsledamot av en 
ersattare. Riksdagen kan i riksdagsordningen föreskriva att en ersattare ska trada i 
en riksdagsledamots stalle nar han eller hon ar ledig.

Bestammelserna i 10 § och 12 § första stycket galler aven för talmannen och 
hans eller hennes uppdrag.

För en ersattare som utövar uppdrag som riksdagsledamot galler 
bestammelserna om ledamot.

I paragrafen finns bestammelser om kallelse till tjanstgöring som 
ersattare nar en ledamot átar sig uppdrag som talman eller statsrád.
Paragrafen motsvarar nuvarande 9 §.

Andra stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i kapitlet.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

Prop. 2009/10:80

5 kap.

1 § Av 1 kap. 5 § framgar att konungen eller drottning som enligt 
successionsordningen innehar Sveriges tron ar rikets statschef.

1 paragrafen, som ar ny, finns en upplysning om vem som ar statschef. 
Genom paragrafen tydliggörs i inledningen av kapitlet att statschefen

ar en monark.

2 § Som statschef fár endast den tjanstgöra som ar svensk medborgare och har 
fyllt arton ár. Han eller hon fár inte samtidigt vara statsrád eller utöva uppdrag 
som talman eller riksdagsledamot.
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I paragrafen anges de formella behörighetskraven för statschefen.
Paragrafens andra stycke har flyttats till 3 § andra stycket. Ándringarna 

i övrigt ar endast sprákliga.

3 § Statschefen ska hallas underrattad om rikets angelagenheter av 
statsministern. Nar det behövs sammantrader regeringen i konselj under 
statschefens ordförandeskap.

Innan statschefen reser utomlands ska han eller hon samrada med 
statsministern.

I paragrafen finns bestammelser som syftar till att statschefen ska fá 
tillracklig information för att kunna fullgöra sina representativa 
uppgifter.

Första stycket motsvarar nuvarande 1 §.
Andra stycket motsvarar nuvarande 2 § andra stycket.
Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

4 § Om konungen eller drottning som ar statschef ar förhindrad att fullgöra sina 
uppgifter, intrader enligt gallande tronföljd medlem av konungahuset, som inte ar 
förhindrad, för att som tillfallig riksförestándare fullgöra statschefens uppgifter.

I paragrafen regleras vem som fullgör statschefens uppgifter vid tillfalligt 
förhinder för konungen eller drottning som ar statschef. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 3 §.

Upprakningen av olika förhinder har tagits bort utan att nágon saklig 
andring ar avsedd. Vidare har ”konungen” ersatts med ”konungen eller 
drottning som ar statschef’ som ett led i att göra regeringsformen 
sprákligt könsneutral.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

5 § Om konungahuset utslocknar valjer riksdagen en riksförestándare som ska 
fullgöra statschefens uppgifter tills vidare. Riksdagen valjer samtidigt en vice 
riksförestándare.

Detsamma galler om konungen eller drottning som ar statschef dör eller avgár 
och tronföljaren annu inte har fyllt arton ár.

I paragrafen regleras riksdagens uppgift att valja riksförestándare om 
konungahuset utslocknar eller statschefen dör eller avgár innan 
tronföljaren uppfyller behörighetskraven i 2 §. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 4 §.

”Konungen” har ersatts med ”konungen eller drottning som ar 
statschef” som ett led i att göra regeringsformen sprákligt könsneutral. 

Övriga andringar ar endast sprákliga.

6 § Om konungen eller drottning som ar statschef under en sammanhangande tid 
av sex mánader inte har fullgjort eller kunnat fullgöra sina uppgifter, ska 
regeringen anmala det till riksdagen. Riksdagen beslutar om konungen eller 
drottningen ska anses ha avgátt.

I paragrafen finns bestammelser som tillampas vid lángvarigt förhinder 
för statschefen att fullgöra sina uppgifter. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 5 §.

Prop. 2009/10:80
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”Konungen” har ersatts med ”konungen eller drottning som ar Prop. 2009/10:80 
statschef” som ett led i att göra regeringsformen sprákligt könsneutral.
Övriga andringar ar endast sprákliga.

7 § Riksdagen kan valja nágon att efter regeringens förordnande tjanstgöra som 
tillfallig riksförestándare nar ingen med behörighet enligt 4 eller 5 § kan 
tjanstgöra.

Talmannen eller, om han eller hon har förhinder, vice talman tjanstgör efter 
regeringens förordnande som tillfallig riksförestándare, nar ingen annan behörig 
kan tjanstgöra.

I paragrafen finns bestammelser om förutsattningarna för riksdagen att 
valja tillfallig riksförestándare. Paragrafen motsvarar nuvarande 6 §. 

Ándringarna ar endast sprákliga.

8 § Konungen eller drottning som ar statschef kan inte átalas för sina garningar. 
En riksförestándare kan inte átalas för sina garningar som statschef.

I paragrafen finns bestammelser om statschefens immunitet. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 7 §.

”Konungen” har ersatts med ”konungen eller drottning som ar 
statschef” som ett led i att göra regeringsformen sprákligt könsneutral. 
Övriga andringar ar endast sprákliga.

6 kap.

Regeringens sammansattning

1 § Regeringen bestár av statsministern och övriga statsrád.
Statsministern utses enligt bestammelserna i 4-6 §§. Statsministern tillsatter 

övriga statsrád.

1 paragrafen finns bestammelser om regeringens sammansattning och 
statsministerns ansvar att utse statsrád.

Andra stycket har andrats till följd av den andrade numreringen av 
paragraferna i kapitlet. Övriga andringar ar endast sprákliga.

2 § Statsraden ska vara svenska medborgare.
Ett statsrád fár inte inneha nagon anstallning. Han eller hon fár inte heller 

inneha nagot uppdrag eller utöva nagon verksamhet som kan rubba förtroendet 
för honom eller henne.

I paragrafen anges de formella behörighetskraven för statsrád samt 
förbudet för statsrád att inneha anstallning eller bisysslor. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 9 §. Övervagandena finns i avsnitt 11.4.

I första stycket har det nuvarande kravet pá tioárigt svenskt 
medborgarskap tagits bort.

Övriga andringar ar endast sprákliga.
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Statsministeromröstning efter val Prop. 2009/10:80

3 § En nyvald riksdag ska senast tva veckor efter det att den samlats genom 
omröstning pröva fragan om statsministern har tillrackligt stöd i riksdagen. Om 
mer an halften av riksdagens ledamöter röstar nej pa denna fraga, ska 
statsministern entledigas.

Omröstningen ska inte hallas om statsministern redan har entledigats.

I paragrafen, som ar ny, finns bestammelser om obligatorisk omröstning i 
frága om statsministerns stöd i riksdagen efter ett val. Övervagandena 
finns i avsnitt 7.1.

Enligt första stycket ska en nyvald riksdag senast tvá veckor efter det 
att den samlats genom omröstning pröva frágan om statsministern har 
tillrackligt stöd i riksdagen. Utgángspunkten ar att omröstningen ska 
hállas sá snart som möjligt sedan den nya riksdagen har samlats. För att 
bestammelsen inte ska utgöra ett hinder för de diskussioner som kan 
föras mellan partierna efter ett val ges dock riksdagen utrymme att under 
tvá veckor efter det att riksdagen har samlats klara ut de parlamentariska 
förutsattningarna för statsministerns stöd. Med uttrycket ”tillrackligt 
stöd” avses att inte fler an halften av riksdagens ledamöter röstar mot 
honom eller henne.

I andra stycket har en erinran tagits in om att omröstningen endast ska 
hállas om inte statsministern redan har entledigats som ett resultat av en 
misstroendeförklaring eller efter egen begaran.

Regeringsbildningen

4 § Nar en statsminister ska utses, kallar talmannen företradare för varje 
partigrupp inom riksdagen till samrád. Talmannen överlagger med vice 
talmannen och lamnar sedan förslag till riksdagen.

Riksdagen ska inom fyra dagar, utan beredning i utskott, pröva förslaget 
genom omröstning. Om mer an halften av riksdagens ledamöter röstar mot 
förslaget, ar det förkastat. I annat fall ar det godkant.

I paragrafen finns bestammelser om hur statsministern utses. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 2 §.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

5 § Förkastar riksdagen talmannens förslag, ska förfarandet enligt 4 § upprepas. 
Har riksdagen fyra gánger förkastat talmannens förslag, ska förfarandet avbrytas 
och aterupptas först sedan val till riksdagen har hállits. Om inte ordinarie val 
andá ska hállas inom tre mánader, ska extra val hallas inom samma tid.

I paragrafen regleras vilket förfarande som ska tillampas om talmannens 
förslag till ny statsminister förkastas. Paragrafen motsvarar nuvarande
3 §..

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

6 § Nar riksdagen har godkant ett förslag om ny statsminister, ska han eller hon 
sá snart det kan ske anmala de övriga statsráden för riksdagen. Darefter ager 
regeringsskifte rum vid en sarskild konselj inför statschefen eller, om statschefen 
har förhinder, inför talmannen. Talmannen ska alltid kallas till konseljen.
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Talmannen utfardar förordnande för statsministern pá riksdagens vagnar. Prop. 2009/10:80

Paragrafen inneháller bestammelser om statsministerns anmalan av 
utnamnda statsrád. Paragrafen motsvarar nuvarande 4 §.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

Entledigande av statsministern eller annat statsrad

7 § Förklarar riksdagen att statsministern eller nagot annat statsrád inte har 
riksdagens förtroende, ska talmannen entlediga statsrádet. Om regeringen kan 
besluta om extra val till riksdagen och gör det inom en vecka frán 
misstroendeförklaringen, ska nagot entledigande dock inte ske.

I  3 § finns bestammelser om entledigande av statsministern med anledning av 
en statsministeromröstning efter val.

I paragrafen finns bestammelser om entledigande av statsministern och 
annat statsrád efter misstroendeförklaring.

Första stycket motsvarar nuvarande 5 §. Bestammelser om
misstroendeförklaring finns i 13 kap. 4 §.

I andra stycket, som ar nytt, har en erinran tagits in om att det aven i
3 § finns bestammelser om nar statsministern ska entledigas.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

8 § Ett statsrád ska entledigas om han eller hon begar det, statsministern av 
talmannen och ett annat statsrád av statsministern. Statsministern fár aven i andra 
fall entlediga statsrád.

I paragrafen finns regler om entledigande av statsministern och annat 
statsrád i vissa andra fall an som avses i 7 §. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 6 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

9 § Om statsministern entledigas eller dör, ska talmannen entlediga de övriga 
statsraden.

I paragrafen finns föreskrifter om entledigande av statsrád nar 
statsministern entledigats eller avlidit. Paragrafen motsvarar nuvarande
7 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Stallforetradare för statsministern

10 § Statsministern kan bland de övriga statsráden utse nagon att i egenskap av 
stallföretradare vid förhinder för statsministern fullgöra hans eller hennes 
uppgifter. Har nagon stallföretradare inte utsetts eller har ocksá stallföretradaren 
förhinder, fullgörs statsministerns uppgifter i stallet av den av de tjanstgörande 
statsráden som har varit statsrád langst tid. Om tvá eller flera har varit statsrád 
lika lange, har den aldste av dem företrade.

Paragrafen reglerar vem av de övriga statsráden som fullgör 
statsministerns uppgifter nar denne har förhinder att tjanstgöra. Den 
motsvarar nuvarande 7 kap. 8 §.
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Övergangsregering

11 § Har regeringens samtliga ledamöter entledigats, uppeháller de sina 
befattningar till dess en ny regering har tilltratt. Har ett annat statsrád an 
statsministern entledigats pá egen begaran, uppeháller han eller hon sin 
befattning till dess en eftertradare har tilltratt, om statsministern begar det.

I paragrafen finns en bestammelse om statsrádens stallning under en 
expeditionsministar. Paragrafen motsvarar nuvarande 8 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Förhinder for talmannen

12 § Om talmannen har förhinder övertar en vice talman de uppgifter som 
talmannen har enligt detta kapitel.

Paragrafen reglerar vem som tar över talmannens uppgifter nar denne har 
förhinder. Den motsvarar nuvarande 10 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

7 kap.

Regeringskansliet och dess uppgifter

1 § För att bereda regeringsarenden och för att bitrada regeringen och statsraden 
i deras verksamhet i övrigt ska det finnas ett regeringskansli. I detta ingár 
departement för olika verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar arendena mellan 
departementen. Statsministern utser bland statsráden chefer för departementen.

1 paragrafen finns bestammelser om Regeringskansliet och dess 
uppgifter.

Paragrafen har kompletterats sá att det tydligt framgár att 
Regeringskansliet inte bara ska bereda regeringsarenden utan aven 
bitrada regeringen och statsráden i deras verksamhet i övrigt. Med 
uttrycket ”statsráden i deras verksamhet i övrigt” avses sádan verksamhet 
som utövas av statsráden i deras egenskap som statsrád.

Arendenas beredning

2 § Vid beredningen av regeringsarenden ska behövliga upplysningar och 
yttranden inhamtas frán berörda myndigheter. Upplysningar och yttranden ska 
ocksá i den omfattning som behövs inhamtas fran kommuner. Áven 
sammanslutningar och enskilda ska i den omfattning som behövs ges möjlighet att 
yttra sig.

Paragrafen inneháller bestammelser om remisskrav vid beredning av 
regeringsarenden. Övervagandena finns i avsnitt 11.1.6.

I paragrafen har klargjorts att beredningsförfarandet ocksá omfattar 
kommuner. Övriga andringar ar endast sprákliga.



Arendenas avgorande
P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0

3 § Regeringsarenden avgörs av regeringen vid regeringssammantrade. 
Regeringsarenden som galler verkstallighet inom försvarsmakten av

författningar eller sarskilda regeringsbeslut kan dock, i den omfattning som 
anges i lag, under statsministerns överinseende avgöras av chefen för det 
departement som arendena hör till.

I paragrafen finns bestammelser om regeringens kollektiva 
beslutsfattande och beslutsfattandet i s.k. kommandomál.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

4 § Statsministern kallar övriga statsrád till regeringssammantrade och ar 
ordförande vid sammantradet. Minst fem statsrád ska delta i regerings- 
sammantradet.

I paragrafen finns bestammelser om regeringssammantrade.
Ándringarna ar endast sprákliga.

5 § Vid ett regeringssammantrade ar departementschefen föredragande i de 
arenden som hör till hans eller hennes departement. Statsministern kan dock 
förordna att ett arende eller en grupp av arenden, som hör till ett visst 
departement, ska föredras av ett annat statsrád an departementschefen.

I paragrafen regleras vem som föredrar ett regeringsarende.
Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

Protokoll och skiljaktig mening

6 § Vid regeringssammantraden ska protokoll föras. Skiljaktiga meningar ska 
antecknas i protokollet.

I paragrafen finns en bestammelse om protokollföring vid 
regeringssammantraden.

Ándringarna ar endast sprákliga.

7 § Författningar, förslag till riksdagen och andra beslut som ska expedieras ska 
för att bli gallande skrivas under av statministern eller ett annat statsrád pá 
regeringens vagnar. Regeringen kan dock genom förordning föreskriva att en 
tjansteman i sarskilda fall ska fá  skriva under beslut som ska expedieras.

I paragrafens finns föreskrifter om expedition och underskriftskrav. 
Ándringarna ar endast sprákliga.

8 kap.

1 § Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen genom 
förordning. Föreskrifter kan ocksá, efter bemyndigande av riksdagen eller 
regeringen, meddelas av andra myndigheter an regeringen och av kommuner.

Ett bemyndigande att meddela föreskrifter ska alltid ges i lag eller förordning.
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1 paragrafen, som inte har nágon tidigare motsvarighet, ges en översiktlig 
beskrivning av normgivningsmakten. Övervagandena finns i avsnitt
11.2.2.

Genom bestammelsen i första stycket ges kapitlet en inledning som 
bl.a. gör det möjligt att sprákligt förenkla övriga bestammelser i kapitlet.

I paragrafens andra stycke införs ett krav pá att ett bemyndigande att 
meddela föreskrifter alltid ska ges i lag eller förordning. Darigenom 
tydliggörs att riksdagens bemyndiganden om sádana föreskrifter alltid 
ska ges i lag. Det innebar ocksá bl.a. att regeringens föreskrifter om 
avgifter alltid ska meddelas genom förordning.

Föreskrifter som meddelas genom lag

2 § Föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser
1. enskildas personliga stallning och deras personliga och ekonomiska 

förhállanden inbördes,
2. förhállandet mellan enskilda och det allmanna under förutsattning att 

föreskrifterna galler skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i 
enskildas personliga eller ekonomiska förhállanden,

3. grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer och för 
den kommunala beskattningen samt kommunernas befogenheter i övrigt och 
deras áligganden,

4. trossamfund och grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund,
5. rádgivande folkomröstning i hela riket och förfarandet vid folkomröstning i 

en grundlagsfrága, eller
6. val till Europaparlamentet.
Áven av andra bestammelser i denna regeringsform och av annan grundlag 

följer att föreskrifter av visst inneháll ska meddelas genom lag.

I paragrafen regleras det obligatoriska lagomrádet. Övervagandena finns 
i avsnitt 11.2.2.

Den första punkten i första stycket motsvarar nuvarande 2 §, andra 
punkten motsvarar nuvarande 3 §, tredje punkten motsvarar delar av 
nuvarande 5 §, fjarde punkten motsvarar nuvarande 6 § första stycket, 
femte punkten motsvarar nuvarande 4 § första stycket och sjatte punkten 
motsvarar nuvarande 4 § andra stycket. Nágon saklig andring ar inte 
avsedd.

Andra stycket, som inte har nágon tidigare motsvarighet, inneháller en 
upplysning om att det aven i andra delar av regeringsformen och i andra 
grundlagar finns bestammelser som uppstaller krav pá lagform. Sádana 
bestammelser finns i bl.a. 2 kap. 16 och 18 §§, 3 kap. 14 §, 9 kap. 11- 
14 §§, 11 kap. 2, 6 och 10 §§, 12 kap. 7 §, 13 kap. 7 § och 14 kap. 6 §
RF. Bestammelser med krav pá lagform finns ocksá i bl.a. 2 kap. 18 § 
och 12 kap. 15 § TF. Som en följd av denna upplysning har 
bestammelsen i nuvarande 1 §, som hanvisar till regleringen i 2 kap., 
tagits bort.

Föreskrifter som meddelas av regeringen

Prop. 2009/10:80

3 § Riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt 2 § 
första stycket 2 och 3. Föreskrifterna fár dock inte avse

1. annan rattsverkan av brott an böter, 270



2. skatt, utom tull pá införsel av varor, eller
3. konkurs eller utsökning.
Riksdagen kan i lag, som inneháller ett bemyndigande enligt första stycket, 

föreskriva aven annan rattsverkan av brott an böter för övertradelse av en 
föreskrift som meddelas av regeringen med stöd av bemyndigandet.

I paragrafen regleras riksdagens möjlighet att delegera 
normgivningsmakt till regeringen pá det offentligrattsliga omrádet. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 7 §. Övervagandena finns i avsnitt
11.2.2.

I första stycket raknas de amnen upp som inte kan delegeras. Genom 
att ordningen med att rakna upp de amnen i vilka regeringen kan ges 
föreskriftsratt frángátts har nuvarande 9 §, i den del den avser delegation 
till regeringen, tagits bort. Ándringen kan medföra en nágot ökad 
delegationsratt för riksdagen.

4 § Riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt 2 § 
första stycket 1-3 om anstánd med att fullgöra förpliktelser.

I paragrafen regleras möjligheten för riksdagen att bemyndiga regeringen 
att meddela föreskrifter om s.k. moratorium. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 8 §.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

5 § Riksdagen kan i en lag bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om
1. nar lagen ska trada i kraft,
2. nar delar av lagen ska börja eller upphöra att tillampas, eller
3. tillampning av lagen i förhállande till ett annat land eller en mellanfolklig 

organisation.

I paragrafen regleras möjligheten för riksdagen att delegera 
normgivningsmakt till regeringen rörande lagars tillampning. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 10 §. Övervagandena finns i avsnitt 11.2.2.

I förhállande till tidigare lydelse har delegationsmöjligheterna 
utvidgats till att aven galla det s.k. obligatoriska lagomrádet, 
ikrafttradande av hela lagar samt lagars tillampning i förhállande till ett 
annat land eller en mellanfolklig organisation. Genom andringarna 
grundlagslagfasts den praxis vid tillampningen av 8 kap. som har vuxit 
fram.

6 § Föreskrifter som regeringen meddelat med stöd av ett bemyndigande enligt 
denna regeringsform ska understallas riksdagen för prövning om riksdagen 
bestammer det.

I paragrafen regleras möjligheten för riksdagen att begara understallning 
av de föreskrifter som regeringen meddelar efter delegation. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 12 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Prop. 2009/10:80

7 § Regeringen fár utöver vad som följer av 3-5 §§ meddela
1. föreskrifter om verkstallighet av lag, och
2. föreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen.
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Regeringens föreskrifter enligt första stycket fár inte avse riksdagen eller dess Prop. 2009/10:80 
myndigheter. Regeringen fár inte heller med stöd av bestammelsen i första 
stycket 2 meddela föreskrifter som avser den kommunala beskattningen.

I paragrafen regleras regeringens primaromráde för normgivning.
Paragrafen motsvarar nuvarande 13 § första och andra styckena.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

8 § Att regeringen fár meddela föreskrifter i ett visst amne hindrar inte att 
riksdagen meddelar föreskrifter i samma amne.

I paragrafen slás fast att riksdagen har möjlighet att lagstifta aven inom 
regeringens primaromráde. Paragrafen motsvarar nuvarande 14 § första 
stycket.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Föreskrifter som meddelas av andra an riksdagen och regeringen

9 § Riksdagen kan bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter enligt 2 § 
första stycket 2 om föreskrifterna avser

1. avgifter, eller
2. skatt som syftar till att reglera trafikförhállanden i kommunen.

I paragrafen behandlas möjligheten för riksdagen att delegera 
normgivningsmakt rörande avgifter och vissa skatter direkt till 
kommuner. Paragrafen motsvarar nuvarande 9 § andra stycket.
Övervagandena finns i avsnitt 11.2.3.

Andra punkten har inte nágon tidigare motsvarighet. Den innebar en 
utökad möjlighet till direktdelegation frán riksdagen till kommunerna. De 
skatter som framst ar avsedda att omfattas av denna delegationsmöjlighet 
ar s.k. trangselskatter och kommunala parkeringsavgifter.

10 § Om riksdagen enligt detta kapitel bemyndigar regeringen att meddela 
föreskrifter i ett visst amne, kan riksdagen ocksá medge att regeringen 
bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att meddela föreskrifter i 
amnet.

I paragrafen regleras s.k. subdelegation. Paragrafen motsvarar nuvarande
11 §. Övervagandena finns i avsnitt 11.2.2.

Genom att ta bort ”darvid” har tydliggjorts att en tidigare föreskrift i 
lag, som medger att föreskriftsratt subdelegeras till andra myndigheter, 
ocksá -  utan att bestammelsen behöver andras -  kan utnyttjas för 
subdelegation om bemyndigandet för regeringen att meddela föreskrifter 
i ett senare lagstiftningsarende vidgas. Övriga andringar ar endast 
sprákliga.
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11 § Regeringen fár bemyndiga en myndighet under regeringen eller nágon av 
riksdagens myndigheter att meddela föreskrifter enligt 7 §. Ett bemyndigande till 
riksdagens myndigheter fár dock inte avse förhállanden inom riksdagen eller dess 
myndigheter.

I paragrafen regleras möjligheten för regeringen att delegera 
normgivningsmakt inom sitt primaromráde. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 13 § tredje stycket.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

12 § Föreskrifter som en myndighet under regeringen meddelat med stöd av ett 
bemyndigande enligt 10 eller 11 § ska understallas regeringen för prövning om 
regeringen bestammer det.

I paragrafen, som inte har nágon tidigare motsvarighet, regleras 
möjligheten för regeringen att begara understallning av de föreskrifter 
som myndigheter under regeringen meddelar efter delegation. 
Övervagandena finns i avsnitt 11.2.2.

Enligt 6 § kan riksdagen bestamma att föreskrifter som meddelats av 
regeringen efter riksdagens bemyndigande ska understallas riksdagen för 
prövning. Genom den nya bestammelsen har regeringen getts ett 
uttryckligt stöd att pá motsvarande satt begara understallning av 
föreskrifter som meddelas av underlydande myndigheter.

13 § Riksdagen kan genom lag uppdra át Riksbanken att meddela föreskrifter 
inom dess ansvarsomráde enligt 9 kap. och i frága om dess uppgift att framja ett 
sakert och effektivt betalningsvasende.

Riksdagen kan bemyndiga riksdagens myndigheter att meddela föreskrifter 
som avser förhállanden inom riksdagen eller dess myndigheter.

I paragrafen regleras möjligheten för riksdagen att delegera 
normgivningsmakt till sina myndigheter. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 14 § andra och tredje styckena.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Stiftande av grundlag och riksdagsordningen

14 § Grundlag stiftas genom tvá likalydande beslut. Genom det första beslutet 
antas grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet fár inte fattas tidigare an 
att det efter det första beslutet har hállits val till riksdagen i hela riket och den 
nyvalda riksdagen har samlats. Det ska dessutom gá minst nio mánader mellan 
den tidpunkt dá arendet första gángen anmaldes i riksdagens kammare och valet, 
om inte konstitutionsutskottet beslutar om undantag. Ett sádant beslut ska fattas 
senast vid arendets beredning och minst fem sjattedelar av ledamöterna máste 
rösta för beslutet.

I paragrafen regleras hur grundlag stiftas. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 15 § första stycket.

Genom en ny andra mening har det förtydligats att ett grundlagsförslag 
blir vilande genom det första beslutet. Övriga andringar ar endast 
sprákliga.
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15 § Riksdagen fár inte sásom vilande anta ett förslag om stiftande av grundlag Prop. 2009/10:80 
som ar oförenligt med ett annat vilande grundlagsförslag, utan att samtidigt avslá
det först antagna förslaget.

I paragrafen slás fast att tvá vilande grundlagsförslag inte fár vara 
oförenliga. Paragrafen motsvarar nuvarande 15 § andra stycket.

Ándringarna ar endast sprákliga.

16 § Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hállas, om det yrkas av 
minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel av ledamöterna 
röstar för yrkandet. Ett sádant yrkande ska framstallas inom femton dagar frán 
det att riksdagen antog grundlagsförslaget som vilande. Yrkandet ska inte beredas 
i utskott.

Folkomröstningen ska hállas samtidigt med det val till riksdagen som avses i
14 §. Vid omröstningen fár de som har röstratt vid valet förklara om de godtar det 
vilande grundlagsförslaget eller inte. Förslaget ar förkastat, om de som röstat mot 
förslaget ar fler an de som röstat för förslaget och de som röstat mot till antalet ar 
fler an halften av dem som har avgett godkanda röster vid riksdagsvalet. I annat 
fall tar riksdagen upp förslaget till slutlig prövning.

I paragrafen regleras folkomröstning om vilande grundlagsförslag.
Paragrafen motsvarar nuvarande 15 § tredje och fjarde styckena.
Övervagandena finns i avsnitt 6.1.2.

I andra stycket har en andring gjorts av kvorumregeln vid 
folkomröstningar om vilande grundlagsförslag. Ándringen innebar att 
blanka röster och ogiltiga röster inte langre tillgodoraknas det vilande 
grundlagsförslaget.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

17 § Riksdagsordningen stiftas pá det satt som anges i 14 § första-tredje 
meningarna och 15 §. Den kan ocksá stiftas genom endast ett beslut, om minst tre 
fjardedelar av de röstande och mer an halften av riksdagens ledamöter röstar för 
beslutet.

Tillaggsbestammelser i riksdagsordningen meddelas dock i samma ordning 
som lag i allmanhet.

Första stycket tillampas ocksá vid stiftande av sádan lag som avses i 2 § första 
stycket 4.

I paragrafen regleras bl.a. hur riksdagsordningen och lag om trossamfund 
stiftas.

Första stycket motsvarar nuvarande 16 § första och andra meningarna.
Hanvisningarna har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i kapitlet.

Andra stycket motsvarar nuvarande 16 § tredje meningen.
Tredje stycket motsvarar nuvarande 6 § andra stycket sávitt avser 

stiftande av lag om trossamfund m.m.
Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.
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Andring och upphavande av lag Prop. 2009/10:80

18 § En lag fár inte andras eller upphavas pá annat satt an genom lag.
I frága om andring eller upphavande av grundlag eller riksdagsordningen 

tillampas 14-17 §§. Vid andring eller upphavande av sádan lag som avses i 2 § 
första stycket 4 tillampas 17 § första stycket.

I paragrafen regleras den formella lagkraftens princip.
Första stycket motsvarar nuvarande 17 § första meningen.
Andra stycket första meningen motsvarar nuvarande 17 § andra 

meningen. Hanvisningarna har andrats till följd av den nya numreringen 
av paragraferna i kapitlet. Andra mening i stycket motsvarar nuvarande
6 § andra stycket sávitt avser andringar i och upphavande av lag om 
trossamfund och grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

Utfardande och kungörande av föreskrifter

19 § En beslutad lag ska utfardas av regeringen sá snart som möjligt. En lag med 
sádana föreskrifter om riksdagen eller dess myndigheter som inte ska tas in i 
grundlag eller riksdagsordningen kan dock utfardas av riksdagen.

Lagar ska kungöras sá snart som möjligt. Detsamma galler förordningar, om 
inte annat anges i lag.

I paragrafen finns bestammelser om utfardande och kungörelse av 
föreskrifter. Paragrafen motsvarar nuvarande 19 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Lagrádet

20 § För att lamna yttranden över lagförslag ska det finnas ett lagrád, dar det 
ingár domare eller, vid behov, tidigare domare i Högsta domstolen och Högsta 
förvaltningsdomstolen. Narmare bestammelser om Lagrádets sammansattning 
och tjanstgöring meddelas i lag.

I paragrafen anges att det ska finnas ett lagrád och hur detta ska vara 
sammansatt. Paragrafen motsvarar nuvarande 18 § första stycket första 
meningen och fjarde stycket.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

21 § Yttrande frán Lagrádet inhamtas av regeringen eller, enligt vad som narmare 
anges i riksdagsordningen, av ett riksdagsutskott.

Ett yttrande ska inhamtas innan riksdagen beslutar
1. grundlag om tryckfriheten eller om motsvarande frihet att yttra sig i 

ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt tekniska upptagningar,
2. lag om begransning av ratten att ta del av allmanna handlingar,
3. lag som avses i 2 kap. 14-16 §§, 20 § eller 25 §,
4. lag om behandling av personuppgifter som ar helt eller delvis automatiserad,
5. lag om kommunal beskattning eller lag som innebar áligganden för 

kommunerna,
6. lag som avses i 2 § första stycket 1 eller 2 eller lag som avses i 11 eller

12 kap., eller
7. lag som andrar eller upphaver en lag enligt 1-6.
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Bestammelserna i andra stycket galler dock inte, om Lagrádets granskning Prop. 2009/10:80 
skulle sakna betydelse pá grund av frágans beskaffenhet eller skulle fördröja 
lagstiftningsfrágans behandling sá att avsevart men uppkommer. Föreslár 
regeringen att riksdagen ska meddela lag i nágot av de amnen som avses i andra 
stycket och har Lagrádets yttrande dessförinnan inte inhamtats, ska regeringen 
samtidigt redovisa skalen för detta för riksdagen. Att Lagrádet inte har hörts över 
ett lagförslag utgör aldrig hinder mot att lagen tillampas.

I paragrafen regleras Lagrádets granskningsomráde. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 18 § första stycket andra meningen och andra 
stycket. Övervagandena finns i avsnitt 8.5.2 och 11.1.4.

I andra stycket har Lagrádets granskning gjorts obligatorisk inom de 
amnen som omfattas av granskningsomrádet. Vidare har 
granskningsomrádet tydliggjorts genom att det s.k. viktighetskriteriet 
tagits bort. Detta innebar att Lagrádets hörande inte langre begransas till 
lagar som ar viktiga för enskilda eller frán allman synpunkt. Vidare 
anges (punkten 5) att granskningen ska avse aven lagar som innebar 
áligganden för kommunerna. Med anledning av att bestammelsen i 2 kap.
3 § andra stycket upphavs anges att granskningen ska avse lag om 
behandling av personuppgifter som ar helt eller delvis automatiserad.
Nágon saklig andring ar inte avsedd. Genom bestammelsen i punkten
7 tydliggörs att inte bara grundförfattningar utan aven 
andringsförfattningar och författningar som innebar att sádana lagar som 
omfattas av punkterna 1-6 upphavs omfattas av granskningsomrádet.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

22 § Lagrádets granskning ska avse
1. hur förslaget förháller sig till grundlagarna och rattsordningen i övrigt,
2. hur förslagets föreskrifter förháller sig till varandra,
3. hur förslaget förháller sig till rattssakerhetens krav,
4. om förslaget ar utformat sá att lagen kan antas tillgodose de syften som har 

angetts, och
5. vilka problem som kan uppstá vid tillampningen.

I paragrafen regleras inriktningen för Lagrádets granskning. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 18 § tredje stycket.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

9 kap.

Beslut om statens inkomster och utgifter

1 § Riksdagen beslutar om skatter och avgifter till staten samt om statens budget.

I paragrafen, som inte har nágon tidigare motsvarighet, slás fast att 
riksdagen beslutar om statens budget.

Genom bestammelsen markeras inte bara sambandet mellan 
befogenheten att besluta om statens inkomster och utgifter utan ocksá att 
det ar riksdagen som har det huvudsakliga ansvaret pá finansmaktens 
omráde. Bestammelsen ger inte en uttömmande beskrivning av
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möjligheten att besluta om avgifter. Áven regeringen kan besluta om 
avgifter enligt vad som narmare anges i 8 kap.

Förslag till budget

2 § Regeringen lamnar en budgetproposition till riksdagen.

I paragrafen finns en bestammelse om regeringens förslag till statens 
budget. Paragrafen motsvarar nuvarande 6 §.

Uttrycket ”avgiver förslag till statsbudget” har ersatts med ”lamnar en 
budgetproposition”. Begreppet budgetproposition ar nytt i 
regeringsformen. Vad budgetpropositionen ska innehálla utöver ett 
förslag till statens budget anges i 3 kap. 2 § RO.

Beslut om budget

3 § Riksdagen beslutar om budget för det följande budgetáret eller, om det finns 
sarskilda skal, för en annan budgetperiod. Riksdagen beslutar darvid om en 
berakning av statens inkomster och om anslag för bestamda andamál.

Riksdagen kan besluta att ett sarskilt anslag ska utgá för en annan tid an 
budgetperioden.

Riksdagen kan besluta att statens inkomster fár tas i ansprák för bestamda 
andamál pá annat satt an genom beslut om anslag.

I paragrafen finns bestammelser om riksdagens beslut om statens budget. 
Övervagandena finns i avsnitt 11.3.1 och 11.3.2.

Första stycket motsvarar nuvarande 3 § första stycket. Uttrycket 
”budgetreglering” har ersatts med det enklare ”beslutar om budget”. 
Nágon saklig andring ar inte avsedd. I första stycket har vidare den 
nuvarande sista meningen, som anger att berakningen av
statsinkomsterna och besluten om anslag ska upptas i en sarskild 
sammanstallning benamnd statsbudget, tagits bort.

Andra stycket motsvarar nuvarande 3 § andra stycket.
Tredje stycket motsvarar nuvarande 2 § andra stycket. Nuvarande 3 § 

tredje stycket, som anger att riksdagen vid budgetregleringen ska beakta 
behovet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhállanden av 
medel för rikets försvar, har tagits bort. Áven utan en uttrycklig 
lagreglering ar utgángspunkten att riksdagen dá den fattar budgetbeslut 
ska beakta de behov som namns i den nuvarande lydelsen av
bestammelsen pá samma satt som den ska beakta flera andra viktiga 
samhallsfunktioner.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

4 § Under budgetperioden kan riksdagen besluta om en ny berakning av statens 
inkomster och om nya eller andrade anslag.

Paragrafen inneháller en bestammelse om andringar i statens budget. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 5 §.

Begreppet ”tillaggsbudget” har inte anvants i den nya lydelsen
eftersom de nya berakningarna och anslagen inte innebar tillagg till
budgeten utan andringar i den redan beslutade budgeten. I stallet för 
”statsinkomster” anvands uttrycket ”statens inkomster”. Dessutom har

Prop. 2009/10:80
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begreppet ”löpande budgetár” ersatts med ”budgetperioden” för att Prop. 2009/10:80 
tydliggöra att bestammelsen ar tillamplig aven om riksdagen har beslutat 
om en annan budgetperiod an ett budgetár. Nágra sakliga andringar ar 
inte avsedda. Övriga andringar ar endast sprákliga.

5 § Om riksdagen inte har beslutat om en budget före budgetperiodens början, 
beslutar riksdagen i den omfattning som behövs om anslag för tiden till dess en 
budget har beslutats. Riksdagen kan uppdra át finansutskottet att fatta ett sádant 
beslut pá riksdagens vagnar.

Om riksdagen inte har beslutat om anslag enligt första stycket för ett visst 
andamál, ska den senaste budgeten, med de andringar som följer av andra beslut 
av riksdagen, galla till dess anslag beslutats.

I paragrafen finns bestammelser om riksdagens beslut om provisorisk 
budget. Paragrafen motsvarar nuvarande 4 §. Övervagandena finns i 
avsnitt 11.3.3.

Första stycket har andrats genom att uttrycket ”budgetreglering” ersatts 
med det enklare ”beslutat om en budget”. Nágon saklig andring ar inte 
avsedd.

Till den del riksdagen vid budgetperiodens början inte ens provisoriskt 
har beslutat om anslag ska enligt andra stycket, som inte har nágon 
tidigare motsvarighet, en budget motsvarande den senaste budgeten galla 
till dess riksdagen har beslutat om en ny budget eller nya anslag.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

Riktlinjebeslut

6 § Riksdagen kan besluta om riktlinjer för statens verksamhet aven för tid efter 
den följande budgetperioden.

I paragrafen regleras riksdagens möjlighet att besluta om riktlinjer för 
statens verksamhet. Paragrafen motsvarar nuvarande 7 §. Övervagandena 
finns i avsnitt 11.3.4.

Bestammelsen har anpassats till den praxis som har utvecklas i 
samband med beslut om statens budget och som innebar att riksdagen 
kan besluta om riktlinjer för hela statens verksamhet och inte, som den 
nuvarande lydelsen anger, endast för viss verksamhet. Genom att ange att 
riktlinjer kan beslutas aven för tid efter den följande budgetperioden 
tydliggörs att besluten kan avse sával den innevarande och följande 
budgetperioden som tiden darefter.

Anvandning av anslag och inkomster

7 § Anslag och inkomster fár inte anvandas pá annat satt an vad riksdagen har 
bestamt.

I paragrafen finns en bestammelse som anger att anslag och inkomster 
inte fár anvandas pá annat satt an vad riksdagen har bestamt. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 2 § första stycket. Övervagandena finns i avsnitt
11.3.5.

Bestammelsen har andrats för att battre avspegla att det ar de anslag 
eller anslagsmedel som riksdagen har anvisat som ar av betydelse för 27



regeringens styrning av statens verksamhet och inte dispositionen över Prop. 2009/10:80 
vissa kassatillgángar.

Statens tillgángar och átaganden

8 § Regeringen förvaltar och förfogar över statens tillgángar, om de inte avser 
riksdagens myndigheter eller i lag har avsatts till sarskild förvaltning.

Regeringen fár inte utan att riksdagen har medgett det ta upp lán eller göra 
andra ekonomiska átaganden för staten.

I paragrafen finns bestammelser om förvaltningen av statens tillgángar 
och om regeringens möjligheter att göra ekonomiska átaganden för 
staten. Paragrafen motsvarar nuvarande 8 och 10 §§. Övervagandena 
finns i avsnitt 11.3.5.

Bestammelsen i första stycket har formulerats om och uttrycket 
”statens medel” har tagits bort eftersom regeringen har samma ansvar 
oavsett vilket slag av tillgáng det rör sig om.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

9 § Riksdagen beslutar om grunder för förvaltningen av och förfogandet över 
statens tillgángar. Riksdagen kan ocksá besluta att en átgard av ett visst slag inte 
fár vidtas utan att riksdagen har medgett det.

I paragrafen finns bestammelser om riksdagens beslut som avser statens 
egendom. Paragrafen motsvarar nuvarande 9 §.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

Ársredovisning för staten

10 § Regeringen lamnar efter budgetperiodens slut en ársredovisning för staten 
till riksdagen.

I paragrafen, som inte har nágon tidigare motsvarighet i regeringsformen, 
finns en bestammelse om ársredovisningen för staten. Övervagandena 
finns i avsnitt 11.3.6.

Regeringens skyldighet att lamna en ársredovisning för staten till 
riksdagen framgár av 38 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten. Att 
bestammelsen tas in i regeringsformen befaster ársredovisningens 
centrala betydelse för riksdagens uppföljning av budgeten.

Ytterligare bestammelser om budgeten

11 § Ytterligare bestammelser om riksdagens och regeringens befogenheter och 
skyldigheter i frága om budgeten meddelas i riksdagsordningen eller sarskild lag.

I paragrafen anges att ytterligare bestammelser om riksdagens och 
regeringens befogenheter och skyldigheter i frága om budgeten meddelas 
i riksdagsordningen eller sarskild lag. Paragrafen motsvarar nuvarande
II  §.

Ándringarna ar endast sprákliga.
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12 § Regeringen har ansvaret för övergripande valutapolitiska frágor. Övriga 
bestammelser om valutapolitiken meddelas i lag.

I paragrafen finns bestammelser om ansvaret för valutapolitiken. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 12 §.

Bestammelsen ar oförandrad.

Riksbanken

13 § Riksbanken ar rikets centralbank och en myndighet under riksdagen. 
Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Ingen myndighet fár bestamma 
hur Riksbanken ska besluta i frágor som rör penningpolitik.

Riksbanken har elva fullmaktige, som valjs av riksdagen. Riksbanken leds av 
en direktion, som utses av fullmaktige.

Riksdagen prövar om ledamöterna i fullmaktige och direktionen ska beviljas 
ansvarsfrihet. Om riksdagen vagrar en fullmaktig ansvarsfrihet ar han eller hon 
darmed skild frán sitt uppdrag. Fullmaktige fár skilja en ledamot av direktionen 
frán anstallningen endast om ledamoten inte langre uppfyller de krav som stalls 
för att han eller hon ska kunna utföra sina uppgifter eller om han eller hon gjort 
sig skyldig till allvarlig försummelse.

Bestammelser om val av fullmaktige och om Riksbankens ledning och 
verksamhet meddelas i lag.

I paragrafen finns bestammelser om riksbankens uppgifter och dess 
sammansattning m.m. Paragrafen motsvarar nuvarande 13 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

14 § Endast Riksbanken har ratt att ge ut sedlar och mynt. Bestammelser om 
penning- och betalningsvasendet meddelas i övrigt genom lag.

I paragrafen regleras ratten att ge ut sedlar och mynt. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 14 §.

Bestammelsen ar oförandrad.

Valutapolitiken

10 kap.

Regeringens behörighet att ingá internationella överenskommelser

1 § Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organisationer 
ingás av regeringen.

1 paragrafen behandlas regeringens behörighet att för Sveriges rakning 
ingá överenskommelser med andra stater eller mellanfolkliga 
organisationer. Paragrafen motsvarar nuvarande 1 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

2 § Regeringen fár ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingá en 
internationell överenskommelse i en frága dar överenskommelsen inte kraver 
riksdagens eller Utrikesnamndens medverkan.
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I paragrafen regleras regeringens möjlighet att ge en 
förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingá en internationell 
överenskommelse. Paragrafen motsvarar nuvarande 3 §.

Ándringama ar endast sprákliga.

Riksdagens godkannande av internationella överenskommelser

3 § Riksdagens godkannande kravs innan regeringen ingár en för riket bindande 
internationell överenskommelse som

1. förutsatter att en lag andras eller upphavs eller att en ny lag stiftas, eller
2. i övrigt galler ett amne som riksdagen ska besluta om.
Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en 

sarskild ordning, ska denna följas aven vid riksdagens godkannande av 
överenskommelsen.

Áven i andra fall kravs riksdagens godkannande innan regeringen ingár en för 
riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen ar av 
större vikt. Regeringen kan dock avstá frán att inhamta riksdagens godkannande, 
om rikets intresse kraver det. Regeringen ska dá i stallet överlagga med 
Utrikesnamnden innan överenskommelsen ingás.

1 paragrafen finns bestammelser om riksdagens medverkan vid ingáende 
av internationella överenskommelser. Paragrafen motsvarar nuvarande
2 § första-tredje styckena.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingás inom ramen för 
samarbetet i Europeiska unionen kan godkannas av riksdagen, aven om 
överenskommelsen inte finns i slutligt skick.

I paragrafen regleras riksdagens förhandsgodkannande av 
överenskommelser som ingás inom ramen för samarbetet EU. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 2 § fjarde stycket.

Bestammelsen har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i kapitlet. Övriga andringar ar endast sprákliga eller 
redaktionella.

Andra internationella förpliktelser samt uppsagning

5 § Bestammelserna i 1-4 §§ tillampas aven pá andra former av internationella 
förpliktelser för riket an överenskommelser samt pá uppsagning av 
internationella överenskommelser eller förpliktelser.

Paragrafen behandlar andra internationella förpliktelser an 
överenskommelser samt uppsagning av överenskommelser och 
förpliktelser. Paragrafen motsvarar nuvarande 4 §.

Bestammelsen har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i kapitlet. Övriga andringar ar endast sprákliga.

Överlátelse av beslutanderatt inom EU-samarbetet

6 § Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen överláta 
beslutanderatt som inte rör principerna för statsskicket. Sádan överlátelse 
förutsatter att fri- och rattighetsskyddet inom det samarbetsomráde till vilket
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överlátelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den Prop. 2009/10:80 
europeiska konventionen angáende skydd för de manskliga rattigheterna och de 
grundlaggande friheterna.

Riksdagen kan besluta om sádan överlátelse, om minst tre fjardedelar av de 
röstande och mer an halften av riksdagens ledamöter röstar för det. Riksdagens 
beslut kan ocksá fattas i den ordning som galler för stiftande av grundlag.
Överlátelse kan beslutas först efter riksdagens godkannande av överenskommelse 
enligt 3 §.

I paragrafen regleras förutsattningarna för befogenhetsöverlátelser inom 
ramen för samarbetet i EU. Paragrafen motsvarar nuvarande 5 § första 
stycket. Övervagandena finns i avsnitt 10.1.2.

Bestammelsen i andra stycket har andrats sá att en kvorumregel galler 
vid riksdagens beslut om överlátelse av beslutanderatt inom ramen för 
EU-samarbetet. För att riksdagen ska kunna besluta om sádan överlátelse 
kravs att minst tre fjardedelar av de röstande och mer an halften av 
riksdagens ledamöter röstar för det. Vidare har hanvisningen andrats till 
följd den nya numreringen av paragraferna i kapitlet.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

Överlátelse av beslutanderatt utanför EU-samarbetet

7 § I andra fall an de som avses i 6 § kan beslutanderatt som direkt grundar sig pá 
denna regeringsform och som avser meddelande av föreskrifter, anvandningen av 
statens tillgángar, rattskipnings- eller förvaltningsuppgifter eller ingáende eller 
uppsagning av internationella överenskommelser eller förpliktelser, i begransad 
omfattning överlátas till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till 
vilken riket ar eller ska bli anslutet, eller till en mellanfolklig domstol.

Beslutanderatt som avser frágor om stiftande, andring eller upphavande av 
grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller frágor om 
begransning av nágon av de fri- och rattigheter som avses i 2 kap. fár inte 
överlátas enligt första stycket.

Riksdagen fattar beslut om överlátelse i den ordning som anges i 6 § andra 
stycket.

I paragrafen finns bestammelser om överlátelse av konstitutionella 
befogenheter till mellanfolkliga organisationer eller domstolar utanför 
EU-samarbetet. Paragrafen motsvarar nuvarande 5 § andra stycket.
Övervagandena finns i avsnitt 10.1. 2 och 10.1.3.

Bestammelsen i första stycket har andrats sá att riksdagen ges 
möjlighet att i begransad omfattning överláta rattskipnings- eller 
förvaltningsuppgifter som grundar sig direkt pá regeringsformen till 
mellanfolkliga organisationer eller domstolar.

Av tredje stycket framgár att beslut om överlátelse enligt första stycket 
ska ske i den ordning som anges i 6 § andra stycket. Omröstningsregeln 
har darigenom andrats sá att ett beslut om överlátelse kraver att minst tre 
fjardedelar av de röstande och mer an halften av riksdagens ledamöter 
röstar för det.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

8 § Rattskipnings- eller förvaltningsuppgifter som inte direkt grundar sig pá 
denna regeringsform kan, i andra fall an de som avses i 6 §, genom beslut av
riksdagen överlátas till en annan stat, till en mellanfolklig organisation eller till »s



en utlandsk eller internationell inrattning eller samfallighet. Riksdagen fár i lag Prop. 2009/10:80 
bemyndiga regeringen eller nágon annan myndighet att i sarskilda fall besluta om 
en sádan överlátelse.

Innefattar uppgiften myndighetsutövning, fattar riksdagen beslut om 
överlátelse eller bemyndigande i den ordning som anges i 6 § andra stycket.

I paragrafen regleras förutsattningarna för överlátelse av rattskipnings- 
eller förvaltningsuppgifter som inte grundar sig direkt pá 
regeringsformen. Paragrafen motsvarar nuvarande 5 § fjarde stycket. 
Övervagandena finns i avsnitt 10.1.2.

Hanvisningarna i första stycket har andrats till följd av den nya 
numreringen av paragraferna i kapitlet.

Av andra stycket framgár att beslut om överlátelse av rattskipnings- 
eller förvaltningsuppgifter ska fattas i den ordning som anges i 6 § andra 
stycket. Omröstningsregeln har darigenom andrats sá att ett beslut om 
överlátelse kraver att minst tre fjardedelar av de röstande och mer an 
halften av riksdagens ledamöter röstar för det.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

Framtida andringar i internationella överenskommelser

9 § Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse ska galla som svensk 
ratt, fár riksdagen besluta att aven en framtida, för riket bindande andring i 
överenskommelsen ska galla som svensk ratt. Ett sádant beslut fár endast avse 
framtida andringar av begransad omfattning. Beslutet fattas i den ordning som 
anges i 6 § andra stycket.

I paragrafen regleras förfarandet vid godkannande i förvag av andringar i 
inkorporerade konventioner. Paragrafen motsvarar nuvarande 5 § tredje 
stycket. Övervagandena finns i avsnitt 10.1.2.

Av sista meningen framgár att beslut om inkorporering i förvag av 
framtida andringar i en internationell överenskommelse ska fattas i den 
ordning som anges i 6 § andra stycket. Omröstningsregeln har darigenom 
andrats sá att ett beslut om sádan inkorporering kraver att minst tre 
fjardedelar av de röstande och mer an halften av riksdagens ledamöter 
röstar för det. Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

Riksdagens ratt till information och samrád om EU-samarbetet

10 § Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samráda med organ 
som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen för samarbetet i Europeiska 
unionen. Narmare bestammelser om informations- och samrádsskyldigheten 
meddelas i riksdagsordningen.

I paragrafen regleras regeringens informations- och samrádsskyldighet 
med riksdagen och dess EU-namnd. Paragrafen motsvarar nuvarande 6 § 
första stycket.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.
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Utrikesnamnden P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0

11 § Regeringen ska fortlöpande hálla Utrikesnamnden underrattad om de 
utrikespolitiska förhállanden som kan fá betydelse för riket och överlagga med 
namnden om dessa sá ofta som det behövs. I alla utrikesarenden av större vikt ska 
regeringen före avgörandet överlagga med namnden, om det kan ske.

I paragrafen regleras regeringens samrádsskyldighet med 
Utrikesnamnden. Paragrafen motsvarar nuvarande 6 § andra stycket. 

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

12 § Utrikesnamnden bestár av talmannen samt nio andra ledamöter, som 
riksdagen valjer inom sig. Narmare bestammelser om Utrikesnamndens 
sammansattning meddelas i riksdagsordningen.

Utrikesnamnden sammantrader pá kallelse av regeringen. Regeringen ar 
skyldig att sammankalla namnden om minst fyra av namndens ledamöter begar 
överlaggning i en viss frága. Ordförande vid sammantrade med namnden ar 
statschefen eller, om han eller hon har förhinder, statsministern.

Ledamot av Utrikesnamnden och den som i övrigt ar knuten till namnden ska 
visa varsamhet i frága om meddelanden till andra om vad han eller hon har fátt 
kannedom om i denna egenskap. Ordföranden kan besluta om ovillkorlig 
tystnadsplikt.

I paragrafen regleras Utrikesnamndens sammansattning, arbetsformer 
och tystnadsplikt. Paragrafen motsvarar nuvarande 7 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Statliga myndigheters underrattelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesarendena ska hállas 
underrattad, nar en frága som ar av betydelse för förhállandet till en annan stat 
eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet.

I paragrafen regleras statliga myndigheters underrattelseskyldighet i vissa 
fall gentemot utrikesministern. Paragrafen motsvarar nuvarande 8 §. 

Ándringarna ar endast sprákliga.

Mellanfolkliga brottmálsdomstolar

14 § Bestammelserna i 2 kap. 7 §, 4 kap. 12 §, 5 kap. 8 §, 11 kap. 8 § och 13 kap.
3 § utgör inte hinder mot att Sverige uppfyller sina átaganden med anledning av 
Romstadgan för Internationella brottmálsdomstolen eller i förhállande till andra 
mellanfolkliga brottmálsdomstolar.

I paragrafen, som inte har nágon tidigare motsvarighet, regleras Sveriges 
átaganden i förhállande till mellanfolkliga brottmálsdomstolar. 
Övervagandena finns i avsnitt 10.1.3.

Genom bestammelsen har regeringsformen anpassats till Sveriges 
folkrattsliga förpliktelser som följer av Romstadgan. Áven förpliktelser 
som kan uppkomma i förhállande till andra internationella 
brottmálsdomstolar tacks av bestammelsen. Hanvisningen till 
bestammelsen i 4 kap. 12 § om vackande av átal m.m. mot
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riksdagsledamot innebar att aven talmannen till viss del omfattas av Prop. 2009/10:80 
denna reglering (jfr 4 kap. 13 § andra stycket).

11 kap.

Domstolarna

1 § Högsta domstolen, hovratterna och tingsratterna ar allmanna domstolar. 
Högsta förvaltningsdomstolen, kammarratterna och förvaltningsratterna ar 
allmanna förvaltningsdomstolar. Ratten att fá ett mál prövat av Högsta 
domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, hovratt eller kammarratt kan 
begransas genom lag.

Andra domstolar inrattas med stöd av lag. I 2 kap. 11 § första stycket finns 
bestammelser om förbud mot inrattande av domstolar i vissa fall.

I Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen fár endast den som ar 
eller har varit ordinarie domare i nágon av domstolarna tjanstgöra som ledamot. 
Vid övriga domstolar ska det finnas ordinarie domare. Undantag harifrán fár dock 
göras i lag i frága om domstolar som har inrattats för handlaggningen av en viss 
bestamd grupp eller vissa bestamda grupper av mál.

1 paragrafen anges grunddragen i rattsskipningens organisation. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 1 §. Övervagandena finns i avsnitt 8.2.2 
och 8.2.3.

Bestammelsen om grunddragen i domstolarnas organisation i första 
stycket har byggts ut och namner inte bara de högsta domstolarna utan 
aven tingsratter, förvaltningsratter, hovratter och kammarratter. 
Regeringsratten byter namn till Högsta förvaltningsdomstolen. 
Bestammelsen om tjanstgöring som ledamot i de högsta domstolarna 
flyttas till tredje stycket. Vidare anges att ratten att fá mál prövade efter 
överklagande fár begransas i lag aven vid överklagande till hovratt och 
kammarratt. Harigenom tydliggörs att bestammelsen inte utgör hinder 
mot att behálla den nuvarande ordningen med krav pá prövningstillstánd 
vid överklagande till överratterna.

I tredje stycket kompletteras bestammelserna om ordinarie domare av 
bestammelsen i nuvarande första stycket om vem som fár tjanstgöra i de 
högsta domstolarna. Bestammelsen har andrats sá att den möjliggör för 
ledamöter i Högsta domstolen att tjanstgöra i Högsta 
förvaltningsdomstolen och tvartom.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

2 § Bestammelser om domstolarnas rattskipningsuppgifter, om huvuddragen i 
deras organisation och om rattegángen, i andra hanseenden an som berörs i denna 
regeringsform, meddelas i lag.

I paragrafen finns en bestammelse med krav pá lagform för föreskrifter 
som rör domstolarnas uppgifter, organisation och verksamhet. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 4 §.

Ándringama ar endast sprákliga eller redaktionella.
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Rattskipningens sjalvstandighet Prop. 2009/10:80

3 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen, fár bestamma hur en domstol ska 
döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillampa en rattsregel i 
ett sarskilt fall. Ingen annan myndighet fár heller bestamma hur dömande 
uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare.

I paragrafen regleras domstolarnas sjalvstandighet i den rattskipande 
verksamheten. Paragrafen motsvarar nuvarande 2 §. Övervagandena 
finns i avsnitt 8.2.2.

Paragrafens andra mening, som inte har nágon tidigare motsvarighet, 
har lagts till i syfte att markera domstolarnas oberoende. Bestammelsen 
innebar att ingen annan myndighet an domstolen ska kunna bestamma 
hur fördelningen av mál pá enskilda rotlar eller domare ska göras. 
Bestammelsen innebar dock inget hinder mot att riksdagen meddelar 
föreskrifter i lag om domstolarnas lottning av inkomna mál eller att det i 
lag t.ex. slás fast vissa allmanna förutsattningar för hur en domstol ska gá 
till vaga nar handlaggningen av ett mál eller arende fördröjts under láng 
tid. Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

4 § Rattskipningsuppgifter fár inte fullgöras av riksdagen i vidare mán an vad 
som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

I paragrafen behandlas riksdagens befattning med rattskipningsuppgifter. 
Bestammelsen motsvarar nuvarande 8 § sávitt avser rattskipningsupp- 
gifter.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

5 § Rattstvister mellan enskilda fár inte utan stöd av lag avgöras av andra 
myndigheter an domstolar.

I paragrafen slás fast att det kravs föreskrifter i lag för att det ska vara 
möjligt för ett annat organ an domstol att pröva en rattstvist mellan en- 
skilda. Paragrafen motsvarar nuvarande 3 §.

Den nuvarande andra meningen, som upplyser om att det i 2 kap. 9 § 
finns föreskrifter om domstols prövning av frihetsberövande, har tagits 
bort. Nágon saklig andring ar inte avsedd.

Utnamningen av ordinarie domare

6 § Ordinarie domare utnamns av regeringen.
Vid utnamningen ska avseende fastas endast vid sakliga grunder, sásom 

förtjanst och skicklighet.
Bestammelser om grunderna för förfarandet vid utnamningen av ordinarie 

domare meddelas i lag.

I paragrafen finns bestammelser om vissa grundlaggande krav som ska 
galla vid utnamning av ordinarie domare. Paragrafens motsvarar nu- 
varande 9 § första och andra styckena sávitt avser domare. Övervagan- 
dena finns i avsnitt 8.3.1 och 8.3.2.
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Första stycket (nuvarande 9 § första stycket) har justerats sá att det 
endast avser utnamning av ordinarie domare. Vidare har möjligheten för 
regeringen att delegera uppgiften att utnamna domare tagits bort.

I tredje stycket, som inte har nágon tidigare motsvarighet, anges att 
grunderna för förfarandet vid utnamning av ordinarie domare ska 
meddelas i lag. Nágon möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter 
som avser grunderna för det förfarandet finns alltsá inte.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

Ordinarie domares rattsstallning

7 § Den som har utnamnts till ordinarie domare fár skiljas frán anstallningen 
endast om

1. han eller hon genom brott eller grovt eller upprepat ásidosattande av 
skyldigheterna i anstallningen har visat sig uppenbart olamplig att inneha 
anstallningen, eller

2. han eller hon har uppnátt gallande pensionsálder eller enligt lag ar skyldig 
att avgá pá grund av varaktig förlust av arbetsförmágan.

Om det kravs av organisatoriska skal, fár den som har utnamnts till ordinarie 
domare förflyttas till en annan jamstalld domaranstallning.

1 paragrafen finns bestammelser om ordinarie domares rattsstallning i 
frága om hans eller hennes anstallning. Paragrafen motsvarar nuvarande 
5 § första och tredje styckena.

Uttrycket ”skyldig att avgá med pension” i första stycket punkten
2 (nuvarande 5 § första stycket punkten 2) har ersatts med ”skyldig att 
avgá pá grund av varaktig förlust av arbetsförmágan”. Bestammelsen har 
moderniserats bl.a. genom att ”tjanst” ersatts med ”anstallning”.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

8 § Átal för brott i utövningen av en anstallning som ledamot av Högsta 
domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen vacks i Högsta domstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen prövar om en ledamot av Högsta domstolen ska 
skiljas eller avstangas frán sin anstallning eller vara skyldig att genomgá en 
lakarundersökning. Om en sádan talan avser en ledamot av Högsta 
förvaltningsdomstolen, prövas den av Högsta domstolen.

Talan enligt första och andra styckena vacks av riksdagens ombudsman eller 
justitiekanslern.

I paragrafen regleras vid vilken domstol átal eller en talan om skiljande 
frán anstallningen m.m. ska vackas om den avser en domare i nágon av 
de högsta domstolarna. Bestammelsen motsvarar nuvarande 12 kap. 8 §. 
Övervagandena finns i avsnitt 8.4.2.

Första stycket har andrats till följd av att Regeringsratten byter namn 
till Högsta förvaltningsdomstolen. Vidare har bestammelsen om 
behörigheten för riksdagens ombudsman och justitiekanslern att vacka 
talan flyttats till ett nytt tredje stycke.

Andra stycket har andrats till följd av att Regeringsratten byter namn 
till Högsta förvaltningsdomstolen. Regleringen har vidare andrats sá att 
mál om avskedande, avstangning eller skyldighet att genomgá 
lakarundersökning ska prövas i Högsta förvaltningsdomstolen om de 
avser en ledamot av Högsta domstolen. Motsvarande mál mot ledamöter
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av Högsta förvaltningsdomstolen ska aven i fortsattningen prövas i Prop. 2009/10:80
Högsta domstolen. Genom andringen undviks att ledamöterna i Högsta
domstolen prövar mál om skiljande frán anstallningen m.m. som rör
nágon av de egna ledamöterna. Bestammelsen om behörigheten att vacka
talan har flyttats till tredje stycket.

Av tredje stycket framgár att talan enligt första och andra styckena 
vacks av riksdagens ombudsman eller justitiekanslern.

9 § Har en ordinarie domare skilts frán anstallningen genom beslut av en annan 
myndighet an en domstol, ska han eller hon kunna begara att beslutet prövas av 
domstol. Vid en sádan prövning ska ordinarie domare ingá i domstolen. Detta 
galler ocksá beslut varigenom en ordinarie domare har avstangts frán utövning av 
sin anstallning, álagts att genomgá en lakarundersökning eller meddelats en 
disciplinpáföljd.

I paragrafen finns en bestammelse om ratt till domstolsprövning i vissa 
fall. Paragrafen motsvarar nuvarande 5 § andra stycket. Övervagandena 
finns i avsnitt 8.4.1.

Bestammelserna har andrats bl.a. genom att ratten till domstolspröv- 
ning av ett beslut om disciplinpáföljd har angetts för att denna ratt ska 
laggas fast i regeringsformen. Det har vidare införts ett krav pá att 
ordinarie domare ska delta i prövningen av ordinarie domares 
avskedande, avstangning eller skyldighet att genomgá lakarundersökning 
och vid prövningen av meddelad disciplinpáföljd. Bestammelserna har 
aven moderniserats genom att ”tjanst” ersatts med ”anstallning”. Övriga 
andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

10 § Grundlaggande bestammelser om ordinarie domares rattsstallning i övrigt 
meddelas i lag.

Paragrafen inneháller en bestammelse med krav pá lagform för före- 
skrifter som rör ordinarie domares rattsstallning. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 10 § sávitt avser ordinarie domare.

Ándringen ar endast redaktionell.

Krav pá medborgarskap

11 § Ordinarie domare ska vara svenska medborgare. I övrigt fár krav pá svenskt 
medborgarskap för behörighet att utöva rattskipningsuppgifter uppstallas endast i 
lag eller enligt förutsattningar som anges i lag.

I paragrafen regleras kravet pá svenskt medborgarskap för ordinarie 
domare. Paragrafen motsvarar nuvarande 9 § tredje stycket sávitt avser 
anstallning som ordinarie domare. Övervagandena finns i avsnitt 11.4.

Bestammelsen har andrats sá att den i frága om dem som utövar ratt- 
skipningsuppgifter endast uppstaller ett krav pá svenskt medborgarskap 
för ordinarie domare. Nar det galler domare i övrigt fár krav pá svenskt 
medborgarskap stallas upp endast i lag eller enligt förutsattningar som 
anges i lag. Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.
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Andra anstallda vid domstolarna Prop. 2009/10:80

12 § För andra anstallda vid domstolarna an de ordinarie domarna tillampas
12 kap. 5-7 §§.

I paragrafen, som ar inte har nágon tidigare motsvarighet, lamnas en 
upplysning om vilka bestammelser som galler för andra anstallda vid 
domstolarna an ordinarie domare.

Av hanvisningen framgár att andra anstallda vid domstolarna an 
ordinarie domare omfattas av de bestammelser i 12 kap. som galler för 
statligt anstallda inom förvaltningen.

Resning och áterstallande av försutten tid

13 § Resning i ett avgjort arende samt áterstallande av försutten tid beviljas av 
Högsta förvaltningsdomstolen eller, om det anges i lag, av en lagre 
förvaltningsdomstol, nar det galler ett arende för vilket regeringen, 
förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet ar högsta instans. I annat fall 
beviljas resning och áterstallande av försutten tid av Högsta domstolen eller, om 
det anges i lag, av en annan domstol som inte ar en förvaltningsdomstol.

Narmare bestammelser om resning och áterstallande av försutten tid fár 
meddelas i lag.

I paragrafen regleras vilka domstolar som prövar frágor om resning och 
áterstallande av försutten tid. Paragrafen motsvarar nuvarande 11 §.

Bestammelsen har andrats till följd av att Regeringsratten byter namn 
till Högsta förvaltningsdomstolen.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

Lagprövning

14 § Finner en domstol att en föreskrift stár i strid med en bestammelse i 
grundlag eller annan överordnad författning fár föreskriften inte tillampas. 
Detsamma galler om stadgad ordning i nágot vasentligt hanseende har ásidosatts 
vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det sarskilt beaktas att 
riksdagen ar folkets framsta företradare och att grundlag gár före lag.

I paragrafen regleras den prövning som ska ske i domstol av om en 
föreskrift stár i strid med en överordnad författning, den s.k. 
lagprövningen. Paragrafen motsvarar nuvarande 14 § sávitt avser 
domstolar. Övervagandena finns i avsnitt 8.5.3.

Bestammelsen i första stycket har andrats sá att det s.k. uppenbarhets- 
kravet avseende föreskrifter beslutade av riksdagen eller regeringen har 
tagits bort. Den prövning av lagar och andra föreskrifter som behandlas i 
bestammelsen ska fortfarande vara begransad till situationer dá frágan 
om t.ex. en lags förenlighet med grundlag uppkommer i ett konkret fall 
vid rattstillampningen. Bestammelsen har andrats redaktionellt sá att den 
endast omfattar domstolar. En motsvarande reglering för förvaltningen 
finns i 12 kap. 10 §.

I andra stycket, som inte har nágon tidigare motsvarighet, har en 
erinran införts som anger att grundsatserna om folksuveranitet och
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lagbundenhet, med dess princip om normhierarki, sarskilt ska beaktas vid Prop. 2009/10:80 
lagprövning av föreskrifter beslutade av riksdagen.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

12 kap.

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga
förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag ar 
myndigheter under riksdagen.

1 paragrafen anges vilka myndigheter som lyder under regeringen.
Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 6 § första stycket.
Övervagandena finns i avsnitt 8.1.3.

Bestammelsen har andrats sá att regleringen i grundlag av den statliga 
förvaltningsorganisationen har blivit mindre detaljerad. Övriga andringar 
ar endast sprákliga eller redaktionella.

Förvaltningens sjalvstandighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, 
fár bestamma hur en förvaltningsmyndighet i ett sarskilt fall ska besluta i ett 
arende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller 
som rör tillampningen av lag.

I paragrafen regleras förvaltningens sjalvstandighet i 
myndighetsutövningen och rattstillampningen. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 11 kap. 7 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

3 § Förvaltningsuppgifter fár inte fullgöras av riksdagen i vidare mán an vad som 
följer av grundlag eller riksdagsordningen.

I paragrafen behandlas riksdagens befattning med förvaltningsuppgifter. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 8 § till den del bestammelsen 
behandlar förvaltningen.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

Överlamnande av förvaltningsuppgifter

4 § Förvaltningsuppgifter kan överlamnas át kommuner.
Förvaltningsuppgifter kan aven överlamnas át andra juridiska personer och

enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, fár ett 
överlamnande göras endast med stöd av lag.

Paragrafen reglerar förutsattningarna för överlamnande av 
förvaltningsuppgifter till olika rattssubjekt. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 11 kap. 6 § andra och tredje styckena.
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I första stycket (nuvarande 11 kap. 6 § andra stycket) har uttrycket 
”anförtros” ersatts med ”överlamnas” för att skapa enhetlighet mellan 
paragrafens báda stycken.

Bestammelsen i andra stycket (nuvarande 11 kap. 6 § tredje stycket) 
har förenklats genom att de olika kategorierna av juridiska personer som 
raknas upp har ersatts av uttrycket ”andra juridiska personer”. Nágon 
saklig andring ar inte avsedd.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

Sarskilda bestammelser om statligt anstallda

5 § Arbetstagare vid förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen 
anstalls av regeringen eller av den myndighet som regeringen bestammer.

Vid beslut om statliga anstallningar ska avseende fastas endast vid sakliga 
grunder, sásom förtjanst och skicklighet.

I paragrafen finns regler om anstallning vid statliga 
förvaltningsmyndigheter. Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 9 § 
första och andra styckena sávitt avser arbetstagare vid statliga 
förvaltningsmyndigheter under regeringen.

Bestammelsen har moderniserats genom att ”tjanst” har ersatts med 
”anstallning”.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

6 § Riksdagens ombudsman och riksrevisorerna ska vara svenska medborgare. 
Detsamma galler justitiekanslern. I övrigt fár krav pá svenskt medborgarskap för 
behörighet att inneha en anstallning eller utöva ett uppdrag hos staten eller en 
kommun uppstallas endast i lag eller enligt förutsattningar som anges i lag.

I paragrafen regleras kravet pá svenskt medborgarskap inom den statliga 
förvaltningen. Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 9 § tredje stycket 
sávitt avser kommunala uppdrag och anstallningar samt uppdrag och 
anstallningar hos staten som inte avser anstallning som ordinarie domare. 
Övervagandena finns i avsnitt 11.4.

Bestammelsens rackvidd har begransats genom att grundlagskravet pá 
svenskt medborgarskap har tagits bort för andra an riksdagens 
ombudsman, riksrevisorerna och justitiekanslern. I den omfattning det i 
övrigt finns skal att uppstalla krav pá svenskt medborgarskap ska de 
finnas i lag eller anges i föreskrifter enligt förutsattningar som anges i 
lag. Se aven kommentaren till 7 kap. 11 § RO.

7 § Grundlaggande bestammelser om statligt anstalldas rattsstallning i andra 
hanseenden an de som berörs i denna regeringsform meddelas i lag.

I paragrafen finns en bestammelse med krav pá lagform som innebar att 
grundlaggande bestammelser om statligt anstalldas rattsstallning i andra 
hanseenden an de som regleras i regeringsformen ska meddelas i lag. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 10 §.

Bestammelsen har moderniserats bl.a. genom att ”statstjansteman” har 
ersatts med ”statligt anstallda”. Narmare bestammelser om statligt 
anstalldas rattsstallning finns i lagen (1994:260) om offentlig anstallning.

Prop. 2009/10:80
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8 § Regeringen fár medge undantag frán föreskrifter i förordningar eller frán 
bestammelser som har meddelats med stöd av beslut av regeringen, om inte annat 
följer av lag eller beslut om utgiftsanslag.

I paragrafen regleras regeringens dispensmakt. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 11 kap. 12 §.

Ándringama ar endast sprákliga.

9 § Regeringen fár genom nád efterge eller mildra en brottspáföljd eller en annan 
sádan rattsverkan av brott samt efterge eller mildra ett annat liknande ingrepp 
som avser enskildas person eller egendom och som har beslutats av en 
myndighet.

Om det finns synnerliga skal, fár regeringen besluta att vidare átgarder för att 
utreda eller lagföra en brottslig garning inte ska vidtas.

I paragrafen regleras regeringens ratt att efterge eller mildra brottspáföljd 
eller annan rattsverkan av brott m.m. Paragrafen motsvarar nuvarande
II  kap. 13 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Lagprövning

10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift stár i strid med en bestammelse i 
grundlag eller annan överordnad författning fár föreskriften inte tillampas. 
Detsamma galler om stadgad ordning i nágot vasentligt hanseende har ásidosatts 
vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det sarskilt beaktas att 
riksdagen ar folkets framsta företradare och att grundlag gár före lag.

I paragrafen regleras den prövning som ska ske inom förvaltningen av 
om en föreskrift stár i strid med en överordnad författning, den s.k. 
lagprövningsratten. Paragrafen motsvarar nuvarande 11 kap. 14 § sávitt 
avser andra offentliga organ an domstolar. Övervagandena finns i avsnitt
8.5.3.

Bestammelserna har andrats pá samma satt som motsvarande 
bestammelser för domstolarna, se kommentaren till 11 kap. 14 §. Med 
uttrycket ”offentligt organ” avses inte enbart förvaltningsmyndigheter 
utan aven andra organ som utövar offentliga förvaltningsuppgifter, t.ex. 
regeringen eller olika privatrattsliga subjekt till vilka sádana uppgifter 
har överlamnats.
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13 kap. Prop. 2009/10:80

Konstitutionsutskottets granskning

1 § Konstitutionsutskottet ska granska statsrádens tjansteutövning och 
regeringsarendenas handlaggning. Utskottet har ratt att för granskningen fa ut 
protokollen över beslut i regeringsarenden, handlingar som hör till dessa arenden 
samt regeringens övriga handlingar som utskottet finner nödvandiga för sin 
granskning.

Andra utskott och varje riksdagsledamot far hos konstitutionsutskottet 
skriftligen vacka fragor om statsradens tjansteutövning eller handlaggningen av 
regeringsarenden.

1 paragrafen finns bestammelser om konstitutionsutskottets granskning 
och dess ratt att fá ut handlingar. Paragrafen motsvarar nuvarande
12 kap. 1 §. Övervagandena finns i avsnitt 7.2.2.

I första stycket har ett tillagg gjorts som innebar att 
konstitutionsutskottet ratt enligt grundlag att fá ut handlingar frán 
regeringen utvidgas. Genom tillagget fár utskottet ratt till de av 
regeringens handlingar -  báde allmanna och inte allmanna handlingar -  
som utskottet finner nödvandiga för sin granskning. Darigenom 
motsvarar ratten till handlingar battre utskottets faktiska 
granskningsomráde.

Andra stycket, som ar nytt, motsvarar tredje meningen i den nuvarande 
paragrafen.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

2 § Nar det finns skal till det, dock minst en gáng om áret, ska 
konstitutionsutskottet meddela riksdagen vad utskottet vid sin granskning har 
funnit vart att uppmarksamma. Riksdagen kan med anledning darav göra en 
framstallning till regeringen.

I paragrafen regleras konstitutionsutskottets redovisning av 
granskningsverksamheten. Paragrafen motsvarar nuvarande 12 kap. 2 §. 

Ándringarna ar endast sprákliga.

Átal mot statsrad

3 § Den som ar eller har varit statsrád fár dömas för brott i utövningen av 
statsrádstjansten endast om han eller hon genom brottet grovt har ásidosatt sin 
tjansteplikt. Átal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta 
domstolen.

I paragrafen regleras förutsattningarna för átal mot statsrád. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 12 kap. 3 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.
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Misstroendeförklaring Prop. 2009/10:80

4 § Riksdagen kan förklara att ett statsrád inte har riksdagens förtroende. Ett 
yrkande om en sadan misstroendeförklaring ska vackas av minst en tiondel av 
riksdagens ledamöter för att tas upp till prövning. För en misstroendeförklaring 
kravs att mer an halften av riksdagens ledamöter röstar för den.

Ett yrkande om misstroendeförklaring tas inte upp till prövning om det vacks 
under tiden frán det att ordinarie val har agt rum eller beslut om extra val har 
meddelats till dess den genom valet utsedda riksdagen samlas. Ett yrkande 
avseende ett statsrád som efter att ha entledigats uppeháller sin befattning enligt
6 kap. 11 § fár inte i nágot fall tas upp till prövning.

Ett yrkande om misstroendeförklaring ska inte beredas i utskott.

I paragrafen finns bestammelser om förutsattningarna för 
misstroendeförklaring mot statsrád. Paragrafen motsvarar nuvarande
12 kap. 4 §.

Andra stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 6 kap.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

Interpellationer och fragor

5 § En riksdagsledamot fár framstalla interpellationer och fragor till ett statsrád i 
angelagenheter som rör statsradets tjansteutövning i enlighet med de narmare 
bestammelser som meddelas i riksdagsordningen.

Paragrafen inneháller bestammelser om frágor och interpellationer till 
statsrád. Paragrafen motsvarar nuvarande 12 kap. 5 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Riksdagens ombudsman

6 § Riksdagen valjer en eller flera ombudsman (justitieombudsman), som i 
enlighet med den instruktion som riksdagen beslutar ska utöva tillsyn över 
tillampningen i offentlig verksamhet av lagar och andra föreskrifter. En 
ombudsman fár föra talan i de fall som anges i instruktionen.

Domstolar och förvaltningsmyndigheter samt anstallda hos staten eller 
kommuner ska lamna de upplysningar och yttranden som en ombudsman begar. 
Sádan skyldighet har aven andra som stár under en ombudsmans tillsyn. En 
ombudsman har ratt att fa  tillgang till domstolars och förvaltningsmyndigheters 
protokoll och handlingar. Allman áklagare ska pá begaran bitrada en 
ombudsman.

Narmare bestammelser om ombudsmannen meddelas i riksdagsordningen.

I paragrafen finns bestammelser om Riksdagens ombudsman. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 12 kap. 6 §. Övervagandena finns i avsnitt 8.2.2.

Första stycket har andrats sá att justitieombudsman, den mer allmant 
kanda beteckningen pá riksdagens ombudsman, framgár direkt av 
bestammelsen.

Bestammelsen i andra stycket om ombudsmannens ratt att narvara vid 
överlaggningar i domstolar och förvaltningsmyndigheter tagits bort. 
Ándringen har lett till följdandringar i lagen (1986:765) med instruktion 
för Riksdagens ombudsman.



Övriga andringar ar endast sprákliga. Prop. 2009/10:80

Riksrevisionen

7 § Riksrevisionen ar en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den 
verksamhet som bedrivs av staten. Bestammelser om att Riksrevisionens 
granskning kan avse ocksá annan an statlig verksamhet meddelas i lag.

I paragrafen finns den grundlaggande bestammelsen om Riksrevisionen 
och dess uppgifter. Paragrafen motsvarar nuvarande 12 kap. 7 § första 
stycket första och tredje meningarna.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

8 § Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer, som valjs av riksdagen. Riksdagen 
far skilja en riksrevisor fran uppdraget endast om riksrevisorn inte langre 
uppfyller de krav som galler för uppdraget eller om riksrevisorn har gjort sig 
skyldig till allvarlig försummelse.

Riksrevisorerna beslutar sjalvstandigt, med beaktande av de bestammelser som 
finns i lag, vad som ska granskas. De beslutar sjalvstandigt och var för sig hur 
granskningen ska bedrivas och om slutsatserna av sin granskning.

Vid myndigheten finns ocksa en styrelse, som valjs av riksdagen. Styrelsens 
uppgift ar att följa granskningsverksamheten, lamna de förslag och redogörelser 
till riksdagen som riksrevisorernas granskningsrapporter och revisions- 
berattelser ger anledning till samt besluta om förslag till anslag pa statsbudgeten 
och om arsredovisning för myndigheten.

I paragrafen finns bestammelser om Riksrevisionens organisation och 
verksamhet. Paragrafen motsvarar nuvarande 12 kap. 7 § andra-fjarde 
styckena.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

9 § Ytterligare bestammelser om Riksrevisionen meddelas i riksdagsordningen
och i annan lag.

I paragrafen anges att ytterligare bestammelse om Riksrevisionen 
meddelas i riksdagsordningen eller i annan lag. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 12 kap. 7 § första stycket andra meningen.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

14 kap.

1 § Beslutanderatten i kommunerna utövas av valda församlingar.

1 paragrafen anges hur beslutanderatten i kommunerna utövas. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 1 kap. 7 § första stycket andra 
meningen.

Bestammelsen ar oförandrad.

2 § Kommunerna sköter lokala och regionala angelagenheter av allmant intresse 
pá den kommunala sjalvstyrelsens grund. Narmare bestammelser om detta finns i 
lag. Pá samma grund sköter kommunerna aven de övriga angelagenheter som 
bestams i lag. 295



Paragrafen, som inte har nágon tidigare motsvarighet, behandlar 
principen om kommunal sjalvstyrelse. Övervagandena finns i avsnitt
11.1.3.

Paragrafen har formulerats med utgángspunkt i vad som följer av 
1 kap. 1 § andra stycket och 2 § kommunallagen (1991:900). Av 
paragrafen framgár att principen om kommunal sjalvstyrelse galler för all 
kommunal verksamhet. Bestammelsen páverkar inte regleringen i 8 kap. 
om hur föreskrifter som rör kommuner meddelas. Det innebar bl.a. att 
delegation av normgivningsmakt pá detta omráde ar möjlig i den 
utstrackning som följer av 8 kap.

3 § En inskrankning i den kommunala sjalvstyrelsen bör inte gá utöver vad som 
ar nödvandigt med hansyn till de andamál som har föranlett den.

Paragrafen, som inte har nágon tidigare motsvarighet, behandlar 
inskrankningar i den kommunala sjalvstyrelsen. Övervagandena finns i 
avsnitt 11.1.4.

Bestammelsen innebar att inskrankningar i den kommunala 
sjalvstyrelsen ska göras med tillampning av en proportionalitetsprincip.
Genom att regleringen ar fakultativ markeras att riksdagens bedömning i 
proportionalitetsfrágan inte kan bli föremál för lagprövning i efterhand.

4 § Kommunerna fár ta ut skatt för skötseln av sina angelagenheter.

I paragrafen finns den grundlaggande bestammelsen om den kommunala 
beskattningsratten. Paragrafen motsvarar nuvarande 1 kap. 7 § andra 
stycket.

Att uttrycket ”angelagenheter” anvands ar en spráklig anpassning till 
övriga bestammelser i kapitlet. Nágon saklig andring ar inte avsedd.

5 § Kommunerna fár i lag álaggas att bidra till kostnaden för andra kommuners 
angelagenheter, om det kravs för att uppná likvardiga ekonomiska 
förutsattningar.

Paragrafen, som inte har nágon tidigare motsvarighet, anger under vilka 
förutsattningar kommuner fár bidra till kostnaderna för andra kommuners 
angelagenheter. Övervagandena finns i avsnitt 11.1.5.

Enligt bestammelsen kan ett kommunalt utjamningssystem införas 
endast genom lag. En förutsattning ar att utjamningssystemet behövs för 
att uppná likvardiga ekonomiska förutsattningar mellan kommuner pá 
lokal eller regional nivá.

6 § Föreskrifter om grunderna för andring i rikets indelning i kommuner 
meddelas i lag.

I paragrafen anges ett krav pá lagform för föreskrifter om grunderna för 
rikets indelning i kommuner. Paragrafen motsvarar nuvarande 8 kap. 5 § 
sávitt avser kommunindelningen.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.
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15 kap.
Prop. 2009/10:80

1 § Kommer riket i krig eller krigsfara ska regeringen eller talmannen kalla 
riksdagen till sammantrade. Den som utfardar kallelsen kan besluta att riksdagen 
ska sammantrada nagon annanstans an i Stockholm.

1 paragrafen behandlas riksdagens inkallande vid krig eller krigsfara. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 13 kap. 1 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Krigsdelegationen

2 § Ár riket i krig eller krigsfara, ska en inom riksdagen utsedd krigsdelegation 
trada i riksdagens stalle, om förhállandena kraver det.

Om riket ar i krig, meddelas beslut att krigsdelegationen ska trada i riksdagens 
stalle av Utrikesnamndens ledamöter enligt narmare bestammelser i 
riksdagsordningen. Innan beslut meddelas ska samrád ske med statsministern, om 
det ar möjligt. Hindras namndens ledamöter av krigsförhállandena att 
sammantrada, meddelas beslutet av regeringen. Om riket ar i krigsfara, meddelas 
beslutet av Utrikesnamndens ledamöter i förening med statsministern. För ett 
sadant beslut kravs att statsministern och sex av namndens ledamöter röstar för 
det.

Krigsdelegationen och regeringen kan i samrád eller var för sig besluta att 
riksdagen ska aterta sina befogenheter. Beslutet ska fattas sa snart förhallandena 
medger det.

Bestammelser om krigsdelegationens sammansattning meddelas i 
riksdagsordningen.

I paragrafen regleras under vilka förutsattningar krigsdelegationen ska 
trada i riksdagens stalle. Paragrafen motsvarar nuvarande 13 kap. 2 §. 
Övervagandena finns i avsnitt 10.2.

I tredje stycket har ett tillagg gjorts som klargör att riksdagen ska áterta 
sina befogenheter sá snart förhállandena medger det. Tillagget motsvarar 
vad som redan anses galla.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

3 § Medan krigsdelegationen ar i riksdagens stalle utövar den riksdagens 
befogenheter. Den fár dock inte fatta beslut som avses i 11 § första stycket första 
meningen eller andra eller fjarde stycket.

Krigsdelegationen beslutar sjalv om formerna för sin verksamhet.

I paragrafen finns bestammelser om krigsdelegationens uppgifter och 
arbetsformer. Paragrafen motsvarar nuvarande 13 kap. 3 §.

Första stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i kapitlet.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

Inkallande av riksdagen
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4 § Ár riket i krig och kan regeringen till följd av detta inte fullgöra sina 
uppgifter, kan riksdagen besluta om bildande av regering och om regeringens 
arbetsformer.

I paragrafen regleras riksdagens möjlighet att besluta om 
regeringsbildning och regeringens arbetsformer i handelse av krig. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 13 kap. 4 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Regeringens befogenheter

5 § Ár riket i krig och kan varken riksdagen eller krigsdelegationen till följd av 
detta fullgöra sina uppgifter, ska regeringen fullgöra dessa i den utstrackning det 
behövs för att skydda riket och slutföra kriget.

Regeringen fár inte med stöd av första stycket stifta, andra eller upphava 
grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen.

I paragrafen finns bestammelser om regeringens befogenhet att fullgöra 
riksdagens eller krigsdelegationens uppgifter i handelse av krig. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 13 kap. 5 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

6 § Ár riket i krig eller krigsfara eller ráder sádana extraordinara förhállanden 
som ar föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i, kan 
regeringen med stöd av bemyndigande i lag genom förordning meddela sádana 
föreskrifter i visst amne som enligt grundlag annars ska meddelas genom lag. Om 
det behövs med hansyn till försvarsberedskapen, kan regeringen aven i annat fall 
med stöd av bemyndigande i lag genom förordning bestamma att en i lag 
meddelad föreskrift om rekvisition eller annat sádant förfogande ska börja eller 
upphöra att tillampas.

I en lag med ett sadant bemyndigande ska det noga anges under vilka förutsatt- 
ningar bemyndigandet fár utnyttjas. Bemyndigandet medför inte ratt att stifta, 
andra eller upphava grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen.

I paragrafen regleras delegation av normgivningsmakt till regeringen 
genom s.k. fullmaktslagar. Paragrafen motsvarar nuvarande 13 kap. 6 §. 

Ándringarna ar endast sprákliga.

Begransningar av fri- och rattigheter

7 § Ár riket i krig eller omedelbar krigsfara, ska 2 kap. 22 § första stycket inte 
tillampas. Detsamma galler om krigsdelegationen i annat fall har tratt i 
riksdagens stalle.

I paragrafen görs vissa undantag frán formkravet vid rattighets- 
begransningar. Paragrafen motsvarar nuvarande 13 kap. 7 §.

Hanvisningen har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 2 kap. Övriga andringar ar endast sprákliga.
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8 § Ár riket i krig eller omedelbar krigsfara, kan regeringen med stöd av riks- 
dagens bemyndigande besluta att uppgift som enligt grundlag ska fullgöras av 
regeringen i stallet ska fullgöras av en annan myndighet. Ett sádant 
bemyndigande fár inte omfatta nagon befogenhet enligt 5 eller 6 §, om det inte 
endast ar frága om beslut att en lag i ett visst amne ska börja tillampas.

I paragrafen regleras möjligheterna att ge förvaltningsmyndigheter 
sarskilda befogenheter i handelse av krig eller krigsfara. Paragrafen 
motsvarar nuvarande 13 kap. 8 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Förhallanden under ockupation

9 § Riksdagen eller regeringen fár inte fatta beslut pá ockuperat omráde. Pá 
sádant omráde fár inte heller utövas befogenhet som nágon har i egenskap av 
riksdagsledamot eller statsrád.

Varje offentligt organ ska pá ockuperat omráde handla pá det satt som bast 
gagnar försvarsanstrangningarna och motstándsverksamheten samt 
civilbefolkningens skydd och svenska intressen i övrigt. Inte i nágot fall fár ett 
offentligt organ meddela ett beslut eller vidta en átgard som i strid mot folk- 
rattens regler álagger nágon av rikets medborgare att lamna ockupationsmakten 
bistánd.

Val till riksdagen eller beslutande kommunala församlingar fár inte hállas pá 
ockuperat omráde.

I paragrafen finns bestammelser om vad som galler vid ockupation av 
riket. Paragrafen motsvarar nuvarande 13 kap. 10 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Statschefen

10 § Ár riket i krig, bör statschefen följa regeringen. Om statschefen befinner sig 
pá ockuperat omráde eller pá annan ort an regeringen, ska han eller hon anses 
hindrad att fullgöra sina uppgifter som statschef.

I paragrafen finns sarskilda bestammelser om statschefen i krig. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 13 kap. 11 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Val till riksdagen

11 § Ár riket i krig, fár val till riksdagen hállas endast efter beslut av riksdagen. 
Ár riket i krigsfara, nar ordinarie val ska hállas, kan riksdagen besluta att skjuta 
upp valet. Ett sádant beslut ska omprövas inom ett ár och darefter med högst ett 
árs mellanrum. Beslut som avses i detta stycke blir gallande endast om minst tre 
fjardedelar av riksdagens ledamöter röstar för det.

Om riket till nágon del ar ockuperat, nar val ska hállas, beslutar riksdagen de 
jamkningar av reglerna i 3 kap. som behövs. Undantag fár dock inte göras frán
3 kap. 1, 4, 5, 7-9 och 12 §§. Vad som sags om riket i 3 kap. 5 §, 7 § andra 
stycket och 8 § andra stycket ska i stallet galla den del av riket för vilken val ska 
hállas. Minst en tiondel av alla mandaten ska vara utjamningsmandat.
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Ordinarie val, som till följd av första stycket inte halls pá föreskriven tid, ska Prop. 2009/10:80 
hállas sá snart det kan ske sedan kriget eller krigsfaran har upphört. Regeringen 
och talmannen ska i samrád eller var för sig se till att de átgarder som behövs för 
detta blir vidtagna.

Har ordinarie val till följd av denna paragraf hállits pá en annan tid an nar det 
annars skulle ha agt rum, ska riksdagen bestamma tiden för darnast följande 
ordinarie val till den mánad under fjarde eller femte áret efter det först namnda 
valet, dá ordinarie val ska hállas enligt riksdagsordningen.

I paragrafen finns bestammelser om val till riksdagen vid krig eller 
krigsfara. Paragrafen motsvarar nuvarande 13 kap. 12 §.

Andra stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 3 kap.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

Beslutanderatten i kommunerna

12 § Om riket ar i krig eller krigsfara eller om det ráder sádana extraordinara 
förhállanden som ar föranledda av krig eller av krigsfara som riket har befunnit 
sig i, utövas beslutanderatten i kommunerna pá det satt som anges i lag.

I paragrafen finns bestammelser om beslutanderatten i kommunerna vid 
krig eller krigsfara. Paragrafen motsvarar nuvarande 13 kap. 13 §.

Ándringarna ar endast sprákliga.

Rikets försvar

13 § Regeringen far satta in rikets försvarsmakt i enlighet med internationell ratt 
för att möta ett vapnat angrepp mot riket eller för att hindra en krankning av 
rikets territorium.

Regeringen Jar uppdra at försvarsmakten att anvanda vald i enlighet med 
internationell ratt för att hindra krankning av rikets territorium i fred eller under 
krig mellan frammande stater.

I paragrafen, som ar ny, anges förutsattningarna för regeringen att satta in 
försvarsmakten utan riksdagens medverkan. Paragrafen motsvarar 
nuvarande 10 kap. 9 § första stycket första meningen samt tredje stycket.
Övervagandena finns i avsnitt 10.2.

Bestammelsen i första stycket har andrats genom att uttrycket ”insatta 
rikets försvarsmakt eller del darav i strid” ersatts med ”satta in rikets 
försvarsmakt i enlighet med internationell ratt” och genom att uttrycket 
”eller för att hindra en krankning av rikets territorium” lagts till.
Ándringen innebar att regleringen knyts narmare till FN-stadgan och 
folkratten. Darigenom begransas möjligheten till váldsanvandning sá att 
den alltid máste vara förenlig med folkrattens regler. Genom att uttrycket 
”i strid” tas bort klargörs aven att andra medel an strid stár till försvars- 
maktens förfogande.

Bestammelsen i andra stycket har andrats genom att uttrycket 
”internationell ratt och sedvanja” ersatts med ”internationell ratt”.
Darigenom klargörs att sádan sedvanja som inte utgör bindande 
sedvaneratt inte omfattas.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.
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Krigsförklaring
Prop. 2009/10:80

14 § Förklaring att riket ar i krig far, utom vid ett vapnat angrepp mot riket, inte 
ges av regeringen utan riksdagens medgivande.

I paragrafen, som ar ny, regleras förutsattningarna för krigsförklaring. 
Paragrafen motsvarar nuvarande 10 kap. 9 § andra stycket.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

Insattande av vapnade styrkor

16 § Regeringen far sanda svenska vapnade styrkor till andra lander eller i 
övrigt satta in sadana styrkor för att fullgöra en internationell förpliktelse som 
har godkants av riksdagen.

Svenska vapnade styrkorfar i övrigt sandas till andra lander eller sattas in om
1. det ar medgett i lag som angerförutsattningarna för atgarden, eller
2. riksdagen medger det i ett sarskilt fall.

I paragrafen, som ar ny, regleras förutsattningarna för regeringen att 
sanda svenska vapnade styrkor till andra lander eller i övrigt satta in 
sádana styrkor. Paragrafen motsvarar nuvarande 10 kap. 9 § första 
stycket andra meningen.

Ándringarna ar endast sprákliga eller redaktionella.

Ikrafttradande- och övergángsbestammelser

1. Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.
2. För tiden langst fram till och med den 31 december 2015 beháller aldre 

föreskrifter, som innebar betydande intráng i den personliga integriteten, sin 
giltighet utan hinder av 2 kap. 6 § andra stycket. Sádana föreskrifter fár fram till 
dess andras aven om andringen innebar att intránget bestár.

3. Utan hinder av 2 kap. 12 § beháller aldre föreskrifter, som innebar 
sarbehandling pá grund av sexuell laggning, sin giltighet tills vidare. Sádana 
föreskrifter fár andras aven om andringen innebar fortsatt sarbehandling.

4. Utan hinder av 11 kap. 3 § beháller aldre föreskrifter om fördelning av 
dömande uppgifter mellan domare sin giltighet tills vidare.

5. Áldre föreskrifter och bemyndiganden galler fortfarande utan hinder av att 
de inte har tillkommit i den ordning som anges i regeringsformen i dess nya 
lydelse.

6. Om det i en lag eller annan författning hanvisas till en föreskrift som har 
ersatts genom en bestammelse i regeringsformen i dess nya lydelse, tillampas i 
stallet den nya bestammelsen.

Lagen trader enligt bestammelsen i punkten 1 i kraft den 1 januari 2011.
Bestammelsen i punkten 2 innebar att aldre föreskrifter, som tilláter 

átgarder som innebar övervakning eller kartlaggning av den enskildes 
personliga förhállanden och leder till betydande intráng i den personliga 
integriteten, fár fortsatta att tillampas under en övergángsperiod fram till 
och med utgángen av 2015. Sádana aldre föreskrifter fár ocksá andras, 
aven om andringen innebar att intránget bestár. I frága om nya 
grundförfattningar och andringar i sádana författningar blir
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bestammelsen tillamplig redan vid ikrafttradandet. Övervagandena finns Prop. 2009/10:80 
i avsnitt 12.2.

Enligt bestammelsen i punkten 3 beháller aldre föreskrifter, som 
innebar sarbehandling pá grund av sexuell laggning, sin giltighet tills 
vidare. En sádan föreskrift fár ocksá andras, aven om andringen innebar 
fortsatt sarbehandling. Övervagandena finns i avsnitt 9.2.2 och 12.2.

Bestammelsen i punkten 4 innebar att föreskrifter om lottning som 
meddelas i förordning fortsatter att galla tills vidare utan hinder av det 
lagkrav som följer av bestammelsen i 11 kap. 3 § andra meningen.

Bestammelsen i punkten 5 innebar att en föreskrift eller ett 
bemyndigande som beslutats av ett organ som var behörigt enligt de 
kompetensregler som gallde nar föreskriften beslutades ska fortsatta att 
galla.

I bestammelsen i punkten 6 ges en generell föreskrift om att 
hanvisningar till bestammelser som har flyttats eller ersatts av andra ska 
anses hanvisa till den nya bestammelsen.

14.2 Förslaget till lag om andring i 
tryckfrihetsförordningen

7 kap.

3 § Om nágon lamnar meddelande, som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket, eller, 
utan att svara enligt 8 kap., medverkar till framstallning, som ar avsedd att 
införas i tryckt skrift, sásom författare eller annan upphovsman eller sásom 
utgivare och darigenom gör sig skyldig till

1. högförraderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig 
uppgift, uppror, landsförraderi, landssvek eller försök, förberedelse eller 
stampling till sádant brott;

2. oriktigt utlamnande av allman handling som ej ar tillganglig för envar eller 
tillhandahállande av sádan handling i strid med myndighets förbeháll vid dess 
utlamnande, nar garningen ar uppsátlig; eller

3. uppsátligt ásidosattande av tystnadsplikt i de fall som angivas i sarskild lag, 
galler om ansvar för sádant brott vad i lag ar stadgat.

Om nágon anskaffar uppgift eller underrattelse i sádant syfte som avses i 
1 kap. 1 § fjarde stycket och darigenom gör sig skyldig till brott som angives i 
förevarande paragrafs första stycke 1, galler om ansvar harför vad i lag ar stadgat.

Det som föreskrivs i 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen ska galla ocksá 
i frága om förslag till föreskrifter som avses i första stycket 3.

I paragrafen anges vilka brott som kan begás av meddelare och andra 
medverkande.

Tredje stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 2 kap. RF. Övriga andringar ar endast sprákliga.
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3 kap.

3 § I frága om sádana begransningar i sandningsratten som avses i 1 och 2 §§ 
galler vad som föreskrivs om begransningar av grundlaggande fri- och rattigheter 
i 2 kap. 21-23 §§ regeringsformen.

I paragrafen behandlas vissa begransningar i sandningsratten.
Paragrafen har andrats till följd av den nya numreringen av 

paragraferna i 2 kap. RF.

14.3 Förslaget till lag om andring i
yttrandefrihetsgrundlagen

5 kap.

3 § Om nágon lamnar ett meddelande, som avses i 1 kap. 2 §, eller, utan att svara 
enligt 6 kap., medverkar till en framstallning som ar avsedd att offentliggöras i ett 
radioprogram eller en teknisk upptagning, som författare eller annan upphovsman 
eller genom att framtrada i radioprogrammet och darigenom gör sig skyldig till

1. högförraderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med hemlig 
uppgift, uppror, landsförraderi, landssvek eller försök, förberedelse eller 
stampling till sádant brott;

2. oriktigt utlamnande av allman handling som ej ar tillganglig för envar eller 
tillhandahállande av sádan handling i strid med myndighets förbeháll vid dess 
utlamnande, nar garningen ar uppsátlig; eller

3. uppsátligt ásidosattande av tystnadsplikt i de fall som anges i sarskild lag,
galler vad som föreskrivs i lag om ansvar för sádant brott.
Om nágon anskaffar en uppgift eller underrattelse i sádant syfte som avses i

1 kap. 2 § och darigenom gör sig skyldig till brott som anges i första stycket 1, 
galler vad som föreskrivs i lag om ansvar för brottet.

Det som föreskrivs i 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen om sarskilt 
lagstiftningsförfarande ska galla ocksá i frága om förslag till föreskrifter som 
avses i första stycket 3.

I paragrafen anges vilka brott som kan begás av meddelare och andra 
medverkande.

Tredje stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 2 kap. RF. Övriga andringar ar endast sprákliga.

7 kap.

6 § I frága om sádana föreskrifter som avses i 4 och 5 §§ galler vad som 
föreskrivs om begransningar av grundlaggande fri- och rattigheter i 2 kap. 
21-23 §§ regeringsformen.

I paragrafen behandlas vissa begransningar i verksamhet som bedrivs vid 
Granskningsnamnden för radio och TV samt Statens biografbyrá.

Paragrafen har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 2 kap. RF.

Prop. 2009/10:80
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14.4 Förslaget till lag om andring i riksdagsordningen 
1 kap.

1 § Ordinarie val till riksdagen hálls i september. Bestammelser om tid för extra 
val finns i 3 kap. 11 § och 6 kap. 5 § regeringsformen.

1 paragrafen regleras nar val till riksdagen ska hállas.
Paragrafen har andrats till följd av den nya numreringen av 

paragraferna i 3 och 6 kap. RF.

2 § Riksdagen samlas efter ett riksdagsval till ett nytt riksmöte i enlighet med 
bestammelserna i 3 kap. 10 § regeringsformen pá femtonde dagen efter valdagen, 
dock tidigast pá fjarde dagen efter det att valets utgáng har kungjorts.

Under de ár dá ordinarie riksdagsval inte hálls, inleds ett nytt riksmöte pá den 
dag i september som riksdagen pá förslag av riksdagsstyrelsen faststallt vid det 
föregáende riksmötet.

Har ett tillkannagivande om extra val gjorts före den faststallda dagen, ska ett 
nytt riksmöte enligt andra stycket inledas endast om riksdagen med anledning av 
valet samlas före juni mánads utgáng.

Ett riksmöte págár till dess nasta riksmöte börjar.

I paragrafen finns bestammelser om nar riksdagen ska samlas till nytt 
riksmöte.

Första stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 3 kap. RF.

Ándringen i övrigt ar endast sprákliga.

7 § Nar en ersattare ska intrada i stallet för talmannen eller en riksdagsledamot 
som tillhör regeringen pá grund av bestammelserna i 4 kap. 13 § regeringsformen 
eller i stallet för en ledig riksdagsledamot pá grund av bestammelserna i 6 § i 
detta kapitel, ska talmannen kalla ersattaren till tjanstgöring. Talmannen ska dá 
följa den ordning mellan ersattarna som har bestamts enligt lag om val till 
riksdagen. Om det finns sarskilda skal, fár dock talmannen frángá denna ordning.

I paragrafen regleras kallelse av ersattare som ska trada i talmannens 
eller en riksdagsledamots stalle.

Paragrafen har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 4 kap. RF. Övriga andringar ar endast sprákliga.

2 kap.

4 § Riksdagen fár besluta att ett sammantrade ska hállas inom stangda dörrar, om 
det kravs med hansyn till rikets sakerhet eller i övrigt till förhállandet till en 
annan stat eller en mellanfolklig organisation. Om regeringen vid ett 
sammantrade ska lamna information till riksdagen, fár aven regeringen besluta 
om stangda dörrar pá samma grunder som riksdagen.

En ledamot eller tjansteman i riksdagen fár inte obehörigen röja vad som har 
förekommit vid ett sammantrade inom stangda dörrar. Riksdagen fár dock besluta 
att i ett sarskilt fall helt eller delvis upphava tystnadsplikten.

Prop. 2009/10:80
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I paragrafen finns bestammelser om förutsattningarna för att besluta om 
stangda dörrar vid sammantraden i kammaren. Övervagandena finns i 
avsnitt 11.5.

Första stycket har anpassats till att huvudregeln om offentlighet 
numera anges i 4 kap. 9 § RF.

Övriga andringar ar endast sprákliga eller redaktionella.

Tillaggsbestammelser

2.7.1

Yrkande om folkomröstning i en grundlagsfrága, statsministeromröstning enligt
6 kap. 3 § regeringsformen, förslag till ny statsminister eller yrkande om 
misstroendeförklaring förs upp som första punkt pá föredragningslistan. Om det 
finns mer an ett sádant arende, tas de upp i den ordning de nu har angetts. Nar det 
galler ordningen mellan en statsministeromröstning och ett yrkande om 
misstroendeförklaring galler detta endast om inte talmannen bestammer annat.

I övrigt tas arendena upp i följande ordning, om inte talmannen bestammer 
annat:

1. val,
2. propositioner samt skrivelser frán regeringen,
3. framstallningar och redogörelser frán andra riksdagsorgan an utskott,
4. motioner,
5. EU-dokument som avses i 10 kap. 5-6 och 8 §§,
6. utskottsbetankanden och utlátanden som avses i 10 kap. 5-6 och 8 §§ i den 

ordning utskotten anges i tillaggsbestammelse 4.2.1.

I tillaggsbestammelsen finns en upprakning av i vilken ordning olika 
arenden ska föras upp pá föredragningslistan i kammaren.

Tillaggsbestammelsen har andrats redaktionellt genom en uppdelning i 
tvá stycken. Bestammelserna i första stycket har andrats till följd av 
införandet av statsministeromröstning efter val. Se kommentaren till
6 kap. 3 § RF.

Andra stycket motsvarar tillaggsbestammelsens nuvarande tredje 
mening.

9 § Talmannen staller proposition till beslut med anledning av de yrkanden som 
lagts fram. Om talmannen finner att ett yrkande strider mot grundlag eller mot 
denna lag, ska han eller hon vagra att stalla proposition och ange skal för denna 
vagran. Om kammaren andá begar proposition, ska talmannen hanvisa frágan till 
konstitutionsutskottet för avgörande. Talmannen fár inte vagra att stalla 
proposition om utskottet har förklarat att ett yrkande inte strider mot grundlag 
eller mot denna lag.

Det som föreskrivs i första stycket om prövning av ett yrkandes 
grundlagsenlighet galler inte frágan om huruvida 2 kap. 22 § första stycket 
regeringsformen ar tillampligt pá ett visst lagförslag.

I paragrafen regleras behandlingen av yrkanden vars grundlagsenlighet 
kan ifrágasattas.

Andra stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 2 kap. RF.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

Prop. 2009/10:80
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3 kap.
Prop. 2009/10:80

2 § Budgetáret börjar den 1 januari. Regeringen ska dessförinnan lamna en 
proposition med förslag till statens inkomster och utgifter för budgetáret 
(budgetproposition).

Budgetpropositionen ska innehálla en finansplan och ett förslag till beslut om 
statsbudgeten. Om riksdagen med stöd av bestammelserna i 5 kap. 12 § har fattat 
beslut om att hanföra statsutgifterna till utgiftsomráden, ska förslaget till 
statsbudget innehálla en fördelning av anslagen pá dessa utgiftsomráden.

Endast om regeringen anser att det finns synnerliga ekonomisk-politiska skal, 
fár en proposition om statens inkomster eller utgifter för det narmast följande 
budgetáret lamnas efter budgetpropositionen.

En proposition med förslag om ett nytt eller vasentligen höjt anslag eller om 
riktlinjer enligt 9 kap. 6 § regeringsformen för statens verksamhet för langre tid 
an anslaget till verksamheten avser bör innehálla en uppskattning av de framtida 
kostnaderna för det andamál som förslaget avser. Om ett förslag till anslag 
grundar sig pá en plan för en langre tid an den för vilken anslaget har beraknats i 
propositionen, bör planen redovisas.

I paragrafen finns bestammelser om riksdagens budgetbehandling.
1I andra stycket har uttrycket ”regleringen av statsbudgeten” ersatts 

med ”beslut om statsbudgeten”. Ándringen ar en följd av att uttrycket 
”budgetreglering” i 9 kap. 3 och 5 §§ RF ersatts med ”beslutar om 
budget” respektive ”beslutat om en budget”.

I fjarde stycket har uttrycket ”en viss statsverksamhet” ersatts med 
”statens verksamhet”. Ándringen ar en följd av att det i 9 kap. 6 § RF 
klargörs att riksdagen kan besluta om riktlinjer för statens hela 
verksamhet. Vidare har hanvisningen till bestammelsen i 
regeringsformen andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 9 kap. RF.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

14 § Konstitutionsutskottet ska till kammaren för slutligt beslut anmala vilande 
beslut i arenden angáende grundlag eller riksdagsordningen. Om den ordning 
som galler för grundlagsandring eller andring av riksdagsordningen, enligt en 
bestammelse i regeringsformen ska tillampas i nágot annat fall, ska ett vilande 
beslut i arendet anmalas av det utskott till vars handlaggning frágan hör.

Konstitutionsutskottet ska vidare till kammaren anmala ett beslut om undantag 
frán den tidsfrist som galler för framlaggande av förslag som ska antas i den 
ordning som föreskrivs i 8 kap. 14 § regeringsformen.

I paragrafen finns bestammelser om anmalan till kammaren bl.a. av 
vilande beslut.

Andra stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 8 kap. RF.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

16 § Om en áklagare vill att riksdagen ska medge att talan vacks mot en 
riksdagsledamot eller att ett ingripande görs i hans eller hennes personliga frihet 
enligt 4 kap. 12 § första stycket regeringsformen, ska áklagaren skriftligen 
ansöka om det hos talmannen. Samma förfarande ska tillampas om nágon annan 
vill begara riksdagens medgivande att fá föra talan vid en domstol med anledning 
av en riksdagsledamots handlande. 306



Om ansökningshandlingen ar sá ofullstandig att den inte kan laggas till grund 
för riksdagens prövning eller om sökanden inte har gjort troligt att han eller hon 
ar behörig att vacka talan eller begara denna átgard hos en myndighet, ska 
talmannen avvisa ansökan. I annat fall ska talmannen anmala den vid ett 
sammantrade med kammaren.

I paragrafen finns bestammelser om förfarandet vid bl.a. riksdagens 
medgivande att vacka átal.

Första stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 4 kap. RF.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

17 § En proposition, en skrivelse, en framstallning, en redogörelse eller en 
motion fár áterkallas till dess ett utskott har avgett ett betankande i arendet. Ett 
förslag som vilar minst tolv mánader enligt 2 kap. 22 § första stycket 
regeringsformen fár áterkallas till dess utskottet har avgett ett nytt betankande 
enligt 4 kap. 9 § fjarde stycket denna lag.

Om en proposition, en skrivelse, en framstallning eller en redogörelse 
áterkallas, faller de följdmotioner som har vackts.

Om en proposition, en skrivelse, en framstallning eller en redogörelse har 
áterkallats, fár motioner vackas med anledning av áterkallelsen inom sju dagar 
frán det att den anmaldes i kammaren.

I paragrafen finns bestammelser om áterkallelse av propositioner och 
andra initiativ till förslag som ska behandlas i kammaren.

Första stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 2 kap. RF.

4 kap.

4 § Konstitutionsutskottet ska bereda arenden som rör grundlagarna och 
riksdagsordningen. Bestammelser om konstitutionsutskottets uppgifter finns 
ocksá i 2 kap. 22 §, 8 kap. 14 § och 13 kap. 1 § regeringsformen samt i 2 kap.
9 §, 3 kap. 14 §, 4 kap. 11 §, 6 kap. 1 och 4 §§, 8 kap. 11 och 13 §§, 9 kap. 8 § 
och 10 kap. 6 § samt tillaggsbestammelserna 4.6.1, 5.4.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.11.1, 
8.11.2 och 8.12.1 denna lag.

I paragrafen finns bestammelser om konstitutionsutskottets 
beredningsuppgifter.

Hanvisningarna har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 2 och 8 kap. RF och den andrade kapitelindelningen i 
regeringsformen. Ándringen i övrigt ar endast spráklig.

5 § Finansutskottet ska bereda arenden om
1. allmanna riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetregleringen 

samt
2. Riksbankens verksamhet.
Finansutskottet ska dessutom bereda förslagen till utgiftsramar för 

utgiftsomráden och till berakning av statens inkomster, om riksdagen har beslutat 
att hanföra statsutgifterna till utgiftsomráden enligt 5 kap. 12 §. Bestammelser 
om finansutskottets uppgifter finns ocksá i 9 kap. 5 § regeringsformen och i
3 kap. 7 §, 4 kap. 8 §, 9 kap. 8 § samt i tillaggsbestammelserna 4.6.2, 4.9.1 och
8.7.1 denna lag.
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Skatteutskottet ska bereda arenden om statliga och kommunala skatter. Prop. 2009/10:80 
Bestammelser om skatteutskottets uppgifter finns ocksá i tillaggsbestammelsen 
4.6.3 denna lag.

I paragrafen finns bestammelser om finansutskottets och skatteutskottets 
beredningsuppgifter.

Andra stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 9 kap. RF.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

6 § Riksdagen föreskriver efter vilka grunder övriga arenden ska fördelas mellan 
utskotten. Darvid ska arenden som hör till ett och samma amnesomráde hanföras 
till samma utskott. Riksdagen fár dock bestamma att det ska finnas ett utskott för 
beredning av arenden om sádana lagar som avses i 8 kap. 2 § första 
stycket 1 regeringsformen, oberoende av amnesomráde.

Riksdagen fár avvika frán de grunder som har faststallts liksom frán 5 §, om 
det i ett sarskilt fall ar pákallat av hansyn till sambandet mellan olika arenden, ett 
arendes sarskilda beskaffenhet eller arbetsförhállandena.

Under samma förutsattningar som anges i andra stycket fár ett utskott 
överlamna ett arende till ett annat utskott, om detta utskott samtycker till det. Det 
utskott som överlamnar arendet kan i samband med överlamnandet yttra sig över 
arendet till det mottagande utskottet.

Paragrafen behandlar fördelningen av arenden mellan utskotten.
Första stycket har andrats till följd av den nya indelningen av 

paragraferna i 8 kap. RF. Övriga andringar ar endast sprákliga.

9 § Utskotten ska avge betankanden till kammaren i de arenden som har 
hanvisats till dem och som inte har áterkallats. Nágot betankande behöver dock 
inte avges i ett arende, om arendet inte hinner behandlas före utgángen av 
valperioden och behandlingen av arendet inte heller har fátt uppskjutas till det 
första riksmötet i nasta valperiod enligt bestammelserna i 5 kap. 10 §.
Sammansatta utskott avger betankanden till kammaren.

Betankanden i arenden vars behandling har uppskjutits till nasta valperiod 
enligt bestammelserna i 5 kap. 10 § ska avges av de utskott som har tillsatts av 
den nyvalda riksdagen.

Ett utskott ska tillsammans med anmalan till kammaren av ett vilande beslut 
enligt 3 kap. 14 § lamna ett yttrande i arendet.

Om ett lagförslag har vilat i minst tolv mánader enligt 2 kap. 22 § första 
stycket regeringsformen, ska utskottet avge ett nytt betankande i arendet.

I paragrafen finns bestammelser om utskottens skyldighet att avge 
betankanden till kammaren.

Fjarde stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 2 kap. RF.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

Tillaggsbestammelser

4.9.1

Beslut av finansutskottet i en frága som avses i 9 kap. 5 § regeringsformen 
meddelas regeringen genom en skrivelse.
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I tillaggsbestammelsen finns en föreskrift om finansutskottets beslut om 
anslag som ska galla till dess en budget har beslutats.

Bestammelsen har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 9 kap. RF.

II § En statlig myndighet ska lamna upplysningar och avge yttrande, dá ett 
utskott begar det, om inte annat följer av 13 § tredje stycket. Denna skyldighet 
har dock regeringen endast i frága om arbetet inom Europeiska unionen pá 
utskottets amnesomráde. En myndighet som inte lyder under riksdagen fár 
hanskjuta en begaran frán ett utskott till regeringen för avgörande.

Om minst fem av ledamöterna i ett utskott vid behandlingen av ett arende 
begar det, ska utskottet inhamta upplysningar eller ett yttrande enligt första 
stycket. Detsamma ska galla om en sádan begaran framstallts utan samband med 
behandlingen av ett arende, om frágan galler arbetet inom Europeiska unionen. 
Utskottet fár avslá en begaran om upplysningar eller ett yttrande, om den 
framstallts vid behandlingen av ett arende och utskottet finner att den begarda 
átgarden skulle fördröja arendets behandling sá att avsevart men skulle 
uppkomma. Utskottet ska i sá fall i sitt betankande redovisa skalen till att begaran 
har avslagits.

Konstitutionsutskottet fár inte avge förklaring att 2 kap. 22 § första stycket 
regeringsformen inte ar tillampligt i frága om ett visst lagförslag, utan att 
Lagrádet har yttrat sig.

I paragrafen finns bestammelser om statliga myndigheters skyldighet att 
lamna upplysningar och avge yttranden till utskotten.

Tredje stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 2 kap. RF.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

Tillaggsbestammelser

4.12.1

Ett utskott sammantrader första gángen pá kallelse av talmannen inom tvá dagar 
efter valet. Darefter sammantrader utskottet pá kallelse av ordföranden. 
Ordföranden ska kalla utskottet till sammantrade om minst fem ledamöter av 
utskottet begar det. För andamál som sags i 9 kap. 5 § regeringsformen ska 
talmannen sammankalla finansutskottet ocksá pá begaran av regeringen.

En personlig kallelse ska skickas till samtliga ledamöter och suppleanter. 
Kallelsen bör om möjligt anslás i riksdagens lokaler senast klockan 18 dagen före 
sammantradet.

Tillaggsbestammelsen inneháller föreskrifter om utskottens 
sammantraden.

Första stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 9 kap. RF.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

5 kap.

1 § Ett utskottsbetankande ska anmalas i kammaren och före avgörandet 
bordlaggas vid tvá sammantraden med kammaren, om inte riksdagen pá 
utskottets eller talmannens förslag beslutar att arendet ska avgöras efter endast en
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bordlaggning. Bestammelser om ytterligare bordlaggning av utskottsbetankanden Prop. 2009/10:80 
finns i 7 § andra stycket.

Ett yrkande enligt 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen att ett lagförslag 
ska vila i minst tolv mánader fár framstallas nar utskottets betankande över 
förslaget har anmalts i kammaren.

Paragrafen inneháller bestammelser om bordlaggning av 
utskottsbetankanden och yrkande om vilandeförklaring.

Andra stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 2 kap. RF.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

2 § Yrkanden om folkomröstning i en grundlagsfrága eller om en misstroende- 
förklaring ska ligga pá kammarens bord till det andra sammantradet efter det dá 
yrkandet framstalldes. Árendet ska avgöras senast vid nasta sammantrade.

Ett förslag av talmannen till ny statsminister ska ligga pá kammarens bord till 
det andra sammantradet efter det dá förslaget framstalldes. Árendet ska i enlighet 
med bestammelserna i 6 kap. 4 § andra stycket regeringsformen avgöras senast 
pá fjarde dagen efter den dá förslaget framstalldes.

I paragrafen finns bestammelser bl.a. om bordlaggning av vissa arenden.
Andra stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 

paragraferna i 6 kap. RF.
Övriga andringar ar endast sprákliga.

4 § Ett arende i vilket överlaggning ager rum fár inte tas upp till avgörande förran 
kammaren pá talmannens förslag har funnit att överlaggningen ar avslutad. Ett 
utskottsbetankande fár tas upp till avgörande endast vid ett sammantrade som i 
kallelsen enligt 2 kap. 5 § och pá föredragningslistan enligt 2 kap. 7 § angetts 
som ett arbetsplenum.

Ett arende avgörs med acklamation eller, om en ledamot yrkar det, genom 
omröstning. Om en sarskild beslutsregel enligt 9 § ska tillampas, ska arendet 
alltid avgöras genom omröstning.

Avgörandet av ett arende ska, om det behövs, delas upp pá skilda beslut. Om 
det finns ett yrkande enligt 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen att ett 
lagförslag ska vila i minst tolv mánader och dessutom ett yrkande att förslaget 
ska förkastas, ska riksdagen pröva det sistnamnda yrkandet innan förslaget stalls 
under omröstning om omedelbart antagande.

I paragrafen anges hur arenden avgörs i kammaren.
Tredje stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 

paragraferna i 2 kap. RF.
Övriga andringar ar endast sprákliga.

Tillaggsbestammelser

5.4.1

Om det finns ett yrkande enligt 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen att ett 
lagförslag ska vila i minst tolv mánader och om lagförslaget vid omröstningen 
inte uppnár den majoritet av fem sjattedelar av de röstande som kravs enligt 
denna bestammelse i regeringsformen för omedelbart antagande av förslaget, ska 
förslaget hanvisas till konstitutionsutskottet för prövning enligt tredje stycket i 
namnda paragraf i regeringsformen om vilandeförfarandet ar tillampligt i frága 
om lagförslaget. Om konstitutionsutskottet har förklarat att förfarandet ar 310



tillampligt, ska riksdagen pá nytt pröva om förslaget kan avslás eller omedelbart 
antas. I annat fall áterförvisas det till det utskott som har berett arendet.

I tillaggsbestammelsen regleras behandlingen av yrkanden om 
vilandeförklaring.

Bestammelsen har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 2 kap. RF. Övriga andringar ar endast sprákliga.

6 § Nar ett arende avgörs genom omröstning, ar huvudpropositionen det yrkande 
som riksdagen enligt talmannens uppfattning har bifallit med acklamation. Nar 
acklamation inte har skett, ar huvudpropositionen det yrkande som talmannen 
bestammer. Mot huvudpropositionen stalls ett annat yrkande som kontra- 
proposition. Om det finns flera an tvá yrkanden som kan stallas mot varandra, ska 
riksdagen först, med tillampning av 5 §, besluta vilket yrkande som ska vara 
kontraproposition.

Omröstning görs öppet. I enlighet med bestammelsen i 4 kap. 7 § 
regeringsformen ar riksdagens beslut det förslag som stöds av mer an halften av 
de röstande, om inte nágot annat anges i regeringsformen eller i denna lag. 
Talmannen tillkannager hur omröstningen har utfallit och befaster beslutet med 
ett klubbslag.

Paragrafen inneháller föreskrifter om omröstning.
Andra stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 

paragraferna i 4 kap. RF.
Övriga andringar ar endast sprákliga.

9 § Om det för beslut kravs annat an enkel majoritet och det finns fler an ett 
förslag till ett sádant beslut galler följande. Riksdagen valjer först, med 
tillampning av vad som galler för beslut i allmanhet, ett av förslagen. Darefter 
avgörs, med tillampning av den sarskilda beslutsregeln, om detta förslag ska 
antas eller förkastas. Detta förfarande ska tillampas aven nar det ar frága om flera 
lagförslag som ar oförenliga inbördes och ett yrkande har vackts att nágot av dem 
ska vila i minst tolv mánader enligt 2 kap. 22 § första stycket regeringsformen.

Om det samtidigt finns tvá eller flera yrkanden om folkomröstning i fraga om 
samma vilande grundlagsförslag eller om misstroendeförklaring mot samma 
statsrád, ska endast en omröstning aga rum.

I paragrafen finns bestammelser om omröstningsregler nar det kravs 
annat an enkel majoritet.

Första stycket har andrats till följd av den andrade numreringen av 
paragraferna i 2 kap. RF.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

10 § Ett arende bör avgöras under den valperiod dá det vackts. Har emellertid 
utskottet inte hunnit avge nágot betankande i arendet före utgángen av 
valperioden har arendet fallit. Detta galler dock inte om riksdagen medger att 
behandlingen fár uppskjutas till det första riksmötet i nasta valperiod. 
Behandlingen av ett arende som vackts under ett uppeháll i kammararbetet som 
stracker sig fram till det första riksmötet i nasta valperiod anses vidare vara 
uppskjuten till detta riksmöte.

Árende som galler statsbudgeten för narmast följande budgetár ska avgöras 
före budgetárets ingáng om det inte utan olagenhet för budgetregleringen kan 
avgöras senare.

Ett lagförslag som har vilat i tolv mánader enligt 2 kap. 22 § första stycket 
regeringsformen ska prövas före utgángen av kalenderáret darpá. Om ett annat
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lagförslag har ett nara samband med ett lagförslag som vilar enligt denna Prop. 2009/10:80
bestammelse, fár riksdagen besluta att det ska avgöras inom den tid som galler
för prövningen av det vilande lagförslaget. Om ett arende som avses i detta
stycke till följd av beslut om extra val inte kan avgöras inom föreskriven tid, ska
det avgöras snarast möjligt efter det att den nyvalda riksdagen har sammantratt.

I paragrafen finns föreskrifter om inom vilken tid arenden ska avgöras.
Tredje stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 

paragraferna i 2 kap. RF.
Övriga andringar ar endast sprákliga.

II § Ett arende som har vilat över ett val i enlighet med bestammelserna i 8 kap.
14-17 §§ regeringsformen ska avgöras vid det första riksmötet i den valperiod dá 
slutligt beslut enligt dessa bestammelser i regeringsformen först fár fattas, om 
inte förslaget i arendet dessförinnan förkastas. Avgörandet fár genom beslut av 
riksdagen uppskjutas till ett annat riksmöte. Beslutet fár upprepas. Árendet ska 
avgöras slutligt före nasta ordinarie val till riksdagen.

I frága om uppskov i samband med extra val ska bestammelserna i 10 § första 
stycket tillampas.

Om ett vilande förslag till grundlagsandring eller till ett annat beslut som fattas 
i samma ordning har förkastats vid en folkomröstning, ska det utskott till vars 
beredning frágan hör göra anmalan om detta till kammaren.

I paragrafen finns bestammelser om avgörande av arenden som har vilat 
över ett val.

Första stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 8 kap. RF.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

Tillaggsbestammelser

5.11.1

Beslut om uppskov med slutligt beslut i ett arende som har vilat över ett val i 
enlighet med bestammelserna i 8 kap. 14-17 §§ regeringsformen fattas pá förslag 
av det utskott till vars handlaggning arendet hör.

Tillaggsbestammelsen behandlar beslut om uppskov med slutligt beslut i 
arende som vilat över ett val.

Bestammelsen har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 8 kap. RF.
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7 kap. Prop. 2009/10:80

Tillaggsbestammelser

7.10.1

Föreskrifter om behörighet att ingá i olika organ finns för talmannen i 10 kap. 
12 § regeringsformen, i 1 kap. 5 § och 8 kap. 15 § denna lag, för riksdagsledamot 
som ocksá ar statsrád i 8 kap. 15 § denna lag samt för avgángen riksdagsledamot
i tillaggsbestammelsen 8.6.2 denna lag.

I tillaggsbestammelsen upplyses om var det finns föreskrifter om 
behörighet att ingá i olika organ.

Bestammelsen har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 10 kap. RF.

Valbarhet och skyldighet att áta sig uppdrag

II § Endast den som ar svensk medborgare far inneha uppdrag som tillsatts 
genom val av riksdagen. Bestammelser om krav pa svenskt medborgarskap för 
riksdagens ombudsman och riksrevisorernafinns i 12 kap. 6 § regeringsformen.

Den som har utsetts till ett sadant uppdrag genom val av riksdagen fár inte 
undandra sig uppdraget utan att riksdagen medger det.

I paragrafen finns bestammelser om skyldighet att áta sig uppdrag som 
tillsatts genom val av riksdagen. Övervagandena finns i avsnitt 11.4.

I första stycket, som ar nytt, har en bestammelse om medborgar- 
skapskrav tagits in. Bestammelsen motsvarar nuvarande 11 kap. 9 § 
tredje stycket RF sávitt avser uppdrag som tillsatts genom val av 
riksdagen. Bestammelsen innebar att endast den som ar svensk 
medborgare fár inneha ett sádant uppdrag. I stycket har aven en 
upplysning tagits in om att det i 12 kap. 6 § RF finns bestammelser om 
krav pá svenskt medborgarskap för riksdagens ombudsman och 
riksrevisorerna.

Andra stycket motsvarar paragrafens nuvarande första stycke. 
Bestammelsen har andrats endast sprákligt.

Tillaggsbestammelser

7.13.1

Föreskrifter om val av ordförande och vice ordförande finns för 
Valprövningsnamnden i 3 kap. 12 § regeringsformen och 8 kap. 2 § denna lag, 
för Statsrádsarvodesnamnden i 8 kap. 4 § denna lag, för Namnden för lön till 
riksrevisorerna i 8 kap. 5 §, för Riksrevisionens styrelse i 8 kap. 14 § och för 
Riksdagens överklagandenamnd i 9 kap. 5 § denna lag.

I tillaggsbestammelsen upplyses om var det finns föreskrifter om val av 
ordförande och vice ordförande i olika namnder under riksdagen.

Bestammelsen har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 3 kap. RF.
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8 kap. Prop. 2009/10:80

2 § Bestammelser om val av ordförande i Valprövningsnamnden finns i 3 kap.
12 § regeringsformen.

Riksdagen utser genom sarskilt val en ersattare för ordföranden i 
Valprövningsnamnden. Bestammelserna i 3 kap. 12 § regeringsformen om 
ordföranden tillampas ocksá pá ersattaren.

Vid val med slutna sedlar av ordföranden eller ersattare för ordföranden 
tillampas det förfarande som anges i 1 § andra stycket.

I paragrafen finns bestammelser om val av ordförande och ersattare för 
ordföranden i Valprövningsnamnden.

Första och andra styckena har andrats till följd av den nya 
numreringen av paragraferna i 3 kap. RF.

3 § Vid val med slutna sedlar av riksförestándare, vice riksförestándare enligt 
5 kap. 5 § regeringsformen eller person som ska kunna intrada som tillfallig 
riksförestándare enligt 5 kap. 7 § regeringsformen tillampas det förfarande som 
anges i 1 § andra stycket. Valet galler till dess riksdagen beslutar annat.

I paragrafen finns bestammelser om val av riksförestándare, vice 
riksförestándare och tillfallig riksförestándare.

Paragrafen har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 5 kap. RF. Övriga andringar ar endast sprákliga.

8 § Val av ledamöter i Utrikesnamnden enligt 10 kap. 12 § regeringsformen avser 
riksdagens valperiod.

För talmannen ar vice talman suppleant i Utrikesnamnden. Antalet valda 
suppleanter ska vara nio.

I paragrafen finns bestammelser om Utrikesnamnden.
Första stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 

paragraferna i 10 kap. RF.
Ándringen i övrigt ar endast spráklig.

Tillaggsbestammelser

8.9.2

En ledamot, en suppleant eller en tjansteman ska första gángen han eller hon ar 
narvarande vid ett sammantrade med Utrikesnamnden avge försakran om att följa 
áliggande om tystnadsplikt enligt 10 kap. 12 § regeringsformen.

I tillaggsbestammelsen finns föreskrifter om avlaggande av försakran att 
följa áliggande om tystnadsplikt.

Bestammelsen har andrats till följd av den nya numreringen av 
paragraferna i 10 kap. RF. Övriga andringar ar endast sprákliga.

10 § För förordnande att krigsdelegationen ska trada i riksdagens stalle enligt
15 kap. 2 § regeringsformen sammantrader Utrikesnamndens ledamöter pá 
kallelse av talmannen eller, vid förhinder för talmannen, vice talman, eller pá 
kallelse av tvá av namndens övriga ledamöter. Förhandlingarna leds av 
talmannen, av vice talman eller, om ingen av dem ar narvarande, av den av de 
narvarande ledamöterna som har varit ledamot av riksdagen langst tid. Om tvá
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eller flera har tillhört riksdagen lika lange, har den aldste av dem företrade. Om Prop. 2009/10:80 
det vid omröstning till beslut blir lika röstetal, galler den mening som 
ordföranden bitrader.

I paragrafen finns föreskrifter om sammantrade som hálls för prövning 
av frága om krigsdelegationen ska trada i riksdagens stalle.

Paragrafen har andrats till följd av den nya kapitelindelningen i 
regeringsformen. Ándringen i övrigt ar endast spráklig.

II § Riksdagen valjer enligt 13 kap. 6 § regeringsformen ombudsman som ska 
utöva tillsyn över tillampningen i offentlig verksamhet av lagar och andra 
författningar.

Riksdagens ombudsman ska vara fyra, en chefsjustitieombudsman och tre 
justitieombudsman. Chefsjustitieombudsmannen ar administrativ chef och 
bestammer inriktningen i stort av verksamheten. Riksdagen fár harutöver valja en 
eller flera stallföretradande ombudsman. Stallföretradande ombudsman ska ha 
tjanstgjort som riksdagens ombudsman.

Chefsjustitieombudsmannen, övriga ombudsman samt stallföretradande 
ombudsman valjs var för sig. Vid val med slutna sedlar tillampas förfarandet i 1 § 
andra stycket.

Val av ombudsman galler frán valet eller den senare tidpunkt som riksdagen 
bestammer till dess att nytt val har genomförts under fjarde áret darefter och den 
dá valde har tilltratt uppdraget. Valet ska emellertid aldrig galla langre an till 
utgángen av detta ár. Val av stallföretradande ombudsman galler för en tid av tvá 
ár frán valet eller den senare tidpunkt som riksdagen bestammer. Pá förslag av 
konstitutionsutskottet fár riksdagen dock dessförinnan entlediga en ombudsman 
eller en stallföretradande ombudsman som inte har riksdagens förtroende.

Om en ombudsman avgár i förtid, ska riksdagen snarast valja en eftertradare 
för en ny fyraársperiod.

I paragrafen finns föreskrifter om val av riksdagens ombudsman.
Första stycket har andrats till följd av den nya kapitelindelningen i 

regeringsformen.
Övriga andringar ar endast sprákliga.

12 § Riksdagen ska enligt 13 kap. 8 § regeringsformen valja tre riksrevisorer.
Riksrevisorerna valjs var för sig. Vid val med slutna sedlar tillampas 

förfarandet i 1 § andra stycket. Val av riksrevisor galler frán valet eller den 
senare tidpunkt som riksdagen bestammer till dess att nytt val har genomförts 
under sjunde áret darefter och den dá valde har tilltratt uppdraget. Valet ska 
emellertid aldrig galla langre an till utgángen av detta ár. En riksrevisor kan inte 
valjas om.

En av riksrevisorerna ska svara för myndighetens administrativa ledning. 
Riksdagen bestammer vem av riksrevisorerna som ska ha denna uppgift.

En riksrevisor fár inte vara i konkurs, underkastad naringsförbud eller ha 
förvaltare enligt 11 kap. 7 § föraldrabalken. En riksrevisor fár inte heller inneha 
anstallning eller uppdrag eller utöva verksamhet som kan páverka riksrevisorns 
sjalvstandiga stallning.

I paragrafen finns föreskrifter om val av riksrevisorer.
Första stycket har andrats till följd av den nya kapitelindelningen i 

regeringsformen.
Övriga andringar ar endast sprákliga.
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15 § Riksdagen ska enligt 15 kap. 2 § regeringsformen valja en krigsdelegation Prop. 2009/10:80 
inom sig.

Krigsdelegationen bestár av talmannen som ordförande och av femtio andra 
ledamöter, som riksdagen valjer för riksdagens valperiod.

En riksdagsledamot ar behörig att vara ledamot i krigsdelegationen aven om 
han eller hon tillhör regeringen.

Suppleanter ska inte utses till krigsdelegationen.
Om en ledamot fár varaktigt förhinder nar delegationen har tratt i riksdagens 

stalle, utses en annan riksdagsledamot till ersattare pá det satt som anges i 7 kap.
12 § första stycket.

I paragrafen finns bestammelser om val av krigsdelegation.
Första stycket har andrats till följd av den nya kapitelindelningen i 

regeringsformen.
Övriga andringar ar endast sprákliga.

Ytterligare bestammelser

16 § Riksdagen fár meddela narmare bestammelser för riksdagens organ samt 
utse representanter i visstfall.

I paragrafen anges att riksdagen fár meddela narmare bestammelser för 
riksdagens organ.

Paragrafen har kompletterats med en bestammelse om att riksdagen fár 
utse representanter i visst fall. Genom bestammelsen ges riksdagen 
möjlighet att utse representanter för allmanheten i andra organ an sádana 
som hör till riksdagen.

10 kap.

2 § Regeringen ska enligt 10 kap. 10 § regeringsformen fortlöpande informera 
riksdagen om vad som sker inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen.

Regeringen ska redovisa sitt agerande i Europeiska unionen för riksdagen samt 
varje ár lamna en skrivelse med berattelse över verksamheten i Europeiska 
unionen till riksdagen.

I paragrafen regleras regeringens skyldighet att fortlöpande informera 
riksdagen om samarbetet inom EU.

Första stycket andras till följd av den nya numreringen av paragraferna 
i 10 kap. RF.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

9 § För samrád enligt 10 kap. 10 § regeringsformen ska riksdagen för varje 
valperiod inom sig tillsatta en namnd för Europeiska unionen (EU-namnden). 

EU-namnden ska bestá av ett udda antal ledamöter, lagst femton.
Vid namndens sammantraden har varje partigrupp som ar representerad i 

namnden ratt att ersatta en ledamot i namnden med en ledamot av det utskott vars 
omráde berörs av de frágor som namndens överlaggningar med regeringen rör. 
Denna ratt har dock inte en partigrupp som redan har en ledamot eller suppleant i 
namnden som samtidigt ar ledamot av det berörda utskottet.
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I paragrafen finns bestammelser om EU-namnden.
Första stycket har andrats till följd av den nya numreringen av 

paragraferna i 10 kap. RF.
Övriga andringar ar endast sprákliga.

14.5 Förslaget till lag om andring i lagen (1975:1339) om 
justitiekanslerns tillsyn

8 § I  regeringsformen finns föreskrifter om justitiekanslerns befogenhet att vacka 
átal mot ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen och 
vacka talan om skiljande eller avstangning av sádan ledamot frán anstallningen 
eller skyldighet för ledamot att genomga lakarundersökning.

I paragrafen hanvisas till regeringsformen nar det galler justitiekanslerns 
befogenhet att vacka átal mot ledamöter av de högsta domstolarna och att 
föra talan om skiljande eller avstangning frán anstallningen m.m.

Paragrafen har andrats till följd av att Regeringsratten byter namn till 
Högsta förvaltningsdomstolen. Bestammelsen har aven moderniserats 
genom att uttrycket ”tjansten” ersatts med ”anstallningen”. Övriga 
andringar ar endast sprákliga.

9 § Justitiekanslern har ratt att fa  tillgáng till domstolars och 
förvaltningsmyndigheters protokoll och handlingar.

I paragrafen regleras JK:s tillgáng till handlingar hos myndigheter. 
Övervagandena finns i avsnitt 8.2.2.

Första meningen i bestammelsen, som reglerar JK:s ratt att narvara vid 
domstols eller förvaltningsmyndighets överlaggningar, har tagits bort. JK 
har darmed inte langre ratt att narvara vid sádana överlaggningar.

14.6 Förslaget till lag om andring i lagen (1986:765) med 
instruktion för Riksdagens ombudsman

9 § I  regeringsformen finns föreskrifter om ombudsmans befogenhet att vacka 
átal mot ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen och 
vacka talan om skiljande eller avstangning av sádan ledamot frán anstallningen 
eller skyldighet för ledamot att genomga lakarundersökning.

I paragrafen hanvisas till regeringsformen nar det galler JO:s befogenhet 
att vacka átal mot ledamöter av de högsta domstolarna och att föra talan 
om skiljande eller avstangning frán anstallningen m.m.

Paragrafen har andrats till följd av att Regeringsratten byter namn till 
Högsta förvaltningsdomstolen. Bestammelsen har aven moderniserats 
genom att uttrycket ”tjansten” ersatts med ”anstallningen”. Övriga 
andringar ar endast sprákliga.

21 § Ombudsman ska verkstalla de utredningsátgarder som fordras för prövning 
av klagomál och andra arenden.

Nar ombudsman enligt regeringsformens föreskrifter begar upplysningar och 
yttranden i andra arenden an dem dar han eller hon har beslutat att inleda
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förundersökning, fár han eller hon förelagga vite om högst 10 000 kronor. Prop. 2009/10:80 
Ombudsman fár utdöma försuttet vite.

Kan det misstankas att befattningshavare som omfattas av bestammelserna om 
disciplinansvar i lagen (1994:260) om offentlig anstallning har gjort sig skyldig 
till tjansteförseelse, för vilken disciplinpáföljd bör álaggas, och kan det befaras 
att en skriftlig underrattelse enligt 17 § namnda lag inte kan tillstallas honom 
eller henne inom tvá ár efter förseelsen, fár ombudsman utfarda motsvarande 
underrattelse. Vad som nu har sagts galler aven för den som omfattas av 
bestammelser om disciplinansvar och om motsvarande underrattelse i nágon 
annan författning.

I paragrafen finns bestammelser om JO:s tillsyn. Övervagandena finns i 
avsnitt 8.2.2.

Genom andringen har fjarde stycket upphavts. Detta ar en följd av att 
JO inte langre ska ha ratt att narvara vid domstolars eller förvaltnings- 
myndigheters överlaggningar.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

22 § Ombudsman fár uppdra át annan att leda förundersökning som han har 
beslutat och att vacka och utföra átal som han har beslutat, om inte átgarden avser 
ledamot av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut att överklaga dom eller beslut till högre ratt fár inte fattas av annan an 
ombudsman.

I fall som avses i 7 § fár ombudsman förordna tjansteman vid 
ombudsmannaexpeditionen att föra talan pá ombudsmannens vagnar.

I arende som avses i 6 § tredje eller fjarde stycket fár ombudsman bemyndiga 
tjansteman vid ombudsmannaexpeditionen att vidta behövliga 
handlaggningsátgarder.

I paragrafen anges vilka möjligheter JO har att uppdra át andra att leda 
förundersökning och föra talan eller vidta andra átgarder pá JO:s vagnar.

Första stycket har andrats till följd av att Regeringsratten byter namn 
till Högsta förvaltningsdomstolen.

14.7 Förslaget till lag om andring i kommunallagen 
(1991:900)

3 kap.
9 § Fullmaktige beslutar i arenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen eller landstinget, framst

1. mál och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frágor,
3. namndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersattare i namnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmáner till förtroendevalda,
7. ársredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och
9. extra val till fullmaktige.
Fullmaktige beslutar ocksá i andra frágor som anges i denna lag eller i andra 

författningar.
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I paragrafen anges i vilka slags arenden fullmaktige ska fatta beslut. 
Övervagandena finns i avsnitt 5.3.2.

I första stycket har en ny punkt (9) om extra val till fullmaktige lagts 
till. Den nya punkten innebar att det ar förbehállet fullmaktige att ta 
stallning till om extra val ska hállas. Av 3 kap. 10 § kommunallagen 
(1991:900) följer att fullmaktige inte kan delegera beslutanderatt som rör 
frágor om extra val.

4 kap.

7 § Om valet till fullmaktige har upphavts och omval har agt rum eller om 
rattelse har skett genom förnyad sammanrakning och mandatfördelningen mellan 
partierna darvid har andrats, upphör uppdragen för de förtroendevalda som har 
valts av fullmaktige tvá mánader efter det att omvalet eller sammanrakningen har 
avslutats. Detsamma galler om extra val till fullmaktige har hallits.

Nar omvalet eller sammanrakningen eller extra valet har avslutats, ska 
fullmaktige förratta nytt val av förtroendevalda för áterstoden av mandattiden.

I paragrafen regleras vad som sker med förtroendevalda efter omval eller 
rattelse av mandatfördelningen i vissa fall. Övervagandena finns i avsnitt
5.3.2.

I första stycket har ett tillagg gjorts som skapar garantier för att en 
eventuell andring av majoritetsförhállandena i fullmaktige efter ett extra 
val fár genomslag i namndernas sammansattning. Av bestammelsen 
följer att uppdragen för de förtroendevalda ska upphöra tvá mánader efter 
det att ett extra val har hállits.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

5 kap.

Extra val

5 a § Fullmaktige far besluta om extra val till fullmaktige mellan ordinarie val.
Extra val ska hallas om minst tva tredjedelar av de narvarande ledamöterna 

röstar för det.
Ett beslut om extra val far dock inte fattas förran sex manader har förflutit 

fran det nyvalda fullmaktiges första sammantrade.

I paragrafen, som ar ny, behandlas förutsattningarna för fullmaktiges 
beslut om extra val. Övervagandena finns i avsnitt 5.3.2.

Enligt första stycket fár fullmaktige besluta om extra val till 
fullmaktige mellan ordinarie val. Darav följer att det efter extra val inte 
löper nágon fullstandig mandattid. Det innebar att mandattiden begransas 
till den tid som áterstár av det avgáende fullmaktiges mandattid.

Enligt andra stycket ska extra val hállas om en kvalificerad majoritet 
av minst tvá tredjedelar av de narvarande ledamöterna röstar för det.

För att förhindra att extra val utlyses innan alla möjligheter att finna 
fungerande lösningar för styret i kommunen inom ramen för det resultat 
som det ordinarie valet inneburit ar uttömda fár enligt tredje stycket ett
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beslut om extra val inte fattas förran sex mánader har förflutit frán det Prop. 2009/10:80 
nyvalda fullmaktiges första sammantrade.

23 § Árenden i fullmaktige fár vackas av
1. en namnd,
2. en ledamot genom motion,
3. revisorerna, om arendet galler förvaltning som har samband med 

revisionsuppdraget eller om arendet galler granskningen,
4. en fullmaktigeberedning, om fullmaktige har föreskrivit det,
5. den som ar folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget, 

om fullmaktige har beslutat det (medborgarförslag), eller
6. styrelsen i ett sádant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, om 

fullmaktige har beslutat det för sarskilda fall.
Árende om att hálla folkomröstning i en viss frága fár i fullmaktige ocksá 

vackas av minst tio procent av de röstberattigade kommun- eller 
landstingsmedlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala 
folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella 
frágan samt innehálla initiativtagarnas egenhandiga namnteckningar, uppgifter 
om nar namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och 
uppgift om deras adresser.

Vid berakningen av antalet initiativtagare ska endast de raknas med som har 
skrivit under initiativet under den sexmanadersperiod som föregatt inlamnandet.

I paragrafen regleras initiativratten för förslag i fullmaktige. 
Övervagandena finns i avsnitt 6.2.

Andra stycket behandlar s.k. folkinitiativ. Ándringarna innebar att ett 
arende om att hálla folkomröstning i en viss frága fár vackas i 
fullmaktige av minst tio procent av de röstberattigade kommun- eller 
landstingsmedlemmarna. Vidare har begreppet folkinitiativ förts in i 
lagtexten. Kraven pá utformningen av folkinitiativet motsvarar de som 
galler enligt de nuvarande bestammelserna med undantag för att 
namnteckningarna i initiativet ska vara daterade och att initiativtagarna 
ska uppge sina personnummer.

I tredje stycket, som ar nytt, har en tidsgrans för insamlandet av 
namnunderskrifter införts. Vid berakningen av hur mánga som stár 
bakom ett folkinitiativ ska hansyn inte tas till den som undertecknat 
initiativet tidigare an sex mánader före det att folkinitiativet lamnats in 
till kommunen.

30 a § Fullmaktige far besluta om extra val till fullmaktige utan föregaende 
beredning.

I paragrafen, som ar ny, behandlas frágan om beredning vid extra val. 
Övervagandena finns i avsnitt 5.3.2.

Av paragrafen framgár att fullmaktige fár behandla frágan om extra val 
utan föregáende beredning.

34 a § Har ett folkinitiativ vackts enligt 23 § andra stycket ska fullmaktige 
besluta attfolkomröstning ska hallas, om

1. den fraga som initiativet avser ar sadan att fullmaktige kan besluta om den, 
och

2. inte minst tva tredjedelar av de narvarande ledamöterna röstar mot 
förslaget.
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Vid sadan folkomröstning ska bestammelserna i 34 § tredje och fjarde styckena Prop. 2009/10:80 
tillampas.

I paragrafen, som ar ny, behandlas hur ett folkinitiativ ska hanteras av 
fullmaktige och vad som galler för en framstallning med anledning av ett 
sádant initiativ. Övervagandena finns i avsnitt 6.2.

Har ett folkinitiativ vackts ska enligt första stycket fullmaktige besluta 
att en folkomröstning ska hállas om den frága som ett folkinitiativ avser 
ar sádan att fullmaktige kan besluta om den (första punkten) och inte 
minst tvá tredjedelar av de narvarande ledamöterna röstar mot förslaget 
(andra punkten). Bestammelsen innebar att det finns en presumtion för 
att ett folkinitiativ ska leda till att en folkomröstning hálls om den frága 
som initiativet avser ar sádan att fullmaktige kan besluta om den.

Hanvisningen i andra stycket till 34 § innebar att lagen (1994:692) om 
kommunala folkomröstningar ska tillampas vid en folkomröstning som 
beslutats efter ett folkinitiativ samt att fullmaktige fár besluta att det med 
tillampning av 5 kap. vallagen (2005:837) ska framstallas röstkort och 
röstlangd för omröstningen.

36 § Ett arende ska bordlaggas eller áterremitteras, om det begars av minst en 
tredjedel av de narvarande ledamöterna. Enkel majoritet kravs dock om arendet 
tidigare bordlagts eller áterremitterats pá begaran av en minoritet.

För bordlaggning eller áterremiss i frága om val kravs enkel majoritet. Ett 
arende om extra val ska dock alltid bordlaggas första gangen det tas upp till 
behandling.

Motiveringen till ett beslut om áterremiss ska bestammas av de ledamöter som 
begart áterremittering.

Vid flera motiveringar fár ordföranden pröva vilken motivering som bitrads av 
minst en tredjedel av de narvarande ledamöterna.

I paragrafen finns bestammelser om bordlaggning och áterremittering av 
arenden som beslutas av fullmaktige. Övervagandena finns i avsnitt 5.3.2

Av andringen i andra stycket framgár att ett arende om extra val alltid 
ska bordlaggas första gángen det tas upp till behandling. Denna 
bestammelse kompletterar den nuvarande bestammelsen om 
bordlaggning eller áterremiss. Det innebar att det inte finns nágot hinder 
mot att frágan om extra val bordlaggs vid flera tillfallen. Det saknas 
emellertid möjligheter för en minoritet i fullmaktige att efter yrkande om 
det fá till stánd en bordlaggning eller áterremittering av en frága om extra 
val. Det förutsatts att ett beslut om bordlaggning eller áterremittering har 
stöd hos en majoritet i fullmaktige.

Ikrafttradande- och övergángsbestammelser
1. Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.
2. Áldre föreskrifter galler fortfarande för arende om att hálla folkomröstning 

som vackts före ikrafttradandet.

Lagen trader enligt punkten 1 i kraft den 1 januari 2011.
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Bestammelsen i punkten 2 innebar att fullmaktige ska pröva ett arende Prop. 2009/10:80 
om att hálla folkomröstning som har vackts före ikrafttradandet enligt
5 kap. 23 § kommunallagen i dess aldre lydelse.

14.8 Förslaget till lag om andring i lagen (1994:261) om 
fullmaktsanstallning

19 § Nar Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med 
regeringsformen eller nágon annan lag prövar frágor om skiljande frán 
anstallningen, avstangning eller lakarundersökning, ska handlaggningen ske pá 
det satt som föreskrivs för tvistemál. Vid omröstning ska föreskrifterna i 29 kap. 
rattegángsbalken tillampas.

I paragrafen finns bestammelser om rattegángen i mál som rör skiljande 
frán anstallning m.m. i Högsta domstolen. Övervagandena finns i avsnitt
8.4.2.

Av 11 kap. 8 § andra stycket RF följer att mál om skiljande frán 
anstallning, avstangning eller lakarundersökning som rör ledamöterna i 
Högsta domstolen ska prövas av Högsta förvaltningsdomstolen. 
Paragrafen har andrats sá att det framgár att Högsta 
förvaltningsdomstolen vid handlaggningen av sádana mál ska tillampa 
rattegángsbalkens regler om tvistemál. Vid omröstning ska dock 
föreskrifterna i 29 kap. rattegángsbalken, som galler vid omröstning i 
brottmál, tillampas. Övriga andringar ar endast sprákliga.

14.9 Förslaget till lag om andring i vallagen (2005:837)

1 kap.

3 § Ordinarie val till riksdagen samt ordinarie val till landstings- och 
kommunfullmaktige ska hállas samma dag. Valdag ska vara den andra söndagen 
i september. Val till Europaparlamentet ska hállas i juni vart femte ár. Vid omval 
till riksdagen bestammer regeringen vilken dag som ska vara valdag. Vid omval 
till landstings- och kommunfullmaktige bestammer den centrala valmyndigheten, 
efter samrád med lansstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 3 kap. 11 § regeringsformen bestammer regeringen vilken 
dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 6 kap. 5 § regeringsformen bestammer riksdagens talman, 
efter samrád med den centrala valmyndigheten, vilken dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 5 kap. 5 a § kommunallagen (1991:900) bestammer 
landstings- eller kommunfullmaktige, efter samrad med den centrala 
valmyndigheten och lansstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.

I paragrafen regleras vilken dag som ar valdag. Övervagandena finns i 
avsnitt 5.2 och 5.3.2.

I första stycket har valdagen vid ordinarie val till riksdagen och 
landstings- och kommunfullmaktige andrats frán den tredje söndagen i 
september till den andra söndagen i september.

Andra och tredje styckena har andrats till följd av den nya numreringen 
av paragraferna i 3 kap. RF.
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Av fjarde stycket, som ar nytt, följer att landstings- eller Prop. 2009/10:80 
kommunfullmaktige bestammer vilken dag som ska vara valdag vid 
kommunala extra val. Beslutet ska föregás av samrád med den centrala 
valmyndigheten och lansstyrelsen.

Övriga andringar ar endast sprákliga.

6 kap.

3 § Kandidatnamnen ska vara uppförda i nummerordning. Varje kandidat ska 
identifieras sá att det framgár vem som avses. Valsedlarna ska dessutom vara 
utformade sá att valjarna kan lamna en sarskild personröst och innehalla 
upplysning om personvalets innebörd.

I paragrafen finns bestammelser om valsedlar som upptar kandidatnamn. 
Övervagandena finns i avsnitt 5.1.2.

Paragrafen har tillförts en bestammelse som innebar att valsedlar med 
kandidatnamn ska innehálla en upplysning om personvalets innebörd. 
Den narmare utformningen av upplysningen kommer att framgá av 
valförordningen. Övriga andringar ar endast sprákliga.

14 kap.

9 § I första hand ska ordningen mellan kandidaterna bestammas pá grundval av 
storleken pá varje kandidats personliga röstetal. Persoligt röstetal ska faststallas 
bara för en kandidat som fátt sarskilda personröster till ett antal av minst
5 procent av partiets röstetal i valkretsen.

Ett personligt röstetal faststalls pá grundval av de sarskilda personröster som 
avgivits för kandidaten. Valsedlar pá vilka det lamnats sarskilda personröster 
ordnas gruppvis efter partibeteckning. Darefter raknas antalet personröster för 
varje kandidat i gruppen. En kandidats personliga röstetal ar lika med antalet 
personröster som har lamnats för kandidaten under samma partibeteckning. Den 
kandidat som har störst personligt röstetal tar första plats i ordningen, den som 
har nast störst tar andra plats och sá vidare enligt samma grund.

I paragrafen regleras hur partiernas kandidater ska turordnas inom en 
valkrets inför beslut om vilka kandidater som ska fá de mandat partierna 
tilldelas i valkretsen. Övervagandena finns i avsnitt 5.1.1.

I första stycket har den sparr för personrösterna som reglerar 
valjarinflytandet vid riksdagsvalet sankts frán átta till fem procent. 
Övriga andringar ar endast sprákliga.
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Sammanfattning av Grundlagsutredningens 
betankande En reformerad grundlag (SOU 2008:125)

Utredningens uppdrag
Sverige har liksom de flesta andra lander en skriven författning. I mánga 
lander kallas författningen konstitution, i Sverige grundlag. I flertalet 
lander finns reglerna i ett sammanhállet dokument men i Sverige har vi 
fyra grundlagar: regeringsformen, successionsordningen,
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. De centrala 
bestammelserna om várt statsskick finns i regeringsformen, som narmast 
motsvarar konstitutionen i andra lander.

Den i dag gallande regeringsformen ar resultatet av ett omfattande 
reformarbete. Den tradde i kraft 1975. Ett antal andringar har skett i 
regeringsformen under de ár som den varit i kraft. Nágon större samlad 
översyn har dock inte gjorts. Mot denna bakgrund och med hansyn till de 
förandringar som samhallet genomgátt sedan mitten av 1970-talet 
tillsattes Grundlagsutredningen under 2004.

Grundlagsutredningen ar en parlamentariskt sammansatt kommitté 
med uppdrag att göra en samlad översyn av regeringsformen. Várt arbete 
har getts vida ramar. Vi har i princip varit oförhindrade att ta upp alla 
frágor som kan anses falla inom ramen för de frágestallningar som 
uppdraget omfattar.

I uppdraget har ocksá ingátt frágor som rör den kommunala 
demokratin.

Nágon total författningsreform har det daremot inte varit frága om. 
Grunderna för Sveriges statsskick liksom det förhállandet att Sverige ar 
en monarki har inte ingátt i uppdraget.

Várt uppdrag har omfattat ett mycket stort antal frágor. Behovet av 
probleminventering och faktainhamtning har ocksá varit stort. I várt 
arbete har vi haft stöd av ett flertal expertgrupper och forskare inom 
framför allt de juridiska och statsvetenskapliga omrádena. Vi har ocksá 
gjort studieresor bl.a. till de övriga nordiska landerna samt till Tyskland, 
Ungern och Österrike.

Vi har aven haft i uppgift att skapa debatt och stimulera det offentliga 
samtalet om författningspolitiska frágor och om det svenska folkstyret. 
Vi har darför hállit ett antal konferenser och seminarier om 
konstitutionella frágor. Vi har ocksá haft en hemsida dar rapporter, 
promemorior och konferensdokumentation har publicerats, liksom 
gastkrönikor av ett relativt stort antal debattörer och experter. Genom att 
medverka vid olika seminarier och andra sammankomster med 
organisationer, universitet och liknande har vi deltagit i págáende 
diskussioner om konstitutionella frágor.

Efter en samlad översyn av regeringsformen föreslár vi en rad 
förandringar av den mest centrala grundlagen. Syftet ar att ge Sverige en 
god grund för en utveckling och fördjupning av folkstyret.
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Regeringsformen ar i dag uppdelad pá 13 kapitel. Nágon förandring av 
regeringsformens övergripande form har inte skett under de drygt 30 ár 
som den har varit gallande. De andringar som har gjorts under dessa ár 
har inte páverkat antalet kapitel och i huvudsak inte heller hur 
bestammelserna varit disponerade inom kapitlen.

Inom ramen för vár samlade översyn har vi förutom det sakliga 
innehállet i regeringsformen aven behandlat regeringsformens struktur 
och sprákliga utformning. Vi föreslár tvá nya kapitel, ett om 
förvaltningen och ett om kommunerna, vilket medför vissa förandringar.

Vi föreslár vidare att vissa omflyttningar och uppdelningar av 
bestammelserna görs i syfte att göra regeringsformen tydligare och mer 
överskádlig. Av samma skal införs rubriker i flertalet av kapitlen. 
Lagtexten anpassas ocksá i huvudsak till det lagsprák som anvands i dag. 
Vissa uttryck som har ansetts otidsenliga har ersatts av enklare och 
tydligare begrepp. Vi har ocksá anvant ett könsneutralt sprák vid 
utformningen av bestammelserna.

Valsystemet
I regeringsformens inledande paragraf slás det fast att all offentlig makt i 
Sverige utgár frán folket. Folkstyrelsen ar indirekt och representativ. 
Medborgarna valjer med allman och lika röstratt den beslutande 
församlingen. Den representativa formen för folkstyrelsen betonas 
sarskilt i regeringsformens inledande kapitel dar det framhálls att 
riksdagen ar folkets framsta företradare och att beslutanderatten i 
kommunerna utövas av valda församlingar.

Den svenska formen av representativ demokrati innebar pá riksplanet 
att det finns en riksdag bestáende av en kammare med 349 ledamöter. 
Dessa valjs genom fria, hemliga och direkta val. Röstrattsáldern liksom 
valbarhetsáldern ar 18 ár. Röstning sker pá parti med möjlighet för 
valjarna att avge en sarskild personröst. Ordinarie val till riksdagen hálls 
vart fjarde ár.

Valsystemet ar proportionellt. Av de 349 riksdagsmandaten ar 310 
fasta valkretsmandat som tilldelas valkretsarna i förhállande till antalet 
röstberattigade i varje krets. De resterande 39 utjamningsmandaten 
anvands för att korrigera de avvikelser frán en riksproportionell 
fördelning som kan uppkomma vid fördelningen av de fasta 
valkretsmandaten. Det finns en sparr i systemet som innebar att endast ett 
parti som fátt minst fyra procent av rösterna i hela riket deltar i 
mandatfördelningen. Ett parti som har fátt minst tolv procent av rösterna 
i en valkrets deltar dock i fördelningen av de fasta valkretsmandaten i 
valkretsen.

Varje valjare kan lamna en sarskild personröst. Syftet med 
personvalsinslaget i valsystemet ar dels att valjarna ska ges battre 
möjlighet att páverka vilka som ska representera dem, dels att förstarka 
kontakterna mellan valjare och valda. För att göra en avvagning mellan 
partiernas och valjarnas inflytande över vilka kandidater som ska bli 
valda finns en sparr för personrösterna. I riksdagsvalet kravs att
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personrösterna för en kandidat ska motsvara minst átta procent av 
partiets röster i valkretsen. Vid övriga val kravs minst fem procent.

Vi föreslár att sparren för personrösterna i riksdagsvalet sanks till fem 
procent. En enhetlig sparrnivá för personvalet kommer darmed att galla 
för samtliga val. I samband harmed har vi ocksá föreslagit ett förstarkt 
krav pá information till valjarna om personvalets innebörd.

Enligt den nuvarande ordningen hálls val till riksdagen den tredje 
söndagen i september. Dagens regler innebar att förutsattningarna för att 
en ny regering ska hinna med att satta sin pragel pá sitt första 
budgetförslag ar begransade. Som ett led i att skapa battre förutsattningar 
föreslár vi att valdagen flyttas frán den tredje till den andra söndagen i 
september.

Áven pá det kommunala omrádet föreslás vissa andringar av 
valsystemet. Vi föreslár bl.a. att en möjlighet införs för
kommunfullmaktige att besluta om extra val till fullmaktige mellan 
ordinarie val. Extra val ska hállas om minst tvá tredjedelar av de 
narvarande ledamöterna röstar för det.

Vi har dessutom enats om att föreslá att frágan om proportionaliteten i 
kommunala val tillsammans med frágan om offentliga valförberedelser 
utreds vidare.

Folkomröstningar och folkinitiativ
Möjligheten att hálla rádgivande nationella folkomröstningar ar ett 
komplement till den representativa demokratin. Sádana omröstningar kan 
bl.a. bidra till att öka medborgarnas politiska engagemang och till att 
vitalisera demokratin. De har aven en folkbildande effekt. Enligt dagens 
regler kan rádgivande nationella folkomröstningar anordnas efter beslut 
av riksdagen. Dessa regler ger goda möjligheter att hálla rádgivande 
nationella folkomröstningar.

Enligt regeringsformen finns aven möjlighet att hálla beslutande 
folkomröstningar om vilande grundlagsförslag. Vi föreslár en mindre 
förandring av dessa bestammelser i syfte att uppná en ordning som ar 
rimligare och mer rattvisande utan att samtidigt försvára genomförandet 
av förandringar av grundlagen.

I kommunallagstiftningen finns bestammelser som gör det möjligt för 
kommuner och landsting att ordna kommunala folkomröstningar. Sádana 
folkomröstningar beslutas av fullmaktige. En möjlighet att fá till stánd en 
folkomröstning genom s.k. folkinitiativ finns ocksá. Folkinitiativet 
innebar i dag att ett arende om att hálla folkomröstning i en viss frága fár 
vackas i fullmaktige av minst fem procent av de röstberattigade i 
kommunen eller landstinget. Det ar sedan fullmaktige som beslutar om 
en folkomröstning ska genomföras.

Dagens bestammelser om kommunalt folkinitiativ fungerar enligt vár 
mening inte tillfredsstallande. De har inte bidragit till att starka den 
lokala demokratin pá det satt som var tanken nar de infördes. Vi föreslár 
darför att bestammelserna om folkinitiativet andras. En kommunal 
rádgivande folkomröstning ska enligt förslaget hállas i en frága om minst 
tio procent av de röstberattigade begar det. Som huvudregel ska 
fullmaktige inte kunna avslá en sádan begaran. För att förhindra att en
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folkomröstning hálls i frágor som helt saknar förankring i fullmaktige 
ska det dock finnas en möjlighet för fullmaktige att avslá ett folkinitiativ. 
En förutsattning för detta ar att tvá tredjedelar av ledamöterna motsatter 
sig initiativet.

Riksdag och regering
Parlamentarism innebar att makten ligger hos folkrepresentationens, 
parlamentets, majoritet. Regeringen ska ha parlamentets förtroende eller i 
varje fall tolereras av parlamentet. Den svenska parlamentarismen bygger 
pá s.k. negativ parlamentarism. Regeringen kan utses enligt reglerna i 
regeringsformen och darefter sitta kvar sá lange inte riksdagens majoritet 
har uttalat att regeringen inte har dess förtroende. Den andra 
grundformen av parlamentarism, s.k. positiv parlamentarism, innebar ett 
krav pá att regeringen i stallet máste ha ett uttryckligt stöd av en 
riksdagsmajoritet.

Tillampningen av de gallande bestammelserna visar enligt vár mening 
att dagens reglering i allt vasentligt fungerar val.

Vi föreslár emellertid att det införs en bestammelse som innebar att 
riksdagen efter val genom omröstning ska pröva frágan om 
statsministerns stöd. Detta innebar att en omröstning ska hállas i 
riksdagen efter varje val för att pröva frágan om den sittande regeringens 
parlamentariska bas i den nyvalda riksdagen. Enligt bestammelsen ska 
regeringen kunna sitta kvar sá lange inte en majoritet av riksdagens 
ledamöter, dvs. minst 175 ledamöter, röstar mot regeringen. 
Omröstningen ska endast hállas om inte statsministern dessförinnan har 
entledigats som ett resultat av en misstroendeförklaring eller avgátt pá 
egen begaran.

Riksdagens kontrollmakt
Riksdagen granskar enligt regeringsformen rikets styrelse och 
förvaltning. Att regeringen utövar sin makt under ansvar inför riksdagen 
framgár ocksá av reglerna i 12 kap. regeringsformen om riksdagens 
kontrollmakt. Kontrollmakten bestár enligt dessa bestammelser av den 
granskning som utförs av konstitutionsutskottet, riksdagsledamöters 
interpellationer och frágor, den granskning som utförs av riksdagens 
ombudsman och Riksrevisionen samt möjligheten till 
misstroendeförklaring.

I frága om kontrollmakten föreslás vissa förtydliganden. Det galler i 
första hand konstitutionsutskottets granskning. Utskottet granskar 
statsrádens tjansteutövning och regeringsarendenas handlaggning. 
Utskottet har enligt dagens reglering ratt att för granskningen fá ut 
protokollen över beslut i regeringsarenden och de handlingar som hör till 
dessa arenden. I várt förslag utvidgas konstitutionsutskottets uttryckliga 
ratt till handlingar. Utöver protokollen i regeringsarenden och de övriga 
handlingar som hör till dessa arenden ska konstitutionsutskottet enligt 
förslaget aven fá ut de handlingar hos regeringen som utskottet finner 
nödvandiga för sin granskning. Syftet med tillagget ar att ratten att fá
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tillgáng till handlingar battre ska korrespondera med utskottets gransk- 
ningsomráde.

Vidare införs en bestammelse i regeringsformen om att varje 
riksdagsutskott ska följa upp och utvardera riksdagsbeslut inom 
utskottets amnesomráde. Darmed betonas ytterligare riksdagens ansvar 
för uppföljning och utvardering av tidigare riksdagsbeslut.

Domstolsfrágor
Domstolarna ar genom sina rattskipande uppgifter viktiga organ i várt 
samhalle. Domstolarnas roll innefattar betydligt mer an att lösa tvister 
och pröva brottmál. Domstolarna ska varna rattsstaten och den enskilde 
medborgarens rattigheter bl.a. genom uppgiften att se till att de i 
demokratisk ordning beslutade författningarna tillampas pá ett korrekt 
satt. Domstolarna har ocksá rattsskapande uppgifter exempelvis genom 
de högsta domstolarnas roll som prejudikatinstanser. Sveriges 
medlemskap i EU och de förpliktelser som följer av bl.a. 
Europakonventionen har ytterligare tydliggjort domstolarnas roll i 
samhallet och deras betydelse som en garanti för medborgarnas 
rattigheter.

Vi föreslár att en bestammelse införs som innebar att varje domstol 
sjalv bestammer hur dömande uppgifter ska fördelas inom domstolen. 
Vidare avskaffas ratten för JO och JK att narvara vid domstolars och 
förvaltningsmyndigheters överlaggningar.

Áven frágor rörande utnamningen av ordinarie domare och domares 
rattsliga stallning i olika avseenden har betydelse för domstolarnas och 
domarnas oberoende. Vi anser att förfarandet vid utnamningen av 
ordinarie domare ska vara utformat pá ett sádant satt att domstolarnas 
och domarnas sjalvstandiga stallning inte kan ifrágasattas. 
Utnamningsförfarandet máste ocksá sakerstalla en bred rekrytering av 
hög kvalitet.

Vi föreslár darför att det i regeringsformen slás fast att grunderna för 
utnamningsförfarandet nar det galler ordinarie domare ska regleras i lag. 
Vi föreslár ocksá en lag om utnamningen av ordinarie domare. Enligt den 
ordning som vi föreslár ska regeringen aven fortsattningsvis utnamna 
ordinarie domare men dagens kallelseförfarande för högre domartjanster 
avskaffas. Det innebar att alla domarbefattningar ska ledigförklaras. 
Árenden om utnamning av ordinarie domare ska beredas i en 
förslagsnamnd som ska bestá av sex domare, en advokat och tvá 
representanter för allmanheten.

Reglerna om átal mot justitierád för brott i utövningen av tjansten bör 
ocksá andras. Sádana átal ska enligt várt förslag prövas av 
Regeringsratten i stallet för som i dag av Högsta domstolen. Pá detta satt 
undviker man att nágon av de högsta domstolarna prövar mál som rör 
nágon av den egna domstolens ledamöter. Samma ordning ska galla aven 
bl.a. frágan om ett justitierád ska skiljas frán sin anstallning. Vi föreslár 
ocksá vissa förandringar nar det galler förfarandet vid prövningen av 
avskedande och disciplinansvar för andra ordinarie domare.
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I regeringsformen finns i dag de bestammelser som rör rattskipningen 
och förvaltningen i ett gemensamt kapitel. Dar finns ocksá gemensamma 
bestammelser som rör all offentlig verksamhet.

Vi föreslár att bestammelserna om rattskipningen och förvaltningen 
delas upp i tvá olika kapitel. Det nya kapitlet om rattskipningen ska
innehálla de bestammelser som i dag finns i 11 kap. och som rör
domstolarna och domarna. Det nya kapitlet om förvaltningen ska
innehálla de bestammelser som i dag finns i 11 kap. och som rör
förvaltningen. Utformningen av bestammelserna om den grundlaggande 
statliga förvaltningsorganisationen under regeringen och om överlátelse 
av förvaltningsuppgifter förenklas dessutom.

Normkontrollen i framtiden
Normprövning bygger pá synsattet att föreskrifter, dvs. bindande 
generella rattsregler, ingár i ett hierarkiskt system dar det finns olika 
niváer. För svensk del avses har grundlag, vanlig lag, förordning 
(regeringsföreskrifter) samt myndighetsföreskrifter och kommunala 
föreskrifter. Normprövningen gár ut pá att en föreskrift pá lagre nivá 
prövas mot en föreskrift pá högre nivá och att föreskriften pá den högre 
niván ”tar över” om en konflikt skulle föreligga. Det ar ofta prövningen 
av förhállandet mellan grundlag och lag som stár i centrum i 
diskussionen om normprövningen.

Normprövning utförs av Lagrádet genom en förhandskontroll av 
lagförslag som görs under lagstiftningsprocessen. Normprövning utförs 
ocksá av domstolar och andra offentliga organ i deras verksamhet. Det ar 
dá frága om prövning av lagar eller andra föreskrifter i konkreta fall. Nar 
det galler lagar har det svenska normkontrollsystemet sáledes inslag av 
báde förhandskontroll och efterhandsgranskning.

Vár utgángspunkt har varit att normkontrollsystemet aven 
fortsattningsvis ska innehálla báde förhandskontroll och en möjlighet till 
prövning i efterhand. Nar det galler förhandskontrollen görs vissa 
förandringar i regeringsformen i syfte att ytterligare markera betydelsen 
av Lagrádets granskning. I den nuvarande regleringen anges att ett 
yttrande frán Lagrádet bör inhamtas i vissa angivna fall. Vi föreslár att 
sádana yttranden i stallet ska inhamtas. Pá sá vis görs Lagrádets 
granskning obligatorisk i de lagstiftningsarenden som omfattas av 
granskningen. Vidare föreslár vi att det s.k. viktighetskriteriet tas bort. 
Regeringen eller ett riksdagsutskott ska sáledes inte langre kunna avstá 
frán att höra Lagrádet med hanvisning till att en lag inte bedöms som 
viktig för enskilda eller frán allman synpunkt. Vi föreslár dessutom att 
Lagrádets kansli förstarks med juridisk kompetens, t.ex. genom att en 
eller flera föredragande knyts dit.

Nar det galler prövningen i efterhand innebar den nuvarande 
regleringen att en domstol eller annat offentligt organ bara ska underláta 
att tillampa en lag eller förordning om felet ar uppenbart. Vi har kommit 
fram till att detta s.k. uppenbarhetskrav bör avskaffas. Det bör i lagtexten 
i stallet införas en erinran om att vid lagprövning ska grundsatserna om
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folksuveranitet och lagbundenhet, med dess princip om normhierarki, 
sarskilt beaktas.

Den prövning av lagar och andra föreskrifter som behandlas i 
bestammelsen ar begransad till situationer dá frágan om t.ex. en lags 
förenlighet med grundlag uppkommer i ett specifikt tillampningsfall som 
ska avgöras av t.ex. domstol (s.k. konkret prövning). Liksom i dag ska 
prövningen utföras av alla domstolar och andra offentliga organ dar 
normkonfliktfrágor uppkommer i rattstillampningen.

Skyddet för grundlaggande fri- och rattigheter
De svenska fri- och rattighetsreglerna áterfinns framst i 2 kap. 
regeringsformen. Den allmanna och lika röstratten kommer till uttiyck i 1 
kap. regeringsformen. Genom tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen ges vissa aspekter av yttrandefriheten och 
informationsfriheten ett förstarkt och detaljerat grundlagsskydd. En 
viktig bestándsdel i det svenska skyddet för fri- och rattigheter ar ocksá 
bestammelserna i Europakonventionen. Konventionen galler sedan 1995 
som svensk lag och har dessutom getts en sarskild konstitutionell 
stallning genom förbudet i 2 kap. 23 § regeringsformen mot normgivning 
i strid med den konventionen.

I betankandet föreslás vissa andringar av bestammelserna om det 
grundlaggande skyddet för fri- och rattigheter i regeringsformen.

Nar det galler diskrimineringsskyddet lamnar vi tvá förslag. Enligt den 
i dag gallande lydelsen av regeringsformen fár lag eller annan föreskrift 
inte innebara att nágon medborgare missgynnas darför att han eller hon 
med hansyn till ras, hudfarg eller etniskt ursprung tillhör en minoritet. Vi 
föreslár att begreppet ras tas bort i syfte att uttrycka 
diskrimineringsskyddet pá ett battre satt. I stallet anges 
diskrimineringsgrunderna som etniskt ursprung, hudfarg eller annat 
liknande förhállande. Nágon innehállsmassig andring av 
diskrimineringsskyddet ar inte avsedd med den nya formuleringen.

Vi föreslár ocksá att diskrimineringsskyddet utvidgas sá att det aven 
omfattar ett förbud mot normgivning som innebar att nágon missgynnas 
med hansyn till sexuell laggning.

Vi föreslár ocksá att det införs en bestammelse om att en rattegáng ska 
vara rattvis och ske inom skalig tid. Den svenska rattsordningen 
inneháller i dag ingen sádan bestammelse pá grundlagsnivá. Den 
överordnade bestammelsen pá omrádet ar artikel 6 i 
Europakonventionen. Syftet ar att i regeringsformen införa en 
bestammelse som till vissa delar motsvarar artikel 6. Den föreslagna 
bestammelsen stracker sig i ett avseende nágot langre an 
Europakonventionen. Det skydd som Europakonventionen ger omfattar 
endast mál om civila rattigheter och skyldigheter eller anklagelse om 
brott. Nágon sádan begransning införs inte i bestammelsen i 
regeringsformen.

Vi föreslár vidare att regleringen av egendomsskyddet andras sá att 
huvudprincipen om full ersattning vid expropriation och annat sádant 
förfogande tydliggörs. Det ska sáledes anges i bestammelsen att full 
ersattning ska utgá för förlusten i sádana fall. Vidare föreslár vi ett tillagg
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i bestammelsen som innebar att, i frága om ratt till ersattning vid 
rádighetsinskrankningar rörande fast egendom som sker av halsoskydds-, 
miljöskydds- eller sakerhetsskal, galler vad som följer av lag. 
Ersattningsratten vid sádana rádighetsinskrankningar bör behandlas av en 
sarskild utredning. I betankandet anger vi utgángspunkterna för en sádan 
utredning.

Vi föreslár vidare en bestammelse till skydd för forskningens frihet.
Vi lagger ocksá ett förslag som innebar att det i regeringsformen 

förtydligas att det allmanna aven ska verka för att barns ratt tas till vara. 
En sádan markering ligger i linje med Sveriges förpliktelser med 
anledning av FN:s konvention om barns rattigheter.

Slutligen lamnar vi ett förslag som rör samernas stallning. Bland de 
nationella minoriteterna intar samerna en sarstallning, sarskilt som de 
ocksá erkanns som ett urfolk. Detta förhállande motiverar enligt vár 
mening att samerna sarskilt omnamns i regeringsformens inledande 
kapitel. I anslutning hartill bör vidare en justering av den befintliga 
regleringen göras sá att det framgár att de etniska, sprákliga och religiösa 
minoriteternas möjligheter att behálla och utveckla ett eget kultur- och 
samfundsliv ska framjas, i stallet för bör framjas som i dag anges.

I detta sammanhang har ocksá uppmarksammats de förslag till förstarkt 
skydd för den personliga integriteten som Integritetsskyddskommittén 
lamnat i sitt betankande Skyddet för den personliga integriteten -  
Bedömningar och förslag (SOU 2008:3). Vi menar att ett skydd i linje 
med Integritetsskyddskommitténs förslag bör införas.

Grundlagsregleringen av det internationella samarbetet
Sverige deltar aktivt i ett vidstrackt internationellt samarbete som har stor 
inverkan pá det svenska samhallet. Várt medlemskap i EU ar det 
samarbete som ar av störst betydelse. Vi menar att EU-medlemskapet 
tydligt bör framgá för den som tar del av regeringsformen. Att Sverige ar 
medlem i EU bör darför anges redan i det inledande kapitlet om 
statsskickets grunder. Regeringsformen inneháller inte heller nágon 
allman bestammelse som berör várt övriga internationella samarbete 
direkt med andra lander och inom ramen för olika internationella 
organisationer. Mot bakgrund av det samarbetets betydelse för det 
svenska samhallet framstár detta som en brist i regeringsformen. Det bör 
enligt vár uppfattning uttryckligen framgá att Sverige deltar i 
internationellt samarbete. Det finns anledning att i en sádan bestammelse 
sarskilt framhálla det samarbete som sker inom ramen för FN och 
Europarádet.

Vi föreslár ocksá vissa förandringar av bestammelserna nar det galler 
överlátelse av beslutanderatt med anledning av samarbetet inom EU. 
Syftet ar att sakerstalla att en betryggande majoritet av riksdagens 
ledamöter stár bakom beslutet.

Kommunerna
Den svenska folkstyrelsen förverkligas enligt regeringsformen bl.a. 
genom kommunal sjalvstyrelse. Den kommunala sjalvstyrelsen har en
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central stallning i Sverige och utgör en viktig del av várt demokratiska Prop. 2009/10:80
system. Redan i dag markeras kommunernas sarskilda stallning genom Bilaga 1
de bestammelser som finns i regeringsformens inledande kapitel. Vi
anser att det finns anledning att ytterligare markera kommunernas
betydelse för det svenska samhallsskicket. Vi föreslár att sá bör ske
genom att kommunerna ges ett nytt sarskilt kapitel i regeringsformen. I
kapitlet regleras sádana förhállanden som rör kommunerna och som kan
anses specifika för den kommunala sektorn.

Vi föreslár ocksá vissa andringar av de bestammelser som reglerar 
kommunerna i regeringsformen. Har kan sarskilt namnas att den 
kommunala sjalvstyrelsen ges en tydligare markering i regeringsformen, 
bl.a. genom att det av regleringen uttryckligen framgár att principen 
galler för all kommunal verksamhet.

Vidare bör det införas en bestammelse som medför att de kommunala 
sjalvstyrelseintressena beaktas vid lagstiftning. I bestammelsen anges att 
en inskrankning i den kommunala sjalvstyrelsen aldrig bör gá utöver vad 
som ar nödvandigt med hansyn till de andamál som har föranlett den.
Lagrádets granskning stracks samtidigt ut till att omfatta all lagstiftning 
som kan fá betydelse för den kommunala sjalvstyrelsen. Vi anser dock 
inte att det finns skal att láta riksdagens bedömning i dessa frágor bli 
föremál för lagprövning i efterhand.

I regeringsformen införs vidare en bestammelse som förtydligar att 
skatteutjamning mellan kommuner kan ske.

Normgivningsmakten
Med normgivningsmakten avses ratten att besluta om rattsregler, dvs. 
sádana regler som ar bindande för enskilda och myndigheter och som 
galler generellt. I regeringsformen benamns sádana regler föreskrifter. 
Normgivningsmakten regleras i huvudsak i 8 kap. regeringsformen men 
bestammelser om normgivning finns aven i andra kapitel i 
regeringsformen samt i tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen.

Vár översyn har gett upphov till ett antal förslag som syftar till att 
undanröja tillampningsproblem samt skapa en reglering med mindre 
detaljrikedom och ökad överskádlighet. Dessutom har bestammelserna i 
vissa avseenden anpassats till gallande praxis.

Förutom andringar som ar motiverade av dessa skal föreslás vissa 
ytterligare justeringar av bestammelserna. En ny inledande bestammelse 
föreslás i 8 kap. för att förse kapitlet med en battre upptakt och att göra 
det möjligt att förenkla de följande bestammelserna i kapitlet. De 
bestammelser som anger det s.k. primara lagomrádet laggs samman i en 
bestammelse. Den centrala bestammelsen om delegation av 
normgivningsmakt till regeringen andras sá att den anger de omráden dar 
delegation inte ar möjlig, i stallet för att som i dag rakna upp de omráden 
inom vilka delegation fár ske.

En bestammelse som ger riksdagen möjlighet att bemyndiga 
kommuner att meddela föreskrifter om skatt som syftar till att reglera 
trafikförhállandena i kommunen införs. Syftet med bestammelsen ar att

332



undanröja det konstitutionella hinder som i dag finns mot en sádan Prop. 2009/10:80 
ordning nar det galler parkeringsavgifter och trangselskatt. Bilaga 1

Finansmakten
Med finansmakten avses ratten att bestamma om inkomster till staten och 
att förfoga över statens tillgángar, framst genom beslut om utgifter. 
Inkomsterna utgörs framför allt av skatter och avgifter men ocksá av 
intakter av privatrattslig karaktar, t.ex. utdelning pá de aktier som staten 
ager. Den nuvarande regleringen beskriver pá ett övergripande satt 
riksdagens och regeringens befogenheter pá budgetomrádet. Regleringen 
kompletteras av bestammelser i riksdagsordningen och i lagen 
(1996:1059) om statsbudgeten.

Vi anser att utgángspunkten för bestammelserna om finansmakten i 
regeringsformen aven i fortsattningen bör vara att pá ett övergripande satt 
reglera riksdagens och regeringens befogenheter pá budgetomrádet. 
Endast bestammelser som ar av sádan vikt och har erhállit en sádan 
politisk acceptans att de inte kan antas bli föremál för andring inom 
överskádlig tid bör finnas i regeringsformen. Inom denna ram bör 
bestammelserna sá tydligt som möjligt áterspegla den faktiska 
budgetprocessen. I vár översyn av kapitlet föreslár vi att vissa 
bestammelser utgár och att viss konstitutionell praxis lagfasts. Vissa 
andra förslag till andringar ges ocksá i betankandet.

Den nuvarande regleringen av situationen dá nágon budget inte har 
beslutats före budgetperiodens början kompletteras med en bestammelse. 
Den innebar att om riksdagen inte ens provisoriskt har beslutat om anslag 
för ett visst andamál sá ska den senaste budgeten, med de andringar som 
följer av andra beslut av riksdagen, galla till dess annat beslutats.

En bestammelse i regeringsformen om att regeringen ska överlamna en 
ársredovisning för staten till riksdagen föreslás ocksá.

Regeringsformens krav pa medborgarskap för vissa anstallningar
I regeringsformen finns krav pá svenskt medborgarskap för flera olika 
fall. Riksdagsledamöterna máste vara svenska medborgare liksom 
statschefen. Ett statsrád máste vara svensk medborgare sedan minst tio 
ár. Slutligen finns det i 11 kap. ett generellt krav pá svenskt 
medborgarskap för vissa befattningar och uppdrag.

Vi föreslár att regeringsformens krav pá att statsrád ska vara svenska 
medborgare sedan minst tio ár tas bort. I fortsattningen ska sáledes 
endast krav pá svenskt medborgarskap galla.

Vidare föreslár vi att kravet pá svenskt medborgarskap betraffande 
vissa statliga anstallningar och andra uppdrag tas bort ur regeringsformen 
för andra an justitiekanslern, riksdagens ombudsman och riksrevisorerna 
samt ordinarie domare. I den utstrackning som det finns skal för sádana 
krav i övrigt, ska dessa tas in i lag eller i andra föreskrifter enligt grunder 
som anges i lag. I riksdagsordningen tas vidare in en bestammelse om att 
endast den som ar svensk medborgare fár inneha uppdrag som tillsatts 
genom val av riksdagen.
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Romstadgan för Internationella brottmálsdomstolen har varit bindande 
för Sverige sedan 2001. Regeringsformen bör mot denna bakgrund nu 
anpassas till de krav som följer av Sveriges átaganden enligt 
Romstadgan. Vi föreslár darför att en ny bestammelse införs som 
markerar att regeringsformens regler om átal och immunitet för 
riksdagsledamöter, statschefen, statsrád och ledamöter i Högsta 
domstolen eller Regeringsratten inte utgör hinder mot att Sveriges 
átaganden med anledning av Romstadgan uppfylls. Den nya 
bestammelsen tar ocksá sikte pá átaganden i förhállande till andra 
mellanfolkliga brottmálsdomstolar.

I syfte att kunna uppfylla vára internationella átaganden pá det har 
omrádet införs vidare en möjlighet att överláta rattskipnings- och 
förvaltningsuppgifter som grundar sig direkt pá regeringsformen till 
mellanfolkliga organisationer eller domstolar.

Krig, krigsfara och nödsituationer
Vi har i Sverige valt att redan i fredstid införa regler som sá lángt det ar 
möjligt skapar en grund för legalt handlande aven i krigstid. Den 
nuvarande regleringen om krig och krigsfara syftar till att minska 
riskerna för tvister som rör frágor om statsmakterna har handlat 
rattsenligt och att försvára för oansvariga grupper att ta makten.

Vi anser att regeringsformen aven fortsattningsvis bör innehálla regler 
om krig och krigsfara. Vi föreslár dock vissa justeringar av regleringen. 
Tillampningsomrádet för ett antal bestammelser i regleringen avgransas 
sá att de endast blir tillampliga vid sádant krig eller sádan krigsfara som 
innebar att rikets territorium eller bestánd ar hotat. Begransningen syftar 
till att reglerna inte ska kunna anvandas annat an i de fall dar det 
verkligen ar motiverat.

Det föreslás aven att en sarskild reglering införs vilken innebar att 
regeringen i nödsituationer under vissa förutsattningar fár meddela 
föreskrifter som annars enligt grundlag ska meddelas av riksdagen. 
Denna utvidgning av regeringens normgivningsmakt kan aktualiseras vid 
nödsituationer som innebar omfattande skador eller en överhangande risk 
för omfattande skador pá manniskor, egendom eller miljö eller en 
allvarlig störning eller en överhangande risk för en allvarlig störning i 
centrala samhallsfunktioner.

Átal och rattslig immunitet Prop. 2009/10:80
Bilaga 1
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Grundlagsutredningens lagförslag

Prop. 2009/10:80
Bilaga 2

1. Förslag till lag om andring i regeringsformen

Harigenom föreskrivs i frága om regeringsformen1 
dels att 2, 3, 8-10 och 11 kap. ska upphöra att galla, 
dels att nuvarande 12 och 13 kap. ska betecknas 13 respektive 15 kap., 
dels att nuvarande 4 kap. 4, 5 och 6-10 §§ ska betecknas 4 kap. 6, 

7 och 10-14 §§, 5 kap. 1-7 §§ ska betecknas 5 kap. 2-8 §§ och 6 kap. 2 -
7, 8 och 10 §§ ska betecknas 6 kap. 4-9, 11 och 12 §§, 6 kap. 9 § ska 
betecknas 6 kap. 2 §, 7 kap. 8 § ska betecknas 6 kap. 10 §, 12 kap. 8 § 
ska betecknas 11 kap. 8 §, 13 kap. 9 och 10-13 §§ ska betecknas 15 kap. 
15 och 9-12 §§,

dels att rubriken till nya 15 kap. ska lyda ”Krig, krigsfara och 
nödsituationer” och att rubrikerna narmast före 4 kap. 14 § och 15 kap.
15 § ska lyda ”Ytterligare bestammelsef’ respektive ”Vapenstillestánd”, 

dels att 1 kap. 2, 4, 5, 7 och 9 §§, 4 kap. 1-7 och 10-13 §§, 5 kap. 2-8
§§, 6 kap. 1, 2 och 4-12 §§, 7 kap. 1-7 §§, 13 kap. 1-9 §§ och 15 kap. 1-
12 §§ samt att rubrikerna narmast före 4 kap. 1-6 och 10 §§, 6 kap. 1, 4, 
7 och 10-12 §§, 7 kap. 1-3 och 6 §§, 13 kap. 1 och 3-7 §§, 15 kap. 1, 2,
4, 5 och 7-12 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det i regeringsformen ska införas átta nya paragrafer, 1 kap. 10 
§, 4 kap. 8 och 9 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 § och 15 kap. 13, 14 och 16-19 
§§, samt narmast före 4 kap. 8 och 9 §§, 6 kap. 3 §, 15 kap. 13, 14 samt
16 och 17 §§ nya rubriker av följande lydelse,

dels att det i regeringsformen ska införas átta nya kapitel, 2, 3, 8-12 
och 14 kap., av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
2 §

Den offentliga makten ska 
utövas med respekt för alla 
manniskors lika varde och för den 
enskilda manniskans frihet och 
vardighet.

Den enskildes personliga, 
ekonomiska och kulturella valfard 
ska vara grundlaggande mál för 
den offentliga verksamheten. 
Sarskilt ska det allmanna trygga 
ratten till arbete, bostad och

Den offentliga makten skall 
utövas med respekt för alla 
manniskors lika varde och för den 
enskilda manniskans frihet och 
vardighet.

Den enskildes personliga, 
ekonomiska och kulturella valfard 
skall vara grundlaggande mál för 
den offentliga verksamheten. Det 
skall sarskilt áligga det allmanna 
att trygga ratten till halsa, arbete,

1 Regeringsformen omtryckt 2003:593.
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bostad och utbildning samt att 
verka för social omsorg och 
trygghet.

Det allmanna skall framja en 
hállbar utveckling som leder till en 
god miljö för nuvarande och 
kommande generationer.

Det allmanna skall verka för att 
demokratins idéer blir vagledande 
inom samhallets alla omráden 
samt varna den enskildes privatliv 
och familjeliv. Det allmanna skall 
verka för att alla manniskor skall 
kunna uppná delaktighet och 
jamlikhet i samhallet. Det 
allmanna skall motverka 
diskriminering av manniskor pá 
grund av kön, hudfarg, nationellt 
eller etniskt ursprung, spráklig 
eller religiös tillhörighet, 
funktionshinder, sexuell laggning, 
álder eller annan omstandighet 
som galler den enskilde som 
person.

Etniska, sprákliga och religiösa 
minoriteters möjligheter att 
behálla och utveckla ett eget 
kultur- och samfundsliv bör 
framjas.

utbildning samt verka för social 
omsorg och tiygghet och för goda 
förutsattningar för halsa.

Det allmanna ska framja en 
hállbar utveckling som leder till en 
god miljö för nuvarande och 
kommande generationer.

Det allmanna ska verka för att 
demokratins idéer blir vagledande 
inom samhallets alla omráden 
samt varna den enskildes privatliv 
och familjeliv.

Det allmanna ska verka för att 
alla manniskor ska kunna uppná 
delaktighet och jamlikhet i 
samhallet och för att barns ratt tas 
till vara. Det allmanna ska 
motverka diskriminering av 
manniskor pá grund av kön, 
hudfarg, nationellt eller etniskt 
ursprung, spráklig eller religiös 
tillhörighet, funktionshinder, 
sexuell laggning, álder eller andra 
omstandigheter som galler den 
enskilde som person.

Samernas och andra etniska, 
sprákliga och religiösa minori- 
teters möjligheter att behálla och 
utveckla ett eget kultur- och 
samfundsliv ska framjas.

4 §
Riksdagen ar folkets framsta företradare.
Riksdagen stiftar lag, beslutar 

om skatt till staten och bestammer 
hur statens medel skall anvandas. 
Riksdagen granskar rikets styrelse 
och förvaltning.

Riksdagen stiftar lag, beslutar 
om skatt till staten och bestammer 
hur statens medel ska anvandas. 
Riksdagen granskar rikets styrelse 
och förvaltning.
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Konungen eller drottning, som 
enligt successionsordningen 
innehar Sveriges tron, ar rikets 
statschef.

Vad i denna regeringsform ar 
stadgat om konungen skall, om 
drottning ar statschef, galla 
henne.

I riket finns primarkommuner 
och landstingskommuner.
Beslutanderatten i kommunerna 
utövas av valda församlingar.

Kommunerna fár taga ut skatt 
för skötseln av sina uppgifter.

Domstolar samt
förvaltningsmyndigheter och 
andra som fullgör uppgifter inom 
den offentliga förvaltningen skall i 
sin verksamhet beakta allas likhet 
inför lagen samt iakttaga saklighet 
och opartiskhet.

Konungen eller drottning som 
enligt successionsordningen 
innehar Sveriges tron ar rikets 
statschef.

5 §

7 §
I riket finns kommuner pá lokal 

och regional nivá.

9 §
Domstolar samt förvalt- 

ningsmyndigheter och andra som 
fullgör offentliga förvalt- 
ningsuppgifter ska i sin 
verksamhet beakta allas likhet 
inför lagen samt iaktta saklighet 
och opartiskhet.

10 §
Sverige ar medlem i Europeiska 

unionen. Sverige deltar aven inom 
ramen för Förenta nationerna och 
Europarádet samt i andra 
sammanhang i internationellt 
samarbete.

2 kap. Grundlaggande fri- och rattigheter 

Opinionsfriheter

1 § Var och en ar gentemot det allmanna tillförsakrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller pá annat satt 

meddela upplysningar samt uttrycka tankar, ásikter och kanslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhamta och ta emot upplysningar samt 

att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för 

upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för 
framförande av konstnarligt verk,

4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer 
pá allman plats,
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5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmanna 
eller enskilda syften, och

6. religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva 
sin religion.

I frága om tryckfriheten och motsvarande frihet att yttra sig i ljudradio, 
television och i vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, 
ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar galler 
tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

I tryckfrihetsförordningen finns ocksá bestammelser om ratt att ta del 
av allmanna handlingar.

2 § Ingen fár av det allmanna tvingas att ge till kanna sin áskádning i 
politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sádant hanseende. Inte heller fár 
nágon av det allmanna tvingas att delta i sammankomst för 
opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller 
att tillhöra politisk sammanslutning, trossamfund eller annan 
sammanslutning för áskádning som avses i första meningen.

3 § Ingen svensk medborgare fár utan samtycke antecknas i ett allmant 
register enbart pá grund av sin politiska áskádning.

Var och en ska i den utstrackning som narmare anges i lag skyddas mot 
att hans eller hennes personliga integritet kranks genom att uppgifter om 
honom eller henne registreras med hjalp av automatisk databehandling.

Kroppslig integritet och rörelsefrihet

4 § Dödsstraff fár inte förekomma.

5 § Var och en ar skyddad mot kroppsstraff. Ingen fár heller utsattas för 
tortyr eller för medicinsk páverkan i syfte att framtvinga eller hindra 
yttranden.

6 § Var och en ar gentemot det allmanna skyddad mot pátvingat 
kroppsligt ingrepp aven i andra fall an som avses i 4 och 5 §§. Var och en 
ar dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande 
intráng samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försandelse 
och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat 
förtroligt meddelande.

7 § Ingen svensk medborgare fár landsförvisas eller hindras att resa in i 
riket.

Ingen svensk medborgare som ar eller har varit bosatt i riket fár frántas 
sitt medborgarskap. Det fár dock föreskrivas att barn under arton ár i 
frága om sitt medborgarskap ska följa föraldrarna eller en av dem. Det 
fár aven föreskrivas att, i enlighet med överenskommelse med en annan 
stat, den som sedan födelsen ar medborgare aven i den andra staten och 
varaktigt bosatt dar förlorar sitt svenska medborgarskap vid arton árs 
álder eller senare.
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8 § Var och en ar gentemot det allmanna skyddad mot frihetsberövanden. Prop. 2009/10:80 
Den som ar svensk medborgare ar aven i övrigt tillförsakrad frihet att Bilaga 2 
förflytta sig inom riket och att lamna det.

Rattssakerhet

9 § Om en annan myndighet an en domstol har berövat nágon friheten 
med anledning av brott eller misstanke om brott, ska han eller hon kunna 
fá frihetsberövandet prövat av domstol utan oskaligt dröjsmál. Detta 
galler dock inte nar det ar frága om att till Sverige flytta över 
verkstallighet av en frihetsberövande páföljd enligt en dom i en annan 
stat.

Áven den som av nágon annan anledning an som anges i första stycket 
har blivit omhandertagen tvángsvis, ska kunna fá omhandertagandet 
prövat av domstol utan oskaligt dröjsmál. Med prövning av domstol 
likstalls i sádant fall prövning av en namnd, om namndens 
sammansattning ar bestamd i lag och ordföranden i namnden ska vara 
eller ha varit ordinarie domare.

Har prövningen inte uppdragits át en myndighet som ar behörig enligt 
första eller andra stycket, ska prövningen göras av allman domstol.

10 § Ingen fár dömas till straff eller annan brottspáföljd för en garning 
som inte var belagd med brottspáföljd nar den begicks. Inte heller fár 
nágon dömas till svárare brottspáföljd för garningen an den som var 
föreskriven dá. Med brottspáföljd avses har aven förverkande och annan 
sarskild rattsverkan av brott.

Skatt eller statlig avgift fár inte tas ut i vidare mán an som följer av 
föreskrifter som gallde nar den omstandighet intraffade som utlöste skatt- 
eller avgiftsskyldigheten. Finner riksdagen att det finns sarskilda skal för 
det, fár en lag dock innebara att skatt eller statlig avgift tas ut trots att 
lagen inte hade tratt i kraft nar omstandigheten intraffade, om regeringen 
eller ett riksdagsutskott dá hade lamnat ett förslag om det till riksdagen. 
Med förslag jamstalls ett meddelande i skrivelse frán regeringen till 
riksdagen om att ett sádant förslag ar att vanta. Vidare fár riksdagen 
föreskriva undantag frán första meningen, om riksdagen finner att det av 
sarskilda skal kravs i samband med krig, krigsfara eller svár ekonomisk 
kris.

11 § Domstol fár inte inrattas för en redan begángen garning och inte 
heller för en viss tvist eller i övrigt för ett visst mál.

En rattegáng ska genomföras rattvist och inom skalig tid. Förhandling 
vid domstol ska vara offentlig.
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Skydd mot diskriminering

12 § Lag eller annan föreskrift fár inte innebara att nágon missgynnas 
darför att han eller hon tillhör en minoritet med hansyn till etniskt 
ursprung, hudfarg eller annat liknande förhállande eller med hansyn till 
sexuell laggning.

13 § Lag eller annan föreskrift fár inte innebara att nágon missgynnas pá 
grund av sitt kön, om inte föreskriften utgör ett led i stravanden att 
ástadkomma jamstalldhet mellan man och kvinnor eller avser varnplikt 
eller motsvarande tjansteplikt.

Stridsatgarder pá arbetsmarknaden

14 § En förening av arbetstagare samt arbetsgivare och en förening av 
arbetsgivare har ratt att vidta stridsátgarder pá arbetsmarknaden, om inte 
annat följer av lag eller avtal.

Egendomsskydd och allemansratt

15 § Vars och ens egendom ar tryggad genom att ingen kan tvingas avstá 
sin egendom till det allmanna eller till nágon enskild genom 
expropriation eller nágot annat sádant förfogande eller tála att det 
allmanna inskranker anvandningen av mark eller byggnad utom nar det 
kravs för att tillgodose angelagna allmanna intressen.

Den som genom expropriation eller nágot annat sádant förfogande 
tvingas avstá sin egendom ska vara tillförsakrad full ersattning för 
förlusten. Ersattning ska ocksá vara tillförsakrad den för vilken det 
allmanna inskranker anvandningen av mark eller byggnad pá sádant satt 
att págáende markanvandning inom berörd del av fastigheten avsevart 
försváras eller att skada uppkommer som ar betydande i förhállande till 
vardet pá denna del av fastigheten. Ersattningen ska bestammas enligt 
grunder som anges i lag.

Vid inskrankningar i anvandningen av mark eller byggnad som sker av 
halsoskydds-, miljöskydds- eller sakerhetsskal galler dock vad som följer 
av lag i frága om ratt till ersattning.

Alla ska ha tillgáng till naturen enligt allemansratten oberoende av vad 
som föreskrivits ovan.

Upphovsratt

16 § Författare, konstnarer och fotografer ager ratt till sina verk enligt 
bestammelser som meddelas i lag.
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17 § Begransningar i ratten att driva naring eller utöva yrke fár införas 
endast för att skydda angelagna allmanna intressen och aldrig i syfte 
enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag.

Samernas ratt att bedriva renskötsel regleras i lag.

Naringsfrihet

Utbildning och forskning

18 § Alla barn som omfattas av den allmanna skolplikten har ratt till 
kostnadsfri grundlaggande utbildning i allman skola. Det allmanna ska 
svara ocksá för att högre utbildning finns.

Forskningens frihet ar skyddad enligt bestammelser som meddelas i 
lag.

Europakonventionen

19 § Lag eller annan föreskrift fár inte meddelas i strid med Sveriges 
átaganden pá grund av den europeiska konventionen angáende skydd för 
de manskliga rattigheterna och de grundlaggande friheterna.

Förutsattningar för begransningar av fri- och rattigheter

20 § Följande fri- och rattigheter fár, i den utstrackning som medges i 
21-24 §§, begransas genom lag:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten,
demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1-5),

2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp an som avses i 4 och 5 §§, mot 
kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intráng samt mot intráng i 
förtroliga försandelser och meddelanden (6 §),

3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra 

meningen).
Efter bemyndigande i lag fár de i första stycket angivna fri- och 

rattigheterna begransas genom annan författning i de fall som anges i 8 
kap. 5 § och i frága om förbud att röja sádant som nágon fátt kannedom 
om i allman tjanst eller under utövande av tjansteplikt. I samma ordning 
fár mötesfriheten och demonstrationsfriheten begransas aven i de fall 
som anges i 24 § första stycket andra meningen.

21 § Begransningar enligt 20 § fár göras endast för att tillgodose andamál 
som ar godtagbara i ett demokratiskt samhalle. Begransningen fár aldrig 
gá utöver vad som ar nödvandigt med hansyn till det andamál som har 
föranlett den och inte heller stracka sig sá lángt att den utgör ett hot mot 
den fria ásiktsbildningen sásom en av folkstyrelsens grundvalar. 
Begransningen fár inte göras enbart pá grund av politisk, religiös, 
kulturell eller annan sádan áskádning.
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22 § Ett förslag till lag enligt 20 § ska, om det inte avslás av riksdagen, Prop. 2009/10:80 
pá yrkande av lagst tio av dess ledamöter vila i minst tolv mánader frán Bilaga 2
det att det första utskottsyttrandet över förslaget anmaldes i riksdagens 
kammare. Riksdagen fár dock anta förslaget direkt, om minst fem 
sjattedelar av de röstande enas om beslutet.

Första stycket galler inte förslag till lag om fortsatt giltighet i högst tvá 
ár av lag. Det galler inte heller förslag till lag som enbart rör

1. förbud att röja sádant som nágon har fátt kannedom om i allman 
tjanst eller under utövande av tjansteplikt och vars hemlighállande ar 
nödvandigt med hansyn till nágot av de intressen som anges i 2 kap. 2 § 
tryckfrihetsförordningen,

2. husrannsakan eller liknande intráng, eller
3. frihetsstraff som páföljd för viss garning.
Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens del om första stycket ar 

tillampligt i frága om ett visst lagförslag.

23 § Yttrandefriheten och informationsfriheten fár begransas med hansyn 
till rikets sakerhet, folkförsörjningen, allman ordning och sakerhet, 
enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet 
av brott. Vidare fár friheten att yttra sig i naringsverksamhet begransas. I 
övrigt fár begransningar av yttrandefriheten och informationsfriheten 
göras endast om sarskilt viktiga skal föranleder det.

Vid bedömandet av vilka begransningar som fár göras med stöd av 
första stycket ska sarskilt beaktas vikten av vidaste möjliga yttrandefrihet 
och informationsfrihet i politiska, religiösa, fackliga, vetenskapliga och 
kulturella angelagenheter.

Att meddela föreskrifter som utan avseende pá yttrandens inneháll 
narmare reglerar ett visst satt att sprida eller ta emot yttranden anses inte 
som en begransning av yttrandefriheten och informationsfriheten.

24 § Mötesfriheten och demonstrationsfriheten fár begransas av hansyn 
till ordning och sakerhet vid sammankomsten eller demonstrationen eller 
till trafiken. I övrigt fár dessa friheter begransas endast av hansyn till 
rikets sakerhet eller för att motverka farsot.

Föreningsfriheten fár begransas endast nar det galler sammanslutningar 
vilkas verksamhet ar av militar eller liknande natur eller innebar 
förföljelse av en folkgrupp pá grund av etniskt ursprung, hudfarg eller 
annat liknande förhállande.

25 § För andra an svenska medborgare har i riket fár sarskilda 
begransningar göras genom lag i frága om följande fri- och rattigheter:

1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten,
demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § 
första stycket),

2. skyddet mot tváng att ge till kanna áskádning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp aven i annat fall an som avses i 4 

och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intráng samt 
mot intráng i förtroliga försandelser och meddelanden (6 §),

4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. ratten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning

an brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena), 342



6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra 
meningen),

7. författares, konstnarers och fotografers ratt till sina verk (16 §),
8. ratten att driva naring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp pá grund av áskádning (21 § tredje meningen). 
Pá sádana föreskrifter om sarskilda begransningar som avses i första

stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje 
stycket tillampas.

3 kap. Riksdagen

Riksdagens bildande och sammansattning

1 § Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val.
Vid sádant val sker röstning pá parti med möjlighet för valjarna att 

lamna sarskild personröst.
Med parti avses varje sammanslutning eller grupp av valjare, som 

upptrader i val under sarskild beteckning.

2 § Riksdagen bestár av en kammare med 349 ledamöter. För 
ledamöterna ska det finnas ersattare.

Ordinarie val

3 § Ordinarie val till riksdagen hálls vart fjarde ár.

Röstratt och valbarhet

4 § Röstratt vid val till riksdagen har varje svensk medborgare som ar 
eller nágon gáng har varit bosatt i riket och har fyllt arton ár.

Endast den som uppfyller villkoren för röstratt kan vara ledamot av 
riksdagen eller ersattare för ledamot.

Frágan om nágon har röstratt avgörs pá grundval av en före valet 
upprattad röstlangd.

Valkretsar

5 § För val till riksdagen ar riket indelat i valkretsar.

Mandatfördelningen mellan valkretsarna

6 § Av mandaten i riksdagen ar 310 fasta valkretsmandat och 39 
utjamningsmandat.

De fasta valkretsmandaten fördelas mellan valkretsarna pá grundval av 
en berakning av förhállandet mellan antalet röstberattigade i varje
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valkrets och antalet röstberattigade i hela riket. Fördelningen faststalls Prop. 2009/10:80 
för fyra ár i sander. Bilaga 2

Mandatfördelningen mellan partierna

7 § Mandaten fördelas mellan partier.
Endast partier som har fátt minst fyra procent av rösterna i hela riket 

fár delta i fördelningen av mandaten. Ett parti som har fátt farre röster fár 
dock delta i fördelningen av de fasta valkretsmandaten i en valkrets dar 
partiet har fátt minst tolv procent av rösterna.

8 § De fasta valkretsmandaten fördelas pá varje valkrets proportionellt 
mellan partierna pá grundval av valresultatet i valkretsen.

Utjamningsmandaten fördelas mellan partierna sá, att fördelningen av 
alla mandat i riksdagen, med undantag av de fasta valkretsmandat som 
har tillfallit ett parti med mindre an fyra procent av rösterna, blir 
proportionell mot de i fördelningen deltagande partiernas röstetal i hela 
riket. Har ett parti vid fördelningen av de fasta valkretsmandaten fátt 
flera mandat an som motsvarar den proportionella representationen i 
riksdagen för partiet, bortses vid fördelningen av utjamningsmandaten 
frán partiet och de fasta valkretsmandat som det har fátt. Sedan 
utjamningsmandaten har fördelats mellan partierna, tillförs de valkretsar.

Vid mandatfördelningen mellan partierna anvands uddatalsmetoden 
med första divisorn jamkad till 1,4.

9 § För varje mandat som ett parti har fátt utses en riksdagsledamot samt 
ersattare för honom eller henne.

Valperiod

10 § Varje val galler för tiden frán det att den nyvalda riksdagen har 
samlats till dess den narmast darefter valda riksdagen samlas.

Den nyvalda riksdagen samlas pá den femtonde dagen efter valdagen, 
dock tidigast pá den fjarde dagen efter det att valresultatet har kungjorts.

Extra val

11 § Regeringen fár besluta om extra val till riksdagen mellan ordinarie 
val. Extra val ska hállas inom tre mánader efter beslutet.

Efter val till riksdagen fár regeringen inte besluta om extra val förran 
tre mánader har gátt frán den nyvalda riksdagens första sammantrade. 
Regeringen fár inte heller besluta om extra val under den tid dá dess 
ledamöter, efter det att samtliga har entledigats, uppeháller sina 
befattningar till dess en ny regering ska tilltrada.

Bestammelser om extra val i visst fall finns i 6 kap. 5 §.
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12 § Val till riksdagen fár överklagas hos en av riksdagen utsedd 
valprövningsnamnd. Namndens beslut fár inte överklagas.

Den som har valts till riksdagsledamot utövar sitt uppdrag aven om 
valet har överklagats. Ándras valet, intar en ny ledamot sin plats sá snart 
andringen har kungjorts. Det galler ocksá för ersattare.

Valprövningsnamnden bestár av en ordförande, som ska vara eller ha 
varit ordinarie domare och som inte fár tillhöra riksdagen, och sex andra 
ledamöter. Ledamöterna valjs efter varje ordinarie val, sá snart valet har 
vunnit laga kraft, för tiden till dess nytt val till namnden har agt rum. 
Ordföranden valjs sarskilt.

Överklagande av val

Ytterligare bestammelser

13 § Ytterligare bestammelser i de amnen som anges i 1 § tredje stycket 
och 3-12 §§ samt om utseende av ersattare för riksdagsledamöterna 
meddelas i riksdagsordningen eller annan lag.

4 kap.

Riksdagen sammantrader till 
riksmöte arligen. Riksmöte hálles 
i Stockholm, om icke riksdagen 
eller talmannen bestammer annat 
av hansyn till riksdagens sakerhet 
eller frihet.

Riksmöte

1 §
Riksdagen sammantrader till 

riksmöte varje ár. Riksmötet hálls
i Stockholm, om inte riksdagen 
eller talmannen bestammer annat 
av hansyn till riksdagens sakerhet 
eller frihet.

Riksdagen utser inom sig för 
varje valperiod en talman samt en 
förste, en andre och en tredje vice 
talman.

Talmannen

2 §
Riksdagen valjer inom sig för 

varje valperiod en talman samt en 
förste, en andre och en tredje vice 
talman.

Utskotten

3 § andra stycket (del av) 
Riksdagen valjer inom sig 

utskott, daribland ett konstitu- 
tionsutskott och ett finansutskott, 
enligt bestammelser i 
riksdagsordningen.

3 §
Riksdagen valjer inom sig 

utskott, daribland ett konstitu- 
tionsutskott och ett finansutskott, 
enligt bestammelser i 
riksdagsordningen.
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Ratten att vacka förslag

3 § första stycket 
Regeringen och vaije 

riksdagsledamot fár i enlighet med 
vad som narmare angives i 
riksdagsordningen vacka förslag i 
frága om allt som kan komma 
under riksdagens prövning, om ej 
annat ar bestamt i denna 
regeringsform.

3 § andra stycket (del av)
Árende som vackes av 

regeringen eller riksdagsledamot 
beredes före avgörandet av 
utskott, om ej annat ar bestamt i 
denna regeringsform.

4 §
Nar arende skall avgöras i 

kammaren, fár varje riksdags- 
ledamot och varje statsrád yttra sig
i enlighet med vad som narmare 
angives i riksdagsordningen. 
Bestammelser om jav fn n s  i 
riksdagsordningen.

5 §
Vid omröstning i riksdagen 

galler som riksdagens beslut den 
mening varom mer an halften av 
de röstande förenar sig, om ej 
annat sarskilt angives i denna 
regeringsform eller, betraffande 
frágor som hör till förfarandet i 
riksdagen, i huvudbestammelse i 
riksdagsordningen. Om förfar- 
andet vid lika röstetal finns 
bestammelser i riksdagsordningen.

4 §
Regeringen och varje riks- 

dagsledamot fár, i enlighet med 
bestammelser i riksdagsordningen, 
vacka förslag i frága om allt som 
kan komma under riksdagens 
prövning, om inte annat anges i 
denna regeringsform.

Arendenas beredning

5 §
Ett arende som har vackts av 

regeringen eller en riksdags- 
ledamot bereds av ett utskott 
innan det avgörs, om inte annat 
anges i denna regeringsform.

Arendenas avgörande

6 §
Nar ett arende ska avgöras i 

kammaren, fár varje riksdags- 
ledamot och varje statsrád yttra 
sig. Narmare bestammelser om 
detta meddelas i riksdags- 
ordningen.

I  riksdagsordningen meddelas 
ocksá bestammelser om jav.

7 §
Vid omröstning i kammaren 

galler som riksdagens beslut den 
mening som mer an halften av de 
röstande enas om, om inte nágot 
annat anges i denna regeringsform 
eller, betraffande frágor som hör 
till förfarandet i riksdagen, i 
huvudbestammelse i
riksdagsordningen. Bestammelser 
om förfarandet vid lika röstetal 
meddelas i riksdagsordningen.
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Uppföljning och utvardering Bilaga 2

8 §
Varje utskott följer upp och 

utvarderar riksdagsbeslut inom 
utskottets amnesomráde.

Offentlighet i kammaren

9 §
Sammantraden i kammaren ar 

offentliga.
Ett sammantrade fár dock hállas 

inom stangda dörrar enligt 
bestammelser i riksdagsordningen.

6 §
Riksdagsledamot och ersattare 

fár fullgöra uppdrag som ledamot 
utan hinder av tjansteuppgift eller 
annan sádan förpliktelse som 
áligger honom.

7 §
Riksdagsledamot eller ersattare 

fár icke lamna sitt uppdrag utan
riksdagens medgivande.

Nar det finns anledning till det, 
skall Valprövningsnamnden 
sjalvmant pröva om ledamot eller 
ersattare ar behörig enligt 3 kap.
10 §. Den som förklaras obehörig 
ar darmed skild frán sitt uppdrag.

Ledamot eller ersattare fár i 
annat fall an som avses i andra 
stycket skiljas frán uppdraget 
endast om han genom brott har 
visat sig uppenbarligen olamplig 
för uppdraget. Beslut harom fattas 
av domstol.

Ledamöternas stallning

10 §
Riksdagsledamöter och ersattare 

fár fullgöra uppdrag som ledamot 
utan att hindras av tjansteuppgift 
eller annan sádan skyldighet.

11 §
En riksdagsledamot eller en 

ersattare fár inte lamna sitt 
uppdrag utan att riksdagen har 
medgett det.

Nar det finns anledning till det, 
ska Valprövningsnamnden
sjalvmant pröva om en ledamot 
eller en ersattare ar behörig enligt
3 kap. 4 § andra stycket. Den som 
förklaras obehörig ar darmed skild 
frán sitt uppdrag.

En ledamot eller en ersattare fár
i annat fall skiljas frán uppdraget 
endast om han eller hon genom 
brott har visat sig uppenbart 
olamplig för uppdraget. Beslut om 
detta fattas av domstol.

8 § 12 §
Ingen fár vacka talan mot den Talan fár inte vackas mot den 
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uppdrag som riksdagsledamot eller 
beröva honom friheten eller hindra 
honom att resa inom riket pá grund 
av hans yttranden eller garningar 
under utövandet av uppdraget, 
utan att riksdagen har medgivit det 
genom beslut om vilket minst fem 
sjattedelar av de röstande har 
förenat sig.

Misstankes riksdagsledamot för 
brott i annat fall, skall 
bestammelser i lag om gripande, 
anhállande eller haktning tillampas 
endast om han erkanner brottet 
eller har tagits pá bar garning eller 
frága ar om brott för vilket ej ar 
föreskrivet lindrigare straff an 
fangelse i tvá ár.

uppdrag som riksdagsledamot pá 
grund av hans eller hennes 
yttranden eller garningar under 
utövandet av uppdraget, utan att 
riksdagen har medgett det genom 
ett beslut som minst fem 
sjattedelar av de röstande har 
enats om. Detsamma galler i frága 
om frihetsberövande eller förbud 
att resa inom riket.

Misstanks en riksdagsledamot 
för brott i annat fall, ska 
bestammelser i lag om gripande, 
anhállande eller haktning tillampas 
endast om han eller hon erkanner 
brottet eller har tagits pá bar 
garning eller om det ar frága om 
ett brott för vilket det inte ar 
föreskrivet lindrigare straff an 
fangelse i tvá ár.

Prop. 2009/10:80
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9 §
Under tid dá riksdagsledamot ar 

riksdagens talman eller tillhör 
regeringen utövas hans uppdrag
som riksdagsledamot av ersattare. 
Riksdagen kan i
riksdagsordningen föreskriva att 
ersattare skall trada i 
riksdagsledamots stalle nar denne 
ar ledig.

Bestammelserna i 6 § och 8 § 
första stycket om skydd för 
utövandet av uppdrag som 
riksdagsledamot galler aven
talmannen och hans uppdrag.

För ersattare som utövar
uppdrag som riksdagsledamot 
galler bestammelserna om 
ledamot.

13 §
Under den tid som en riks- 

dagsledamot ar riksdagens talman 
eller tillhör regeringen utövas hans 
eller hennes uppdrag som 
riksdagsledamot av en ersattare. 
Riksdagen kan i riks- 
dagsordningen föreskriva att en 
ersattare ska trada i en riksdags- 
ledamots stalle nar han eller hon 
ar ledig.

Bestammelserna i 10 § och 12 § 
första stycket galler aven för 
talmannen och hans eller hennes 
uppdrag.

För en ersattare som utövar 
uppdrag som riksdagsledamot 
galler bestammelserna om 
ledamot.

5 kap.

1 §
Av 1 kap. 5 § framgár att 

konungen eller drottning som 
enligt successionsordningen inne- 
har Sveriges tron ar rikets 
statschef 348



2 § första stycket
Som statschef fár endast den 

tjanstgöra som ar svensk 
medborgare och har fyllt aderton 
ár. Han fár icke samtidigt vara 
statsrád eller utöva uppdrag sásom 
talman eller riksdagsledamot.

1 §
Statschefen hálles av stats- 

ministern underrattad om rikets 
angelagenheter. Nar sá erfordras 
sammantrader regeringen i konselj 
under statschefens
ordförandeskap.

2 § andra stycket
Statschefen skall samráda med 

statsministern, innan han reser
utrikes.

3 §
Ár konungen av sjukdom, 

utrikes resa eller annan orsak 
hindrad att fullgöra sina uppgifter, 
intrader enligt gallande tronföljd 
medlem av konungahuset, som ej 
ar hindrad, för att sásom tillfallig 
riksförestándare fullgöra
statschefens uppgifter.

4 §
Utslocknar konungahuset, utser 

riksdagen en riksförestándare att 
fullgöra statschefens uppgifter tills 
vidare. Riksdagen utser samtidigt 
en vice riksförestándare.

Detsamma galler, om konungen 
dör eller avgár och tronföljaren 
annu ej har fyllt aderton ár.

5 §
Har konungen under sex 

mánader utan avbrott varit 
hindrad att fullgöra sina uppgifter 
eller underlátit att fullgöra dem, 
skall regeringen anmala det till 
riksdagen. Riksdagen bestammer,

Som statschef fár endast den 
tjanstgöra som ar svensk
medborgare och har fyllt arton ár. 
Han eller hon fár inte samtidigt 
vara statsrád eller utöva uppdrag 
som talman eller riksdagsledamot.

3 §
Statschefen ska hállas under- 

rattad om rikets angelagenheter av 
statsministern. Nar det behövs 
sammantrader regeringen i konselj 
under statschefens
ordförandeskap.

Statschefen ska samráda med 
statsministern, innan han eller hon 
reser utomlands.

4 §
Om konungen eller drottning 

som ar statschef ar förhindrad att 
fullgöra sina uppgifter, intrader 
enligt gallande tronföljd medlem 
av konungahuset, som inte ar 
förhindrad, för att som tillfallig 
riksförestándare fullgöra
statschefens uppgifter.

5 §
Om konungahuset utslocknar 

valjer riksdagen en
riksförestándare som ska fullgöra 
statschefens uppgifter tills vidare. 
Riksdagen valjer samtidigt en vice 
riksförestándare.

Detsamma galler om konungen 
eller drottning som ar statschef 
dör eller avgár och tronföljaren 
annu inte har fyllt arton ár.

6 §
Om konungen eller drottning 

som ar statschef inte har fullgjort 
eller kunnat fullgöra sina uppgifter 
under sex mánaders tid, ska 
regeringen anmala det till 
riksdagen. Riksdagen beslutar om

2 §
Prop. 2009/10:80
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om konungen skall anses ha konungen eller drottningen ska Prop. 2009/10:80 
avgátt. anses ha avgátt. Bilaga 2

6 §
Riksdagen kan utse nágon att 

efter regeringens förordnande
tjanstgöra som tillfallig riks-
förestándare nar ingen med
behörighet enligt 3 eller 4 § kan
tjanstgöra.

Talmannen eller, vid förfall för 
honom, vice talman tjanstgör efter 
regeringens förordnande som
tillfallig riksförestándare, nar 
ingen annan behörig kan
tjanstgöra.

7 §
Konungen kan ej átalas för sina 

garningar. Riksförestándare kan ej 
átalas för sina garningar som 
statschef.

7 §
Riksdagen kan valja nágon att 

efter regeringens förordnande 
tjanstgöra som tillfallig 
riksförestándare nar ingen med 
behörighet enligt 4 eller 5 § kan 
tjanstgöra.

Talmannen eller, om han eller 
hon har förhinder, vice talman 
tjanstgör efter regeringens 
förordnande som tillfallig 
riksförestándare, nar ingen annan 
behörig kan tjanstgöra.

8 §
Konungen eller drottning som 

ar statschefkan inte átalas för sina 
garningar. En riksförestándare kan 
inte átalas för sina garningar som 
statschef.

6 kap.

Regeringens sammansattning

1 §
Regeringen bestár av statsministern och övriga statsrád.
Statsministern utses i den 

ordning som angives i 2-4 §§. 
Statsministern tillsatter övriga 
statsrád.

9 §
Endast den fár vara statsrád 

som ar svensk medborgare sedan 
minst tio ár.

Statsrád fár icke utöva allman 
eller enskild tjanst. Han fár ej 
heller inneha uppdrag eller utöva 
verksamhet som kan rubba 
förtroendet för honom.

Statsministern utses enligt
bestammelserna i 4-6 §§.
Statsministern tillsatter övriga 
statsrád.

2 §
Statsráden ska vara

svenska medborgare.
Ett statsrád fár inte inneha 

nágon anstallning. Han eller hon 
fár inte heller inneha nágot
uppdrag eller utöva nágon
verksamhet som kan rubba 
förtroendet för honom eller henne.
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3 §
En nyvald riksdag ska senast tvá 

veckor efter det att den samlats 
genom omröstning pröva frágan 
om statsministern har tillrackligt 
stöd i riksdagen. Om mer an 
halften av riksdagens ledamöter 
röstar nej pá denna frága, ska 
statsministern entledigas.

Omröstningen ska inte hállas 
om statsministern redan har 
entledigats.

Statsministeromröstning efter val

2 §
Nar statsminister skall utses, 

kallar talmannen företradare för 
varje partigrupp inom riksdagen 
till samrád. Talmannen överlagger 
med vice talmannen och avgiver 
sedan förslag till riksdagen.

Riksdagen skall senast pá fjarde 
dagen harefter, utan beredning i 
utskott, pröva förslaget genom 
omröstning. Röstar mer an halften 
av riksdagens ledamöter mot 
förslaget, ar det förkastat. I annat 
fall ar det godkant.

3 §
Förkastar riksdagen talmannens 

förslag, förfares pá nytt enligt 2 § . 
Har riksdagen fyra gánger 
förkastat talmannens förslag, skall 
förfarandet för utseende av 
statsminister avbrytas och 
áterupptagas först sedan val till 
riksdagen har hállits. Om ej 
ordinarie val andá skall hállas 
inom tre mánader, skall extra val 
förrattas inom samma tid.

4 §
Nar riksdagen har godkant 

förslag om ny statsminister, 
anmaler denne sá snart det kan ske 
de av honom utsedda statsráden

Regeringsbildningen

4 §
Nar en statsminister ska utses, 

kallar talmannen företradare för 
varje partigrupp inom riksdagen 
till samrád. Talmannen överlagger 
med vice talmannen och lamnar 
sedan förslag till riksdagen.

Riksdagen ska senast inom fyra 
dagar, utan beredning i utskott, 
pröva förslaget genom omröstning. 
Om mer an halften av riksdagens 
ledamöter röstar mot förslaget, ar 
det förkastat. I annat fall ar det 
godkant.

5 §
Förkastar riksdagen talmannens 

förslag, ska förfarandet enligt 4 § 
upprepas. Har riksdagen fyra 
gánger förkastat talmannens 
förslag, ska förfarandet avbrytas 
och áterupptas först sedan val till 
riksdagen har hállits. Om inte 
ordinarie val andá ska hállas inom 
tre mánader, ska extra val hállas 
inom samma tid.

6 §
Nar riksdagen har godkant ett 

förslag om ny statsminister, ska 
statsministern sá snart det kan ske 
anmala de övriga statsráden för
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för riksdagen. Darefter ager 
regeringsskifte rum vid en sarskild 
konselj inför statschefen eller, vid 
förfall för denne, inför talmannen. 
Talmannen kallas alltid till 
konseljen.

Talmannen utfardar förordnande 
vagnar.

5 §
Förklarar riksdagen att stats- 

ministern eller annat statsrád icke 
átnjuter riksdagens förtroende, 
skall talmannen entlediga 
statsrádet. Kan regeringen 
förordna om extra val till 
riksdagen, skall dock beslut om 
entledigande ej meddelas om 
regeringen inom en vecka frán 
misstroendeförklaringen förordnar 
om extra val.

6 §
Statsrád skall entledigas om han 

begar det, statsministern av
talmannen och annat statsrád av 
statsministern. Statsministern fár 
aven i annat fall entlediga annat 
statsrád.

7 §
Om statsministern entledigas

eller dör, skall talmannen
entlediga övriga statsrád.

7 kap. 8 §
Statsministern kan utse ett av de 

övriga statsráden att i egenskap av 
stallföretradare vid förfall för

riksdagen. Darefter ager 
regeringsskifte rum vid en sarskild 
konselj inför statschefen eller, om 
statschefen har förhinder, inför 
talmannen. Talmannen ska alltid 
kallas till konseljen. 
för statsministern pá riksdagens

Entledigande av statsministern 
eller annat statsrad

7 §
Förklarar riksdagen att stats- 

ministern eller nágot annat statsrád 
inte har riksdagens förtroende, ska 
talmannen entlediga statsrádet. Om 
regeringen kan besluta om extra 
val till riksdagen och gör det inom 
en vecka frán
misstroendeförklaringen, ska 
nágot entledigande dock inte ske.

I  3 § finns bestammelser om 
entledigande av statsministern 
med anledning av en 
statsministeromröstning efter val.

8 §
Ett statsrád ska entledigas om 

han eller hon begar det, 
statsministern av talmannen och 
ett annat statsrád av statsministern. 
Statsministern fár aven i andra fall 
entlediga statsrád.

9 §
Om statsministern entledigas 

eller dör, ska talmannen entlediga 
de övriga statsráden.

Stallföretradare fö r
statsministern

10 §
Statsministern kan bland de 

övriga statsráden utse nágon att i 
egenskap av stallföretradare vid
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statsministern fullgöra hans 
uppgifter. Har statsministern ej 
utsett stallföretradare eller har 
ocksá denne förfall, övertages 
statsministerns uppgifter i stallet 
av det av de tjanstgörande 
statsráden som har varit statsrád 
langst tid. Om tvá eller flera har 
varit statsrád lika lange, har den 
aldste av dem företrade.

förhinder för statsministern 
fullgöra hans eller hennes 
uppgifter. Har nágon stallföre- 
tradare inte utsetts eller har ocksá 
stallföretradaren förhinder,
fullgörs statsministerns uppgifter i 
stallet av den av de tjanstgörande 
statsráden som har varit statsrád 
langst tid. Om tvá eller flera har 
varit statsrád lika lange, har den 
aldste av dem företrade.

Prop. 2009/10:80
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8 §
Har regeringens samtliga 

ledamöter entledigats, uppeháller 
de sina befattningar till dess ny 
regering har tilltratt. Har annat 
statsrád an statsministern 
entledigats pá egen begaran, 
uppeháller han sin befattning till 
dess eftertradare har tilltratt, om 
statsministern begar det.

Övergangsregering

11 §
Har regeringens samtliga 

ledamöter entledigats, uppeháller 
de sina befattningar till dess en ny 
regering har tilltratt. Har ett annat 
statsrád an statsministern
entledigats pá egen begaran,
uppeháller han eller hon sin
befattning till dess en eftertradare 
har tilltratt, om statsministern 
begar det.

10 §
Vid förfall för talmannen 

övertager vice talman de uppgifter 
som enligt detta kapitel ankommer 
pá talmannen.

Förhinder fö r  talmannen

12 §
Om talmannen har förhinder 

övertar en vice talman de uppgifter 
som talmannen har enligt detta 
kapitel.

7 kap.

Regeringskansliet och dess 
uppgifter

För beredning av
regeringsarenden skall finnas ett 
regeringskansli. I detta ingár 
departement för skilda
verksamhetsgrenar. Regeringen 
fördelar arendena mellan
departementen. Statsministern

1 §
För att bereda regeringsarenden 

och för att bitrada regeringen och 
statsráden i deras verksamhet i
övrigt ska det finnas ett
regeringskansli. I detta ingár
departement för olika 
verksamhetsgrenar. Regeringen
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utser bland statsráden chefer för 
departementen.

Vid beredningen av
regeringsarenden skall behövliga 
upplysningar och yttranden 
inhamtas frán berörda myndig- 
heter. I  den omfattning som behövs 
skall tillfalle lamnas
sammanslutningar och enskilda att 
yttra sig.

Regeringsarenden avgörs av 
regeringen vid regerings- 
sammantrade. Regeringsarenden 
som galler verkstallighet inom 
försvarsmakten av författningar 
eller sarskilda regeringsbeslut kan 
dock, i den omfattning som 
angives i lag, under statsministerns 
överinseende avgöras av chefen 
för det departement till vilket 
arendena hör.

Statsministern kallar övriga
statsrád till regeringssammantrade 
och ar ordförande vid 
sammantradet. Minst fem statsrád
skall deltaga i regerings-
sammantrade.

Departementschef ar vid 
regeringssammantrade före-

fördelar arendena mellan
departementen. Statsministern 
utser bland statsráden chefer för 
departementen.

Arendenas beredning

2 §
Vid beredningen av 

regeringsarenden ska behövliga 
upplysningar och yttranden 
inhamtas frán berörda
myndigheter. Upplysningar och 
yttranden ska ocksá i den 
omfattning som behövs inhamtas 
frán kommuner. Áven
sammanslutningar och enskilda 
ska i den omfattning som behövs 
ges möjlighet att yttra sig.

Arendenas avgörande

3 §
Regeringsarenden avgörs av 

regeringen vid regerings-
sammantrade.

Regeringsarenden som galler 
verkstallighet inom försvars-
makten av författningar eller 
sarskilda regeringsbeslut kan dock,
i den omfattning som anges i lag, 
under statsministerns överinseende 
avgöras av chefen för det
departement som arendena hör till.

4 §
Statsministern kallar övriga 

statsrád till regeringssammantrade 
och ar ordförande vid 
sammantradet. Minst fem statsrád
ska delta i regerings- 
sammantradet.

5 §
Vid ett regeringssammantrade ar 

departementschefen föredragande i
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dragande i arende som hör till de arenden som hör till hans eller
hans departement. Statsministern hennes departement.
kan dock förordna att arende eller Statsministern kan dock förordna
grupp av arenden, som hör till att ett arende eller en grupp av
visst departement, skallföredragas arenden, som hör till ett visst
av annat statsrád an departement, ska föredras av ett 
departementschefen. annat statsrád an

departementschefen.

Protokoll och skiljaktig mening

6 §
Vid regeringssammantrade Vid regeringssammantraden ska 

föres protokoll. Skiljaktig mening protokoll föras. Skiljaktiga
skall antecknas i protokollet. meningar ska antecknas i

protokollet.

7 §
Författningar, förslag till Författningar, förslag till 

riksdagen och andra expeditioner riksdagen och andra beslut som
av regeringens beslut skall för att ska expedieras ska för att bli
bliva gallande skrivas under av gallande skrivas under av
statsministern eller annat statsrád statministern eller ett annat
pá regeringens vagnar. Regeringen statsrád pá regeringens vagnar.
kan dock genom förordning Regeringen kan dock genom
föreskriva att tjansteman i förordning föreskriva att en
sarskilda fall fár  skriva under tjansteman i sarskilda fall ska fá
expedition. skriva under beslut som ska

expedieras.

8 kap. Lagar och andra föreskrifter

1 § Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag och av regeringen 
genom förordning. Föreskrifter kan ocksá, efter bemyndigande av 
riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter an regeringen 
och av kommuner.

Ett bemyndigande att meddela föreskrifter ska alltid ges i lag eller 
förordning.

Föreskrifter som meddelas genom lag

2 § Föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser
1. enskildas personliga stallning och deras personliga och ekonomiska 

förhállanden inbördes,
2. förhállandet mellan enskilda och det allmanna under förutsattning att 

föreskrifterna galler skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp
i enskildas personliga eller ekonomiska förhállanden,
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3. grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer Prop. 2009/10:80 
och för den kommunala beskattningen samt kommunernas befogenheter i Bilaga 2
övrigt och deras áligganden,

4. trossamfund och grunderna för Svenska kyrkan som trossamfund,
5. rádgivande folkomröstning i hela riket och förfarandet vid 

folkomröstning i en grundlagsfrága, eller
6. val till Europaparlamentet.
Áven av andra bestammelser i denna regeringsform och av annan 

grundlag följer att föreskrifter av visst inneháll ska meddelas genom lag.

Föreskrifter som meddelas av regeringen

3 § Riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt
2 § första stycket 2 och 3. Föreskrifterna fár dock inte avse

1. annan rattsverkan av brott an böter,
2. skatt, utom tull pá införsel av varor, eller
3. konkurs eller utsökning.
Riksdagen kan i lag, som inneháller ett bemyndigande enligt första 

stycket, föreskriva aven annan rattsverkan av brott an böter för 
övertradelse av en föreskrift som meddelas av regeringen med stöd av 
bemyndigandet.

4 § Riksdagen kan bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter enligt
2 § första stycket 1-3 om anstánd med att fullgöra förpliktelser.

5 § Riksdagen kan i en lag bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter 
om

1. nar lagen ska trada i kraft,
2. nar delar av lagen ska börja eller upphöra att tillampas, eller
3. tillampning av lagen i förhállande till ett annat land eller en 

mellanfolklig organisation.

6 § Föreskrifter som regeringen meddelat med stöd av ett bemyndigande 
enligt denna regeringsform ska understallas riksdagen för prövning om 
riksdagen bestammer det.

7 § Regeringen fár utöver vad som följer av 3-5 §§ meddela
1. föreskrifter om verkstallighet av lag, och
2. föreskrifter som inte enligt grundlag ska meddelas av riksdagen. 
Regeringens föreskrifter enligt första stycket fár inte avse riksdagen

eller dess myndigheter. Regeringen fár inte heller med stöd av 
bestammelsen i första stycket 2 meddela föreskrifter som avser den 
kommunala beskattningen.

8 § Att regeringen fár meddela föreskrifter i ett visst amne hindrar inte att 
riksdagen meddelar föreskrifter i samma amne.
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9 § Riksdagen kan bemyndiga en kommun att meddela föreskrifter enligt
2 § första stycket 2 om föreskrifterna avser

1. avgifter, eller
2. skatt som syftar till att reglera trafikförhállanden i kommunen.

10 § Om riksdagen enligt detta kapitel bemyndigar regeringen att 
meddela föreskrifter i ett visst amne, kan riksdagen ocksá medge att 
regeringen bemyndigar en förvaltningsmyndighet eller en kommun att 
meddela föreskrifter i amnet.

11 § Regeringen fár bemyndiga en myndighet under regeringen eller 
nágon av riksdagens myndigheter att meddela föreskrifter enligt 7 §. Ett 
bemyndigande till riksdagens myndigheter fár dock inte avse 
förhállanden inom riksdagen eller dess myndigheter.

12 § Föreskrifter som en myndighet under regeringen meddelat med stöd 
av ett bemyndigande enligt 10 eller 11 § ska understallas regeringen för 
prövning om regeringen bestammer det.

13 § Riksdagen kan genom lag uppdra át Riksbanken att meddela 
föreskrifter inom dess ansvarsomráde enligt 9 kap. och betraffande dess 
uppgift att framja ett sakert och effektivt betalningsvasende.

Riksdagen kan bemyndiga riksdagens myndigheter att meddela 
föreskrifter som avser förhállanden inom riksdagen eller dess 
myndigheter.

Föreskrifter som meddelas av andra an riksdagen och regeringen

Stiftande av grundlag och riksdagsordningen

14 § Grundlag stiftas genom tvá likalydande beslut. Genom det första 
beslutet antas grundlagsförslaget som vilande. Det andra beslutet fár inte 
fattas tidigare an att det efter det första beslutet har hállits val till 
riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats. Det ska 
dessutom gá minst nio mánader mellan den tidpunkt dá arendet första 
gángen anmaldes i riksdagens kammare och valet, om inte 
konstitutionsutskottet beslutar om undantag. Ett sádant beslut ska fattas 
senast vid arendets beredning, och minst fem sjattedelar av ledamöterna 
máste rösta för beslutet.

15 § Riksdagen fár inte sásom vilande anta ett förslag om stiftande av 
grundlag som ar oförenligt med ett annat vilande grundlagsförslag, utan 
att samtidigt avslá det först antagna förslaget.

16 § Folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag ska hállas, om det 
yrkas av minst en tiondel av riksdagens ledamöter och minst en tredjedel 
av ledamöterna röstar för yrkandet. Ett sádant yrkande ska framstallas 
inom femton dagar frán det att riksdagen antog grundlagsförslaget som 
vilande. Yrkandet ska inte beredas i utskott.
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Folkomröstningen ska hállas samtidigt med det val till riksdagen som Prop. 2009/10:80 
avses i 14 §. Vid omröstningen fár de som har röstratt vid valet förklara Bilaga 2 
om de godtar det vilande grundlagsförslaget eller inte. Förslaget ar 
förkastat, om de som röstat mot förslaget ar fler an de som röstat för 
förslaget och om de som röstat mot till antalet ar fler an halften av dem 
som har avgett godkanda röster vid riksdagsvalet. I annat fall tar 
riksdagen upp förslaget till slutlig prövning.

17 § Riksdagsordningen stiftas pá det satt som anges i 14 § första-tredje 
meningarna och 15 §. Den kan ocksá stiftas genom endast ett beslut, om 
minst tre fjardedelar av de röstande och mer an halften av riksdagens 
ledamöter röstar för beslutet.

Tillaggsbestammelser i riksdagsordningen meddelas dock i samma 
ordning som lag i allmanhet.

Första stycket tillampas ocksá vid stiftande av sádan lag som avses i
2 § första stycket 4.

Andring och upphavande av lag

18 § En lag fár inte andras eller upphavas pá annat satt an genom en lag.
I frága om andring eller upphavande av grundlag eller riksdags- 

ordningen tillampas 14-17 §§. Vid andring eller upphavande av sádan 
lag som avses i 2 § första stycket 4 tillampas 17 § första stycket.

Utfardande och kungörande av föreskrifter

19 § En beslutad lag ska utfardas av regeringen sá snart som möjligt. En 
lag med sádana föreskrifter om riksdagen eller dess myndigheter som 
inte ska tas in i grundlag eller riksdagsordningen kan dock utfardas av 
riksdagen.

Lagar ska kungöras sá snart som möjligt. Detsamma galler 
förordningar, om inte annat anges i lag.

Lagrádet

20 § För att lamna yttranden över lagförslag ska det finnas ett lagrád, dar 
det ingár domare eller, vid behov, tidigare domare i Högsta domstolen 
och Regeringsratten. Narmare bestammelser om Lagrádets 
sammansattning och tjanstgöring meddelas i lag.

21 § Yttrande frán Lagrádet inhamtas av regeringen eller, enligt vad som 
narmare anges i riksdagsordningen, av ett riksdagsutskott.

Ett yttrande ska inhamtas innan riksdagen beslutar
1. grundlag om tryckfriheten eller om motsvarande frihet att yttra sig i 

ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt tekniska 
upptagningar,

2. lag om begransning av ratten att ta del av allmanna handlingar,
3. lag som avses i 2 kap. 3 § andra stycket, 14-16 §§, 20 § eller 25 §, 358



4. lag om kommunal beskattning eller lag som innebar áligganden för 
kommunerna,

5. lag som avses i 2 § första stycket 1 och 2 eller lag som avses i
11 och 12 kap., eller

6. lag som andrar eller upphaver en lag enligt 1-5.
Bestammelserna i andra stycket galler dock inte, om Lagrádets

granskning skulle sakna betydelse pá grund av frágans beskaffenhet eller 
skulle fördröja lagstiftningsfrágans behandling sá att avsevart men 
uppkommer. Föreslár regeringen att riksdagen ska meddela lag i nágot av 
de amnen som avses i andra stycket och har Lagrádets yttrande 
dessförinnan inte inhamtats, ska regeringen samtidigt redovisa skalen för 
detta för riksdagen. Att Lagrádet inte har hörts över ett lagförslag utgör 
aldrig hinder mot att lagen tillampas.

22 § Lagrádets granskning ska avse
1. hur förslaget förháller sig till grundlagarna och rattsordningen i 

övrigt,
2. hur förslagets föreskrifter förháller sig till varandra,
3. hur förslaget förháller sig till rattssakerhetens krav,
4. om förslaget ar utformat sá att lagen kan antas tillgodose de syften 

som har angetts, och
5. vilka problem som kan uppstá vid tillampningen.

9 kap. Finansmakten

Beslut om statens inkomster och utgifter

1 § Riksdagen beslutar om skatter och avgifter till staten samt om statens 
budget.

Förslag till budget

2 § Regeringen lamnar en budgetproposition till riksdagen.

Beslut om budget

3 § Riksdagen beslutar om budget för det följande budgetáret eller, om 
det finns sarskilda skal, för en annan budgetperiod. Riksdagen beslutar 
darvid om en berakning av statens inkomster och om anslag för bestamda 
andamál.

Riksdagen kan besluta att ett sarskilt anslag ska utgá för en annan tid 
an budgetperioden.

Riksdagen kan besluta att statens inkomster fár tas i ansprák för 
bestamda andamál pá annat satt an genom beslut om anslag.

Prop. 2009/10:80
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5 § Om riksdagen inte har beslutat om en budget före budgetperiodens Bilaga 2 
början, beslutar riksdagen i den omfattning som behövs om anslag för 
tiden till dess en budget har beslutats. Riksdagen kan uppdra át 
finansutskottet att fatta ett sádant beslut pá riksdagens vagnar.

Om riksdagen inte har beslutat om anslag enligt första stycket för ett 
visst andamál, ska den senaste budgeten, med de andringar som följer av 
andra beslut av riksdagen, galla till dess anslag beslutats.

Riktlinjebeslut

6 § Riksdagen kan besluta om riktlinjer för statens verksamhet aven för 
tid efter den följande budgetperioden.

Anvandning av anslag och inkomster

7 § Anslag och inkomster fár inte anvandas pá annat satt an vad 
riksdagen har bestamt.

Statens tillgángar

8 § Regeringen förvaltar och förfogar över statens tillgángar, om de inte 
avser riksdagens myndigheter eller i lag har avsatts till sarskild 
förvaltning.

Regeringen fár inte utan att riksdagen har medgett det ta upp lán eller 
göra ekonomiska átaganden för staten.

9 § Riksdagen beslutar om grunder för förvaltningen av och förfogandet 
över statens tillgángar. Riksdagen kan ocksá besluta att en átgard av ett 
visst slag inte fár vidtas utan att riksdagen har medgett det.

Ársredovisning för staten

10 § Regeringen lamnar efter budgetperiodens slut en ársredovisning för 
staten till riksdagen.

Ytterligare bestammelser om budgeten

11 § Ytterligare bestammelser om riksdagens och regeringens 
befogenheter och skyldigheter i frága om regleringen av budgeten 
meddelas i riksdagsordningen eller sarskild lag.
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12 § Regeringen har ansvaret för övergripande valutapolitiska frágor. 
Övriga bestammelser om valutapolitiken meddelas i lag.

Valutapolitiken

Riksbanken

13 § Riksbanken ar rikets centralbank och en myndighet under riksdagen. 
Riksbanken har ansvaret för penningpolitiken. Ingen myndighet fár 
bestamma hur Riksbanken ska besluta i frágor som rör penningpolitik.

Riksbanken har elva fullmaktige, som valjs av riksdagen. Riksbanken 
leds av en direktion, som utses av fullmaktige.

Riksdagen prövar om ledamöterna i fullmaktige och direktionen ska 
beviljas ansvarsfrihet. Om riksdagen vagrar en fullmaktig ansvarsfrihet 
ar han eller hon darmed skild frán sitt uppdrag. Fullmaktige fár skilja en 
ledamot av direktionen frán anstallningen endast om ledamoten inte 
langre uppfyller de krav som stalls för att han eller hon ska kunna utföra 
sina uppgifter eller om han eller hon gjort sig skyldig till allvarlig 
försummelse.

Bestammelser om val av fullmaktige och om Riksbankens ledning och 
verksamhet meddelas i lag.

14 § Endast Riksbanken har ratt att ge ut sedlar och mynt. Bestammelser 
om penning- och betalningsvasendet meddelas i övrigt genom lag.

10 kap. Internationella förhállanden

Regeringens behörighet att ingá internationella överenskommelser

1 § Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga 
organisationer ingás av regeringen.

2 § Regeringen fár ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingá en 
internationell överenskommelse i en frága dar överenskommelsen inte 
kraver riksdagens eller Utrikesnamndens medverkan.

Riksdagens godkannande av internationella överenskommelser

3 § Riksdagens godkannande kravs innan regeringen ingár en för riket 
bindande internationell överenskommelse som

1. förutsatter att en lag andras eller upphavs eller att en ny lag stiftas, 
eller

2. i övrigt galler ett amne som riksdagen ska besluta om.
Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas 

enligt en sarskild ordning, ska denna följas aven vid riksdagens 
godkannande av överenskommelsen.
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Áven i andra fall kravs riksdagens godkannande innan regeringen ingár Prop. 2009/10:80 
en för riket bindande internationell överenskommelse, om Bilaga 2 
överenskommelsen ar av större vikt. Regeringen kan dock avstá frán att 
inhamta riksdagens godkannande, om rikets intresse kraver det.
Regeringen ska dá i stallet överlagga med Utrikesnamnden innan 
överenskommelsen ingás.

4 § En överenskommelse som avses i 3 § och som ingás inom ramen för 
samarbetet i Europeiska unionen kan godkannas av riksdagen, aven om 
överenskommelsen inte finns i slutligt skick.

Andra internationella förpliktelser samt uppsagning

5 § Bestammelserna i 1-4 §§ tillampas aven pá andra former av 
internationella förpliktelser för riket an överenskommelser samt pá 
uppsagning av internationella överenskommelser eller förpliktelser.

Överlátelse av beslutanderatt inom EU-samarbetet

6 § Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen 
överláta beslutanderatt som inte rör principerna för statsskicket. Sádan 
överlátelse förutsatter att fri- och rattighetsskyddet inom det 
samarbetsomráde till vilket överlátelsen sker motsvarar det som ges i 
denna regeringsform och i den europeiska konventionen angáende skydd 
för de manskliga rattigheterna och de grundlaggande friheterna.

Riksdagen kan besluta om sádan överlátelse, om minst tre fjardedelar 
av de röstande och mer an halften av riksdagens ledamöter röstar för det. 
Riksdagens beslut kan ocksá fattas i den ordning som galler för stiftande 
av grundlag. Överlátelse kan beslutas först efter riksdagens godkannande 
av överenskommelse enligt 3 §.

Överlátelse av beslutanderatt utanför EU-samarbetet

7 § I andra fall an de som avses i 6 § kan beslutanderatt som direkt 
grundar sig pá denna regeringsform och som avser meddelande av 
föreskrifter, anvandningen av statens tillgángar, rattskipnings- eller 
förvaltningsuppgifter eller ingáende eller uppsagning av internationella 
överenskommelser eller förpliktelser, i begransad omfattning överlátas 
till en mellanfolklig organisation för fredligt samarbete, till vilken riket 
ar eller ska bli anslutet, eller till en mellanfolklig domstol.

Beslutanderatt som avser frágor om stiftande, andring eller upphavande 
av grundlag, riksdagsordningen eller lag om val till riksdagen eller frágor 
om begransning av nágon av de fri- och rattigheter som avses i 2 kap. fár 
inte överlátas enligt första stycket.

Riksdagen fattar beslut om överlátelse i den ordning som anges i 6 § 
andra stycket.
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8 § Rattskipnings- eller förvaltningsuppgifter som inte direkt grundar sig 
pá denna regeringsform kan, i andra fall an de som avses i 6 §, genom 
beslut av riksdagen överlátas till en annan stat, till en mellanfolklig 
organisation eller till en utlandsk eller internationell inrattning eller 
samfallighet. Riksdagen fár i lag bemyndiga regeringen eller nágon 
annan myndighet att i sarskilda fall besluta om en sádan överlátelse. 
Innefattar uppgiften myndighetsutövning, fattar riksdagen beslut om 
överlátelse eller bemyndigande i den ordning som anges i 6 § andra 
stycket.

Framtida andringar i internationella överenskommelser

9 § Föreskrivs i lag att en internationell överenskommelse ska galla som 
svensk ratt, fár riksdagen besluta att aven en framtida, för riket bindande 
andring i överenskommelsen ska galla som svensk ratt. Ett sádant beslut 
fár endast avse framtida andringar av begransad omfattning. Beslutet 
fattas i den ordning som anges i 6 § andra stycket.

Riksdagens ratt till information och samrád om EU-samarbetet

10 § Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samráda med 
organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen för 
samarbetet i Europeiska unionen. Narmare bestammelser om 
informations- och samrádsskyldigheten meddelas i riksdagsordningen.

Utrikesnamnden

11 § Regeringen ska fortlöpande hálla Utrikesnamnden underrattad om 
de utrikespolitiska förhállanden som kan fá betydelse för riket och 
överlagga med namnden om dessa sá ofta som det behövs. I alla 
utrikesarenden av större vikt ska regeringen före avgörandet överlagga 
med namnden, om det kan ske.

12 § Utrikesnamnden bestár av talmannen samt nio andra ledamöter, som 
riksdagen valjer inom sig. Narmare bestammelser om Utrikesnamndens 
sammansattning meddelas i riksdagsordningen.

Utrikesnamnden sammantrader pá kallelse av regeringen. Regeringen 
ar skyldig att sammankalla namnden om minst fyra av namndens 
ledamöter begar överlaggning i en viss frága. Ordförande vid 
sammantrade med namnden ar statschefen eller, om han eller hon har 
förhinder, statsministern.

Ledamot av Utrikesnamnden och den som i övrigt ar knuten till 
namnden ska visa varsamhet i frága om meddelanden till andra om vad 
han eller hon har fátt kannedom om i denna egenskap. Ordföranden kan 
besluta om ovillkorlig tystnadsplikt
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13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesarendena ska 
hállas underrattad, nar en frága som ar av betydelse för förhállandet till 
en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en 
statlig myndighet.

Mellanfolkliga brottmálsdomstolar

14 § Bestammelserna i 2 kap. 7 §, 4 kap. 12 §, 5 kap. 8 §, 11 kap. 8 § och
13 kap. 3 § utgör inte hinder mot att Sverige uppfyller sina átaganden 
med anledning av Romstadgan för Internationella brottmálsdomstolen 
eller i förhállande till andra mellanfolkliga brottmálsdomstolar.

Statliga myndigheters underrattelseskyldighet

11 kap. Rattskipningen 

Domstolarna

1 § Högsta domstolen, hovratterna och tingsratterna ar allmanna 
domstolar. Regeringsratten, kammarratterna och lansratterna ar allmanna 
förvaltningsdomstolar. Högsta domstolen och Regeringsratten dömer i 
sista instans. Ratten att fá ett mál prövat av Högsta domstolen eller 
Regeringsratten kan dock begransas genom lag.
Andra domstolar inrattas med stöd av lag. I 2 kap. 11 § första stycket 
finns bestammelser om förbud mot inrattande av domstolar i vissa fall.

I Högsta domstolen och Regeringsratten fár endast den som ar eller har 
varit ordinarie domare i nágon av domstolarna tjanstgöra som ledamot. 
Vid övriga domstolar ska det finnas ordinarie domare. Undantag harifrán 
fár dock göras i lag i frága om domstolar som har inrattats för 
handlaggningen av en viss bestamd grupp eller vissa bestamda grupper 
av mál.

2 § Bestammelser om domstolarnas rattskipningsuppgifter, om 
huvuddragen i deras organisation och om rattegángen, i andra 
hanseenden an som berörs i denna regeringsform, meddelas i lag.

Rattskipningens sjalvstandighet

3 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen, fár bestamma hur en domstol 
ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillampa en 
rattsregel i ett sarskilt fall. Varje domstol bestammer sjalv hur dömande 
uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare.

4 § Rattskipningsuppgifter fár inte fullgöras av riksdagen i vidare mán an 
vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.
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5 § Rattstvister mellan enskilda fár inte utan stöd av lag avgöras av andra 
myndigheter an domstolar.

Utnamningen av ordinarie domare

6 § Ordinarie domare utnamns av regeringen.
Vid utnamningen ska avseende fastas endast vid sakliga grunder, 

sásom förtjanst och skicklighet.
Bestammelser om grunderna för förfarandet vid utnamningen av 

ordinarie domare meddelas i lag.

Ordinarie domares rattsstallning

7 § Den som har utnamnts till ordinarie domare fár skiljas frán 
anstallningen endast om

1. han eller hon genom brott eller grovt eller upprepat ásidosattande av 
skyldigheterna i anstallningen har visat sig uppenbart olamplig att inneha 
anstallningen, eller

2. han eller hon har uppnátt gallande pensionsálder eller enligt lag ar 
skyldig att avgá pá grund av varaktig förlust av arbetsförmágan.

Om det kravs av organisatoriska skal, fár den som har utnamnts till 
ordinarie domare förflyttas till en annan jamstalld domaranstallning.

8 § Átal för brott i utövningen av en anstallning som ledamot av Högsta 
domstolen vacks i Regeringsratten. Om átalet avser en ledamot av 
Regeringsratten, vacks det i Högsta domstolen. Átal vacks av riksdagens 
ombudsman eller Justitiekanslern.

Regeringsratten prövar ocksá om en ledamot av Högsta domstolen ska 
skiljas eller avstangas frán sin anstallning eller vara skyldig att genomgá 
en lakarundersökning. Om en sádan talan avser en ledamot av 
Regeringsratten, prövas den av Högsta domstolen. Talan vacks av 
riksdagens ombudsman eller Justitiekanslern.

9 § Har en ordinarie domare skilts frán anstallningen genom beslut av en 
annan myndighet an en domstol, ska han eller hon kunna begara att 
beslutet prövas av domstol. Vid en sádan prövning ska ordinarie domare 
ingá i domstolen. Detta galler ocksá beslut varigenom en ordinarie 
domare har avstangts frán utövning av sin anstallning, álagts att genomgá 
en lakarundersökning eller meddelats en disciplinpáföljd.

10 § Grundlaggande bestammelser om ordinarie domares rattsstallning i 
övrigt meddelas i lag.

Krav pá medborgarskap

11 § Ordinarie domare ska vara svenska medborgare. I övrigt fár krav pá 
svenskt medborgarskap för behörighet att utöva rattskipningsuppgifter 
uppstallas endast i lag eller enligt förutsattningar som anges i lag.
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Andra anstallda vid domstolarna

Prop. 2009/10:80
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12 § För andra anstallda vid domstolarna an de ordinarie domarna 
tillampas 12 kap. 5-7 §§.

Resning och áterstallande av försutten tid

13 § Resning i ett avgjort arende samt áterstallande av försutten tid 
beviljas av Regeringsratten eller, om det anges i lag, av en lagre 
förvaltningsdomstol, nar det galler ett arende för vilket regeringen, 
förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet ar högsta instans. I 
annat fall beviljas resning och áterstallande av försutten tid av Högsta 
domstolen eller, om det anges i lag, av en annan domstol som inte ar en 
förvaltningsdomstol.

Narmare bestammelser om resning och áterstallande av försutten tid fár 
meddelas i lag.

Lagprövning

14 § Finner en domstol att en föreskrift stár i strid med en bestammelse i 
grundlag eller annan överordnad författning fár föreskriften inte 
tillampas. Detsamma galler om stadgad ordning i nágot vasentligt 
hanseende har ásidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det sarskilt beaktas att 
riksdagen ar folkets framsta företradare och att grundlag gár före lag.

12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga 
förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan 
lag ar myndigheter under riksdagen.

Förvaltningens sjalvstandighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande 
organ, fár bestamma hur en förvaltningsmyndighet i ett sarskilt fall ska 
besluta i ett arende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot 
en kommun eller som rör tillampningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter fár inte fullgöras av riksdagen i vidare mán an 
vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.
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Sarskilda bestammelser om statligt anstallda

5 § Arbetstagare vid förvaltningsmyndigheter som lyder under 
regeringen anstalls av regeringen eller av den myndighet som regeringen 
bestammer.

Vid beslut om statliga anstallningar ska avseende fastas endast vid 
sakliga grunder, sásom förtjanst och skicklighet.

6 § Riksdagens ombudsman och riksrevisorerna ska vara svenska 
medborgare. Detsamma galler justitiekanslern. I övrigt fár krav pá 
svenskt medborgarskap för behörighet att inneha en anstallning eller 
utöva ett uppdrag hos staten eller en kommun uppstallas endast i lag eller 
enligt förutsattningar som anges i lag.

7 § Grundlaggande bestammelser om statligt anstalldas rattsstallning i 
andra hanseenden an de som berörs i denna regeringsform meddelas i 
lag.

Dispens och nád

8 § Regeringen fár medge undantag frán föreskrifter i förordningar eller 
frán bestammelser som har meddelats med stöd av beslut av regeringen, 
om inte annat följer av lag eller beslut om utgiftsanslag.

9 § Regeringen fár genom nád efterge eller mildra en brottspáföljd eller 
en annan sádan rattsverkan av brott samt efterge eller mildra ett annat 
liknande ingrepp som avser enskildas person eller egendom och som har 
beslutats av en myndighet.

Om det finns synnerliga skal, fár regeringen besluta att vidare átgarder 
för att utreda eller lagföra en brottslig garning inte ska vidtas.

Lagprövning

10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift stár i strid med en 
bestammelse i grundlag eller annan överordnad författning fár 
föreskriften inte tillampas. Detsamma galler om stadgad ordning i nágot 
vasentligt hanseende har ásidosatts vid föreskriftens tillkomst.

Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det sarskilt beaktas att 
riksdagen ar folkets framsta företradare och att grundlag gár före lag.

4 § Förvaltningsuppgifter kan överlamnas át kommuner.
Förvaltningsuppgifter kan aven överlamnas át andra juridiska personer 

och enskilda individer. Innefattar uppgiften myndighetsutövning, fár ett 
överlamnande göras endast med stöd av lag.

Överlamnande av förvaltningsuppgifter
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13 kap.

Konstitutionsutskottet skall 
granska statsrádens
tjansteutövning och
regeringsarendenas handlaggning. 
Utskottet har ratt att för detta 
ándamál utfá protokollen över 
beslut i regeringsarenden och de 
handlingar som hör till dessa 
arenden. Varje annat utskott och 
varje riksdagsledamot fár hos 
konstitutionsutskottet skriftligen 
vácka frága om statsráds 
tjánsteutövning eller
handlággningen av
regeringsárende.

Det áligger konstitutions- 
utskottet att nár skál föreligger till 
det, dock minst en gáng om áret, 
meddela riksdagen vad utskottet 
vid sin granskning har funnit 
förtjána uppmárksamhet.
Riksdagen kan med anledning 
dárav göra framstallning till 
regeringen.

1 §
Konstitutionsutskottet ska 

granska statsrádens
tjansteutövning och
regeringsarendenas handlaggning. 
Utskottet har ratt att för 
granskningen fá  ut protokollen 
över beslut i regeringsarenden, 
handlingar som hör till dessa 
arenden samt övriga handlingar 
hos regeringen som utskottet 
finner nödvándiga för sin 
granskning.

Konstitutionsutskottets
granskning

Andra utskott och varje 
riksdagsledamot fár hos 
konstitutionsutskottet skriftligen 
vacka frágor om statsrádens 
tjansteutövning eller
handlaggningen av
regeringsárenden.

2 §
Nár det finns skál till det, dock 

minst en gáng om áret, ska 
konstitutionsutskottet meddela 
riksdagen vad utskottet vid sin 
granskning har funnit várt att 
uppmárksamma. Riksdagen kan 
med anledning av det göra en 
framstallning till regeringen.

Átal mot statsrad

Den som ar eller har varit 
statsrád fár fállas till ansvar för 
brott i utövningen av statsráds- 
tjansten endast om han dárigenom 
grovt har ásidosatt sin tjansteplikt. 
Átal beslutas av

3 §
Den som ar eller har varit 

statsrád fár dömas för brott i 
utövningen av statsrádstjansten 
endast om han eller hon genom 
brottet grovt har ásidosatt sin 
tjansteplikt. Átal beslutas av
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konstitutionsutskottet och prövas 
av Högsta domstolen.

Riksdagen kan avgiva 
förklaring, att statsrád icke
átnjuter riksdagens förtroende. För 
sádan förklaring,
misstroendeförklaring, fordras att 
mer an halften av riksdagens 
ledamöter förenar sig dárom.

Yrkande om misstroende- 
förklaring upptages till prövning 
endast om det váckes av minst en 
tiondel av riksdagens ledamöter. 
Det upptages icke till prövning 
under tiden frán det att ordinarie 
val har agt rum eller beslut om 
extra val har meddelats till dess 
den genom valet utsedda riksdagen 
samlas. Yrkande avseende statsrád 
som efter att ha entledigats 
uppeháller sin befattning enligt
6 kap. 8 § fár ej i nágot fall 
upptagas till prövning.

Yrkande om
misstroendeförklaring skall icke 
beredas i utskott.

Riksdagsledamot fár, enligt 
bestámmelser i riksdagsordningen, 
framstalla interpellation eller 
frága till statsrád i angelágenhet 
som angár dennes tjansteutövning.

konstitutionsutskottet och prövas 
av Högsta domstolen.

Misstroendeförklaring

4 §
Riksdagen kan förklara att ett 

statsrád inte har riksdagens 
förtroende. Ett yrkande om en 
sádan misstroendeförklaring ska 
váckas av minst en tiondel av
riksdagens ledamöter för att tas 
upp till prövning. För en
misstroendeförklaring krávs att
mer an halften av riksdagens 
ledamöter röstar för den.

Ett yrkande om misstroende- 
förklaring tas inte upp till
prövning om det vácks under tiden 
frán det att ordinarie val har agt 
rum eller beslut om extra val har 
meddelats till dess den genom 
valet utsedda riksdagen samlas. Ett 
yrkande avseende ett statsrád som 
efter att ha entledigats uppeháller 
sin befattning enligt 6 kap. 11 § fár 
inte i nágot fall tas upp till 
prövning.

Ett yrkande om
misstroendeförklaring ska inte 
beredas i utskott.

Interpellationer och fragor

5 §
En riksdagsledamot fár fram- 

stalla interpellationer och frágor 
till ett statsrád i angelágenheter 
som rör statsrádets tjanste- 
utövning. Nármare bestámmelser 
om interpellationer och frágor 
meddelas i riksdagsordningen.
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Riksdagen valjer en eller flera 
ombudsman att i enlighet med 
instruktion som riksdagen beslutar 
utöva tillsyn över tillampningen i 
offentlig verksamhet av lagar och 
andra författningar. Ombudsman 
fár föra talan i de fall som angives
i instruktionen.

Ombudsman fár nárvara vid 
domstols eller förvaltnings- 
myndighets överlággningar och 
har tillgáng till myndighetens 
protokoll och handlingar. Domstol 
och förvaltningsmyndighet samt 
tjánsteman hos staten eller
kommun skall tillhandagá
ombudsman med de upplysningar 
och yttranden han begar. Sádan 
skyldighet áligger aven annan, om 
han stár under ombudsmans 
tillsyn. Allman áklagare skall pá 
begaran bitrada ombudsman.

Narmare bestammelser om
ombudsman finns i riksdags-
ordningen.

Riksdagen valjer en eller flera 
ombudsman (justitieombudsmán), 
som i enlighet med den instruktion 
som riksdagen beslutar ska utöva 
tillsyn över tillampningen i 
offentlig verksamhet av lagar och 
andra föreskrifter. En ombudsman 
fár föra talan i de fall som anges i 
instruktionen.

Domstolar och
förvaltningsmyndigheter samt 
anstállda hos staten eller 
kommuner ska lámna de 
upplysningar och yttranden som en 
ombudsman begar. Sádan 
skyldighet har aven andra som 
stár under en ombudsmans tillsyn. 
En ombudsman har rátt att fá  
tillgáng till protokoll och 
handlingar hos domstolar och 
förvaltningsmyndigheter. Allman 
áklagare ska pá begaran bitrada en 
ombudsman.

Narmare bestammelser om 
ombudsmánnen meddelas i 
riksdagsordningen.

Riksdagens ombudsman

6 §

Riksrevisionen

Riksrevisionen ar en myndighet 
under riksdagen med uppgift att 
granska den verksamhet som 
bedrivs av staten. Nármare 
bestámmelser om Riksrevisionen 
finns i riksdagsordningen och i 
annan lag. Enligt vad som 
föreskrivs i sádan lag kan 
Riksrevisionens granskning avse 
ocksá annan an statlig verksamhet.

7 §
Riksrevisionen ar en myndighet 

under riksdagen med uppgift att 
granska den verksamhet som 
bedrivs av staten. Bestámmelser 
om att Riksrevisionens granskning 
kan avse ocksá annan an statlig 
verksamhet meddelas i lag.

Riksrevisionen leds av tre 
riksrevisorer, som váljs av rik- 
sdagen. Riksrevisorerna beslutar 
sjálvstándigt, med beaktande av de 
bestámmelser som finns i lag, vad 
som ska granskas. De beslutar
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sjálvstándigt och var för sig hur 
granskningen ska bedrivas och om 
slutsatserna av sin granskning.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
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Vid myndigheten finns ocksá en 
styrelse, som utses av riksdagen. 
Styrelsens uppgift ár att följa 
granskningsverksamheten, lámna 
de förslag och redogörelser till 
riksdagen som riksrevisorernas 
granskningsrapporter och
revisionsberáttelser ger anledning 
till samt att besluta om förslag till 
anslag pá statsbudgeten och om 
ársredovisning för myndigheten.

Riksdagen fár skilja enen
riksrevisor frán uppdraget endast 
om riksrevisorn inte lángre 
uppfyller de krav som gáller för 
uppdraget eller om riksrevisorn 
har gjort sig skyldig till allvarlig 
försummelse.

8 §
Riksrevisionen leds av tre 

riksrevisorer, som valjs av 
riksdagen. Riksdagen fár skilja en 
riksrevisor frán uppdraget endast 
om riksrevisorn inte langre 
uppfyller de krav som galler för 
uppdraget eller om riksrevisorn 
har gjort sig skyldig till allvarlig 
försummelse.

Riksrevisorerna beslutar
sjalvstandigt, med beaktande av de 
bestammelser som finns i lag, vad 
som ska granskas. De beslutar 
sjalvstandigt och var för sig hur 
granskningen ska bedrivas och om 
slutsatserna av sin granskning.

Vid myndigheten finns ocksá en 
styrelse, som váljs av riksdagen. 
Styrelsens uppgift ar att följa 
granskningsverksamheten, lamna 
de förslag och redogörelser till 
riksdagen som riksrevisorernas 
granskningsrapporter och
revisionsberattelser ger anledning 
till samt besluta om förslag till 
anslag pá statsbudgeten och om 
ársredovisning för myndigheten.
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Ytterligare bestammelser om 
Riksrevisionen meddelas i riks- 
dagsordningen och i annan lag.

9 §

14 kap. Kommunerna

1 § Beslutanderatten i kommunerna utövas av valda församlingar.

2 § Kommunerna sköter lokala och regionala angelagenheter av allmant 
intresse pá den kommunala sjalvstyrelsens grund. Narmare bestammelser 
om detta finns i lag. Pá samma grund sköter kommunerna aven de övriga 
angelagenheter som bestams i lag.

3 § En inskrankning i den kommunala sjalvstyrelsen bör inte gá utöver 
vad som ar nödvandigt med hansyn till de andamál som har föranlett den.

4 § Kommunerna fár ta ut skatt för skötseln av sina angelagenheter.

5 § Kommunerna fár i lag álaggas att bidra till kostnaden för andra 
kommuners angelagenheter, om det kravs för att uppná likvardiga 
ekonomiska förutsattningar.

6 § Föreskrifter om grunderna för andring i rikets indelning i kommuner 
meddelas i lag.

15 kap.

Inkallande av riksdagen

1 §
Kommer riket i krig eller Kommer riket i krig eller

krigsfara skall regeringen eller krigsfara ska regeringen eller
talmannen kalla riksdagen till talmannen kalla riksdagen till
sammantrade. Den som utfardar sammantrade. Den som utfardar
kallelsen kan besluta att riksdagen kallelsen kan besluta att riksdagen
skall sammantrada pá annan ort ska sammantrada nágon
an Stockholm. annanstans an i Stockholm.

Krigsdelegationen

2 §
Ár riket i krig eller krigsfara, Ár riket i krig eller krigsfara

skall en inom riksdagen utsedd som rör dess bestánd eller
krigsdelegation trada i riksdagens territoriella integritet, ska en inom
stalle, om förhállandena kraver riksdagen utsedd krigsdelegation
det. trada i riksdagens stalle, om
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Om riket ar i krig, meddelas 
förordnande att krigsdelegationen 
skall trada i riksdagens stalle av 
Utrikesnamndens ledamöter enligt 
narmare bestammelser i riksdags- 
ordningen. Innan förordnande 
meddelas skall samrád ske med 
statsministern, om det ar möjligt. 
Hindras namndens ledamöter av 
krigsförhállandena att
sammantrada, meddelas
förordnandet av regeringen. Om 
riket ar i krigsfara, meddelas 
förordnande som nu sagts av 
Utrikesnamndens ledamöter i 
förening med statsministern. För 
förordnande fordras dárvid att 
statsministern och sex av 
namndens ledamöter ár ense.

Krigsdelegationen och
regeringen kan i samrád eller var 
för sig besluta att riksdagen skall 
átertaga sina befogenheter.

Krigsdelegationens samman- 
sattning bestámmes i riksdags- 
ordningen.

förhállandena kraver det.
Om riket ar i sádant krig som 

avses i första stycket, meddelas 
beslut att krigsdelegationen ska 
trada i riksdagens stalle av 
Utrikesnamndens ledamöter enligt 
narmare bestammelser i 
riksdagsordningen. Innan beslut 
meddelas ska samrád ske med 
statsministern, om det ar möjligt. 
Hindras namndens ledamöter av 
krigsförhállandena att
sammantrada, meddelas beslutet 
av regeringen. Om riket ar i sádan 
krigsfara som avses i första 
stycket, meddelas beslutet av 
Utrikesnamndens ledamöter i 
förening med statsministern. För 
ett sádant beslut kravs att 
statsministern och sex av 
namndens ledamöter röstar för  
det.

Krigsdelegationen och
regeringen kan i samrád eller var 
för sig besluta att riksdagen ska 
áterta sina befogenheter. Beslutet 
ska fattas sá snart förhállandena 
medger det.

Bestámmelser om krigs- 
delegationens sammansattning 
meddelas i riksdagsordningen.

Medan krigsdelegationen ar i 
riksdagens stalle utövar den de 
befogenheter som annars till- 
kommer riksdagen. Den fár dock 
ej fatta beslut som avses i 12 § 
första stycket första punkten eller 
andra eller fjarde stycket.

3 §
Medan krigsdelegationen ar i 

riksdagens stalle utövar den 
riksdagens befogenheter. Den fár 
dock inte fatta beslut som avses i
11 § första stycket första meningen 
eller andra eller fjarde stycket.

Krigsdelegationen beslutar sjalv om formerna för sin verksamhet.

Regeringsbildning och 
regeringens arbetsformer

4 § ..
Ár riket i krig och kan till följd Ár riket i krig och kan

dárav regeringen icke fullgöra regeringen till följd av detta inte
sina uppgifter, kan riksdagen fullgöra sina uppgifter, kan riks-
bestámma om bildande av regering dagen besluta om bildande av
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och om regeringens arbetsformer. regering och om regeringens Prop. 2009/10:80
arbetsformer. Bilaga 2

Ár riket i krig och kan till följd 
darav varken riksdagen eller 
krigsdelegationen fullgöra sina 
uppgifter, skall regeringen handha 
dessa i den mán den finner det 
behövligt för att skydda riket och 
slutföra kriget.

Regeringen fár ej pá grund av 
första stycket stifta, andra eller 
upphava grundlag, riksdags- 
ordningen eller lag om val till 
riksdagen.

Ár riket i krig eller krigsfara 
eller ráder sádana utomordentliga 
förhállanden som ar föranledda av 
krig eller av krigsfara vari riket 
har befunnit sig, kan regeringen 
med stöd av bemyndigande i lag 
genom förordning meddela sádana 
föreskrifter i visst amne som enligt 
grundlag annars skall meddelas 
genom lag. Erfordras det áven i 
annat fa ll med hansyn till 
försvarsberedskapen, kan
regeringen med stöd av 
bemyndigande i lag genom 
förordning bestamma att i lag 
meddelad föreskrift om rekvisition 
eller annat sádant förfogande skall 
börja eller upphöra att tillampas.

I lag med bemyndigande som 
avses i första stycket skall noga 
angivas under vilka förutsattningar 
bemyndigandet fár utnyttjas.
Bemyndigande medför ej ratt att 
stifta, andra eller upphava
grundlag, riksdagsordningen eller 
lag om val till riksdagen.

Regeringens befogenheter

5 § ..
Ár riket i krig och kan varken 

riksdagen eller krigsdelegationen 
till fö ljd  av detta fullgöra sina 
uppgifter, ska regeringen fullgöra 
dessa i den utstráckning det 
behövs för att skydda riket och 
slutföra kriget till rikets försvar.

Regeringen fár inte med stöd av 
första stycket stifta, andra eller 
upphava grundlag, riksdags- 
ordningen eller lag om val till 
riksdagen.

6 § ..
Ár riket i sádant krig eller 

krigsfara som avses i 2 § första 
stycket eller ráder sádana 
extraordinára förhállanden som ar 
föranledda av krig eller av 
krigsfara som riket har befunnit sig 
i, kan regeringen med stöd av 
bemyndigande i lag genom 
förordning meddela sádana 
föreskrifter i visst amne som enligt 
grundlag annars ska meddelas 
genom lag. Om det behövs med 
hansyn till försvarsberedskapen, 
kan regeringen áven i annat fa ll 
med stöd av bemyndigande i lag 
genom förordning bestamma att en 
i lag meddelad föreskrift om 
rekvisition eller annat sádant 
förfogande ska börja eller upphöra 
att tillampas.

I en lag med ett sádant 
bemyndigande ska det noga anges 
under vilka förutsattningar 
bemyndigandet fár utnyttjas. 
Bemyndigandet medför inte ratt att 
stifta, andra eller upphava 
grundlag, riksdagsordningen eller 
lag om val till riksdagen.
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Begransningar av fr i-  och 
rattigheter

Ár riket i krig eller omedelbar 
krigsfara, skall 2 kap. 12 § tredje 
stycket icke tillampas. Detsamma 
galler om krigsdelegationen i 
annat fall har tratt i riksdagens 
stalle.

7 §
Ár riket i sádant krig eller 

omedelbar sádan krigsfara som 
avses i 2 § första stycket, ska
2 kap. 22 § första stycket inte 
tillampas. Detsamma galler om 
krigsdelegationen i annat fall har 
tratt i riksdagens stalle.

Befogenheter fö r  andra 
myndigheter an regeringen

Ár riket i krig eller omedelbar 
krigsfara, kan regeringen med stöd 
av riksdagens bemyndigande 
besluta att uppgift, som enligt 
grundlag ankommer pá  regeringen, 
skall fullgöras av annan 
myndighet. Sádant bemyndigande 
fár icke omfatta befogenhet enligt
5 eller 6 §, om ej frága ár endast 
om beslut att lag i visst amne skall 
börja tillampas.

8 §
Ár riket i sádant krig eller 

omedelbar sádan krigsfara som 
avses i 2 § första stycket, kan 
regeringen med stöd av riksdagens 
bemyndigande besluta att uppgift 
som enligt grundlag ska fullgöras 
av regeringen i stállet ska 
fullgöras av en annan myndighet. 
Ett sádant bemyndigande fár inte 
omfatta nágon befogenhet enligt
5 eller 6 §, om det inte endast ár 
frága om beslut att en lag i ett visst 
amne ska börja tillampas.

10 §
Riksdagen eller regeringen fár 

icke fatta beslut pá ockuperat 
omráde. Pá sádant omráde fár ej 
heller utövas befogenhet som 
tillkommer nágon i egenskap av 
riksdagsledamot eller statsrád.

Det áligger varje offentligt 
organ att pá ockuperat omráde 
handla pá det satt som bast gagnar 
försvarsanstrangningarna och 
motstándsverksamheten samt 
civilbefolkningens skydd och 
svenska intressen i övrigt. Icke i 
nágot fall fár ett offentligt organ 
meddela beslut eller vidta átgard 
som i strid mot folkrattens regler

Förhallanden under ockupation

9 §
Riksdagen eller regeringen fár 

inte fatta beslut pá ockuperat 
omráde. Pá sádant omráde fár inte 
heller utövas befogenhet som 
nágon har i egenskap av 
riksdagsledamot eller statsrád.

Varje offentligt organ ska pá 
ockuperat omráde handla pá det 
satt som bast gagnar försvars- 
anstrangningarna och mot- 
stándsverksamheten samt civil- 
befolkningens skydd och svenska 
intressen i övrigt. Inte i nágot fall 
fár ett offentligt organ meddela ett 
beslut eller vidta en átgard som i 
strid mot folkrattens regler álagger
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álagger nágon rikets medborgare 
att lamna ockupationsmakten 
bistánd.

Val till riksdagen eller beslut- 
ande kommunala församlingar fár 
ej hállas pá ockuperat omráde.

nágon av rikets medborgare att 
lamna ockupationsmakten bistánd.

Val till riksdagen eller beslut- 
ande kommunala församlingar fár 
inte hállas pá ockuperat omráde.
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11 §
Ár riket i krig, bör statschefen 

följa regeringen. Befinner han sig 
pá ockuperat omráde eller pá 
annan ort an regeringen, skall han 
anses hindrad att fullgöra sina 
uppgifter som statschef.

Statschefen

10 §
Ár riket i sádant krig som avses 

i 2 § första stycket, bör statschefen 
följa regeringen. Om statschefen 
befinner sig pá ockuperat omráde 
eller pá annan ort an regeringen, 
ska han eller hon anses hindrad att 
fullgöra sina uppgifter som 
statschef.

12 §
Ár riket i krig, fár val till 

riksdagen hállas endast efter beslut 
av riksdagen. Ár riket i krigsfara, 
nar ordinarie val skall hállas, kan 
riksdagen besluta att uppskjuta 
valet. Sádant beslut skall 
omprövas inom ett ár och darefter 
med högst ett árs mellanrum. 
Beslut som avses i detta stycke blir 
gallande endast om minst tre 
fjardedelar av riksdagens 
ledamöter förenar sig om det.

Ar riket till nágon del ockuperat, 
nar val skall hállas, beslutar 
riksdagen de jamkningar av 
reglerna i 3 kap. som ár pákallade. 
Undantag fár dock ej göras frán
3 kap. 1 § första stycket, 2 §, 6 § 
första stycket och 7-11 §§. Vad 
som sags i 3 kap. 6 § första 
stycket, 7 § andra stycket och 8 § 
andra stycket om riket skall i 
stallet galla den del av riket för 
vilken val skall hállas. Minst en

Val till riksdagen

11 §
Ár riket i sádant krig som avses 

i 2 § första stycket, fár val till 
riksdagen hállas endast efter beslut 
av riksdagen. Ár riket i sádan 
krigsfara som avses i 2 § första 
stycket, nar ordinarie val ska 
hállas, kan riksdagen besluta att 
skjuta upp valet. Ett sádant beslut 
ska omprövas inom ett ár och 
darefter med högst ett árs 
mellanrum. Beslut som avses i 
detta stycke blir gallande endast 
om minst tre fjardedelar av riks- 
dagens ledamöter röstar för det.

Om riket till nágon del ár 
ockuperat, nar val ska hállas, 
beslutar riksdagen de jamkningar 
av reglerna i 3 kap. som behövs. 
Undantag fár dock inte göras frán
3 kap. 1, 4, 5, 7-9 och 12 §§. Vad 
som sags om riket i 3 kap. 5 §, 7 § 
andra stycket och 8 § andra stycket 
ska i stallet galla den del av riket 
för vilken val ska hállas. Minst en 
tiondel av alla mandaten ska vara 
utjamningsmandat.
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utjamningsmandat.
Ordinarie val, som till följd av 

första stycket icke hálles pá 
föreskriven tid, skall hállas sá 
snart det kan ske sedan kriget eller 
krigsfaran har upphört. Det áligger 
regeringen och talmannen att i 
samrád eller var för sig se till att 
de átgarder som behövs hárför blir 
vidtagna.

Har ordinarie val till följd av 
denna paragraf hállits pá annan tid 
an nar det annars skulle ha agt 
rum, skall riksdagen bestamma 
tiden för darnast följande ordinarie 
val till den mánad under fjarde 
eller femte áret efter det först 
namnda valet, dá ordinarie val 
skall hállas enligt
riksdagsordningen.

Ordinarie val, som till följd av 
första stycket inte hálls pá 
föreskriven tid, ska hállas sá snart 
det kan ske sedan kriget eller 
krigsfaran har upphört. Regeringen 
och talmannen ska i samrád eller 
var för sig se till att de átgarder 
som behövs för detta blir vidtagna.

Har ordinarie val till följd av 
denna paragraf hállits pá en annan 
tid an nar det annars skulle ha agt 
rum, ska riksdagen bestamma 
tiden för darnast följande ordinarie 
val till den mánad under fjarde 
eller femte áret efter det först 
namnda valet, dá ordinarie val ska 
hállas enligt riksdagsordningen.

13 §
Ár riket i krig eller krigsfara 

eller ráder sádana utomordentliga 
förhállanden som ar föranledda av 
krig eller av krigsfara vari riket 
har befunnit sig, utövas 
beslutanderatten i kommunerna pá 
satt som anges i lag.

Beslutanderatten i kommunerna

12 §
Om riket ar i sádant krig eller 

sádan krigsfara som avses i 2 § 
första stycket eller om det ráder 
sádana extraordinára förhállanden 
som ar föranledda av krig eller av 
krigsfara som riket har befunnit sig 
i, utövas beslutanderatten i
kommunerna pá det satt som anges 
i lag.

Rikets försvar

13 §
Regeringen fár sátta in rikets 

försvarsmakt i enlighet med 
internationell rátt och sedvánja för 
att möta ett vápnat angrepp mot 
riket eller för att hindra en 
kránkning av rikets territorium.

Regeringen fár uppdra át 
försvarsmakten att anvánda váld i 
enlighet med internationell rátt 
och sedvánja för att hindra 
kránkning av rikets territorium i 
fred  eller under krig mellan
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frámmande stater. P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
B ila g a  2

Krigsförklaring

14 §
Förklaring att riket ár i krig fár, 

utom vid ett vápnat angrepp mot 
riket, inte ges av regeringen utan 
riksdagens medgivande.

Framjande insatser

16 §
Regeringen fár sánda svenska 

vápnade styrkor till andra lánder 
eller i övrigt sátta in sádana 
styrkor i fredsfrámjande syfte för 
att fullgöra en internationell 
förpliktelse som har godkánts av 
riksdagen.

Svenska vápnade styrkor fár i 
övrigt sándas till andra lánder 
eller sáttas in i fredsfrámjande 
syfte om

1. det ár medgett i lag som 
anger förutsáttningarna för 
átgárden, eller

2. riksdagen medger det i ett 
sárskilt fall.

Regeringens ratt att meddela 
föreskrifter i nödsituationer

17 §
Föreskrifter som enligt grundlag 

annars ska meddelas genom lag 
fár meddelas av regeringen genom 
förordning i en nödsituation som 
innebár

1. omfattande skador eller en 
överhángande risk för omfattande 
skador pá mánniskor, egendom 
eller miljö, eller

2. en allvarlig störning eller en 
överhángande risk för en allvarlig 
störning i centrala samhálls- 
funktioner.

Första stycket gáller dock 3 7 8



endast om ett dröjsmál med före- 
skrifterna allvarligt kan motverka 
arbetet med att hindra eller 
bekámpa skadan eller störningen. 
Föreskrifterna fár inte innebára 
stiftande, ándring eller upp- 
hávande av grundlag, riksdags- 
ordningen eller lag om val till 
riksdagen.

18 §
Nár regeringen utfárdar 

föreskrifter som avses i 17 § ska 
regeringen samtidigt tillkánnage 
föreskrifterna för allmánheten och 
ange vilken nödsituation som 
föranlett föreskrifterna och i vilket 
geografiskt omráde de gáller. 
Föreskrifterna tráder i kraft sedan 
de tillkánnagetts pá detta sátt.

19 §
Föreskrifter som avses i 17 § 

upphör att gálla senast tolv dagar 
efter utfárdandet. Sádana före- 
skrifter ska sá snart som möjligt 
efter utfárdandet understállas 
riksdagen för prövning. Anser 
riksdagen att föreskrifterna ska 
fortsátta att gálla ska de meddelas
i form av lag.

1. Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.
2. Utan hinder av 2 kap. 12 § beháller aldre föreskrifter, som innebar 

sarbehandling pá grund av sexuell laggning, sin giltighet tills vidare. 
Sádana föreskrifter fár andras aven om andringen innebar fortsatt 
sarbehandling.

3. Áldre föreskrifter och bemyndiganden galler fortfarande utan hinder 
av att de inte har tillkommit i den ordning som anges i regeringsformen i 
dess nya lydelse.

4. Om det i en lag eller annan författning hanvisas till en föreskrift som 
har ersatts genom en bestammelse i regeringsformen i dess nya lydelse, 
tillampas i stallet den nya bestammelsen.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
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Harigenom föreskrivs att 7 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen1 ska ha 
följande lydelse.

2. Förslag till lag om andring i tryckfrihetsförordningen

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.
3 §

Om nágon lamnar meddelande, som avses i 1 kap. 1 § tredje stycket, 
eller, utan att svara enligt 8 kap., medverkar till framstallning, som ar 
avsedd att införas i tryckt skrift, sásom författare eller annan 
upphovsman eller sásom utgivare och darigenom gör sig skyldig till

1. högförraderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med 
hemlig uppgift, uppror, landsförraderi, landssvek eller försök, 
förberedelse eller stampling till sádant brott;

2. oriktigt utlamnande av allman handling som ej ar tillganglig för 
envar eller tillhandahállande av sádan handling i strid med myndighets 
förbeháll vid dess utlamnande, nar garningen ar uppsátlig; eller

3. uppsátligt ásidosattande av tystnadsplikt i de fall som angivas i 
sarskild lag, galler om ansvar för sádant brott vad i lag ar stadgat.

Om nágon anskaffar uppgift eller underrattelse i sádant syfte som 
avses i 1 kap. 1 § fjarde stycket och darigenom gör sig skyldig till brott 
som angives i förevarande paragrafs första stycke 1, galler om ansvar 
harför vad i lag ar stadgat.

Det som sags i 2 kap. 12 § tredje Det som sags i 2 kap. 22 § första 
stycket regeringsformen skall galla stycket regeringsformen ska galla
ocksá i frága om förslag till ocksá i frága om förslag till
föreskrifter som avses i första föreskrifter som avses i första
stycket 3. stycket 3.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
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Harigenom föreskrivs att 3 kap. 3 §, 5 kap. 3 § och 7 kap. 6 § 
yttrandefrihetsgrundlagen1 ska ha följande lydelse.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
B ila g a  2

3. Förslag till lag om andring i yttrandefrihetsgrundlagen

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

I frága om sádana begransningar
1 sandningsratten som avses i 1 
och 2 §§ galler vad som föreskrivs 
om begransningar av 
grundlaggande fri- och rattigheter i
2 kap. 12 § andra-femte styckena 
och 13 § regeringsformen.

3 kap.
3 §

I frága om sádana begransningar
1 sandningsratten som avses i 1 
och 2 §§ galler vad som föreskrivs 
om begransningar av 
grundlaggande fri- och rattigheter i
2 kap. 21-23 §§ regeringsformen.

5 kap.
3 §

Om nágon lamnar ett meddelande, som avses i 1 kap. 2 §, eller, utan 
att svara enligt 6 kap., medverkar till en framstallning som ar avsedd att 
offentliggöras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, som 
författare eller annan upphovsman eller genom att framtrada i 
radioprogrammet och darigenom gör sig skyldig till

1. högförraderi, spioneri, grovt spioneri, grov obehörig befattning med 
hemlig uppgift, uppror, landsförraderi, landssvek eller försök, 
förberedelse eller stampling till sádant brott;

2. oriktigt utlamnande av allman handling som ej ar tillganglig för 
envar eller tillhandahállande av sádan handling i strid med myndighets 
förbeháll vid dess utlamnande, nar garningen ar uppsátlig; eller

3. uppsátligt ásidosattande av tystnadsplikt i de fall som anges i 
sarskild lag,

galler vad som föreskrivs i lag om ansvar för sádant brott.
Om nágon anskaffar en uppgift eller underrattelse i sádant syfte som 

avses i 1 kap. 2 § och darigenom gör sig skyldig till brott som anges i 
första stycket 1, galler vad som föreskrivs i lag om ansvar för brottet.

Det som sags i 2 kap. 12 § tredje Det som sags i 2 kap. 22 § första 
stycket regeringsformen om stycket regeringsformen om
sarskilt lagstiftningsförfarande 
skall galla ocksá i frága om förslag 
till föreskrifter som avses i första 
stycket 3.

sarskilt lagstiftningsförfarande ska 
galla ocksá i frága om förslag till 
föreskrifter som avses i första 
stycket 3.

1 Yttrandefrihetsgrundlagen omtryckt 2002:909.
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7  k a p .
6 §

I frága om sádana föreskrifter 
som avses i 4 och 5 §§ galler vad 
som föreskrivs om begransningar 
av grundlaggande fri- och 
rattigheter i 2 kap. 12 § andra- 
femte styckena och 13 §
regeringsformen.

I frága om sádana föreskrifter 
som avses i 4 och 5 §§ galler vad 
som föreskrivs om begransningar 
av grundlaggande fri- och 
rattigheter i 2 kap. 21-23 §§ 
regeringsformen.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:80
Bilaga 2
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Harigenom föreskrivs i frága om riksdagsordningen1 
dels att 1 kap. 1, 2 och 7 §§, 2 kap. 4 och 9 §§, 3 kap. 2, 14, 16 och

17 §§, 4 kap. 4-6, 9 och 11 §§, 5 kap. 1, 2, 4, 6 och 9-11 §§, 7 kap. 11 §,
8 kap. 2, 3, 8, 10-12, 15 och 16 §§, 10 kap. 1 och 5 §§, 
tillaggsbestammelserna 2.7.1, 4.9.1, 4.12.1, 5.4.1, 5.11.1, 7.10.1, 7.13.1 
och 8.9.2 samt att rubrikerna narmast före 7 kap. 11 § och 8 kap. 16 § ska 
ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny tillaggsbestammelse, 8.16.2, av följande 
lydelse och att rubriken narmast före tillaggsbestammelse 8.16.1 ska lyda 
”Tillaggsbestammelser”.

Prop. 2009/10:80
Bilaga 2

4. Förslag till lag om andring i riksdagsordningen

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §

Ordinarie val till riksdagen hálls 
i september. Bestammelser om tid 
för extra val finns i 3 kap. 4 § och
6 kap. 3 § regeringsformen.

Ordinarie val till riksdagen hálls
i september. Bestammelser om tid 
för extra val finns i 3 kap. 11 § och
6 kap. 5 § regeringsformen.

2 §
Riksdagen samlas efter ett 

riksdagsval till ett nytt riksmöte i 
enlighet med bestammelserna i 3 
kap. 5 § regeringsformen pá 
femtonde dagen efter valdagen, 
dock tidigast pá fjarde dagen efter 
det att valets utgáng har kungjorts.

Riksdagen samlas efter ett 
riksdagsval till ett nytt riksmöte i 
enlighet med bestammelserna i 3 
kap. 10 § regeringsformen pá 
femtonde dagen efter valdagen, 
dock tidigast pá fjarde dagen efter 
det att valets utgáng har kungjorts. 

Under de ár dá ordinarie riksdagsval inte hálls, inleds ett nytt riksmöte 
pá den dag i september som riksdagen pá förslag av riksdagsstyrelsen 
faststallt vid det föregáende riksmötet.

Har ett tillkannagivande om 
extra val gjorts före den faststallda 
dagen, skall ett nytt riksmöte 
enligt andra stycket inledas endast 
om riksdagen med anledning av 
valet samlas före juni mánads 
utgáng.

Ett riksmöte págár till dess nasta riksmöte böijar.

Har ett tillkannagivande om 
extra val gjorts före den faststallda 
dagen, ska ett nytt riksmöte enligt 
andra stycket inledas endast om 
riksdagen med anledning av valet 
samlas före juni mánads utgáng.

7 §
Nar en ersattare skall intrada i 

stallet för talmannen eller en
Nar en ersattare ska intrada i 

stallet för talmannen eller en

1 Riksdagsordningen omtryckt 2007:726.
383



riksdagsledamot som tillhör 
regeringen pá grund av 
bestammelserna i 4 kap. 9 § 
regeringsformen eller i stallet för 
en ledig riksdagsledamot pá grund 
av bestammelserna i 6 § i detta 
kapitel, skall talmannen kalla 
ersattaren till tjanstgöring. 
Talmannen skall dá följa den 
ordning mellan ersattarna som har 
bestamts enligt lag om val till 
riksdagen. Om det finns sarskilda 
skal, fár dock talmannen frángá 
denna ordning.

riksdagsledamot som tillhör 
regeringen pá grund av 
bestammelserna i 4 kap. 13 § 
regeringsformen eller i stallet för 
en ledig riksdagsledamot pá grund 
av bestammelserna i 6 § i detta 
kapitel, ska talmannen kalla 
ersattaren till tjanstgöring. 
Talmannen ska dá följa den 
ordning mellan ersattarna som har 
bestamts enligt lag om val till 
riksdagen. Om det finns sarskilda 
skal, fár dock talmannen frángá 
denna ordning.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
B ila g a  2

2 kap.
4 §

Sammantraden med kammaren 
ar offentliga. Riksdagen fár dock 
besluta att ett sammantrade skall 
hállas inom stangda dörrar, om det 
kravs med hansyn till rikets 
sakerhet eller i övrigt till 
förhállandet till en annan stat eller 
en mellanfolklig organisation. Om 
regeringen vid ett sammantrade 
skall lamna information till 
riksdagen, fár aven regeringen 
besluta om stangda dörrar pá

Riksdagen fár besluta att ett 
sammantrade ska hállas inom 
stangda dörrar, om det kravs med 
hansyn till rikets sakerhet eller i 
övrigt till förhállandet till en annan 
stat eller en mellanfolklig 
organisation. Om regeringen vid 
ett sammantrade ska lamna 
information till riksdagen, fár aven 
regeringen besluta om stangda 
dörrar pá samma grunder som 
riksdagen.

samma grunder som riksdagen.
En ledamot eller tjansteman i riksdagen fár inte obehörigen röja vad 

som har förekommit vid ett sammantrade inom stangda dörrar. 
Riksdagen fár dock besluta att i ett sarskilt fall helt eller delvis upphava 
tystnadsplikten.

2.7.1
Yrkande om folkomröstning i en 

grundlagsfrága, förslag till ny 
statsminister eller yrkande om 
misstroendeförklaring förs upp 
som första punkt pá 
föredragningslistan. Om det finns 
mer an ett sádant arende, tas de 
upp i den ordning de nu har 
angetts. I övrigt tas arendena upp i 
följande ordning, om inte 
talmannen bestammer annat:

1. val,
2. propositioner samt skrivelser 

frán regeringen,
3. framstallningar och redo-

Yrkande om folkomröstning i en 
grundlagsfrága, stats-
ministeromröstning enligt 6 kap.
3 § regeringsformen, förslag till ny 
statsminister eller yrkande om 
misstroendeförklaring förs upp 
som första punkt pá före- 
dragningslistan. Om det finns mer 
an ett sádant arende, tas de upp i 
den ordning de nu har angetts. Nar 
det galler ordningen mellan en 
statsministeromröstning och ett 
yrkande om misstroendeförklaring 
galler detta endast om inte 
talmannen bestammer annat. 3 8 4



görelser frán andra riksdagsorgan 
an utskott,

4. motioner,
5. EU-dokument som avses i 10 

kap. 4 §,
6. utskottsbetankanden och 

utlátanden som avses i 10 kap. 4 § 
i den ordning utskotten anges i 
tillaggsbestammelse 4.2.1.

I övrigt tas arendena upp i 
följande ordning, om inte 
talmannen bestammer annat:

1. val,
2. propositioner samt skrivelser 

frán regeringen,
3. framstallningar och redo- 

görelser frán andra riksdagsorgan 
an utskott,

4. motioner,
5. EU-dokument som avses i 10 

kap. 4 §,
6. utskottsbetankanden och 

utlátanden som avses i 10 kap. 4 § 
i den ordning utskotten anges i 
tillaggsbestammelse 4.2.1.

Prop. 2009/10:80
Bilaga 2

Talmannen staller proposition 
till beslut med anledning av de 
yrkanden som lagts fram. Om 
talmannen finner att ett yrkande 
strider mot grundlag eller mot 
denna lag, skall han eller hon 
vagra att stalla proposition och 
ange skal för denna vagran. Om 
kammaren andá begar proposition, 
skall talmannen hanvisa frágan till 
konstitutionsutskottet för av- 
görande. Talmannen fár inte vagra 
att stalla proposition om utskottet 
har förklarat att ett yrkande inte 
strider mot grundlag eller mot 
denna lag.

Vad som sags i första stycket 
om prövning av ett yrkandes 
grundlagsenlighet galler inte 
frágan om huruvida 2 kap. 12 § 
tredje stycket regeringsformen ar 
tillampligt pá ett visst lagförslag.

9 §
Talmannen staller proposition 

till beslut med anledning av de 
yrkanden som lagts fram. Om 
talmannen finner att ett yrkande 
strider mot grundlag eller mot 
denna lag, ska han eller hon vagra 
att stalla proposition och ange skal 
för denna vagran. Om kammaren 
andá begar proposition, ska 
talmannen hanvisa frágan till 
konstitutionsutskottet för
avgörande. Talmannen fár inte 
vagra att stalla proposition om 
utskottet har förklarat att ett 
yrkande inte strider mot grundlag 
eller mot denna lag.

Vad som sags i första stycket 
om prövning av ett yrkandes 
grundlagsenlighet galler inte 
frágan om huruvida 2 kap. 22 § 
första stycket regeringsformen ar 
tillampligt pá ett visst lagförslag.

3 kap.
2 §

Budgetáret börjar den 1 januari. 
Regeringen skall dessförinnan 
lamna en proposition med förslag 
till statens inkomster och utgifter 
för budgetáret
(budgetproposition).

Budgetpropositionen skall

Budgetáret börjar den 1 januari. 
Regeringen ska dessförinnan 
lamna en proposition med förslag 
till statens inkomster och utgifter 
för budgetáret
(budgetproposition).

Budgetpropositionen ska 385



innehálla en finansplan och ett 
förslag till reglering av stats- 
budgeten. Om riksdagen med stöd 
av bestammelserna i 5 kap. 12 § 
har fattat beslut om att hanföra 
statsutgifterna till utgiftsomráden, 
skall förslaget till statsbudget 
innehálla en fördelning av
anslagen pá dessa utgiftsomráden.

Endast om regeringen anser att

innehálla en finansplan och ett 
förslag till reglering av stats- 
budgeten. Om riksdagen med stöd 
av bestammelserna i 5 kap. 12 § 
har fattat beslut om att hanföra 
statsutgifterna till utgiftsomráden, 
ska förslaget till statsbudget
innehálla en fördelning av
anslagen pá dessa utgiftsomráden. 
det finns synnerliga ekonomisk-

Prop. 2009/10:80
Bilaga 2

politiska skal, fár en proposition om statens inkomster eller utgifter för 
det narmast följande budgetáret lamnas efter budgetpropositionen.

En proposition med förslag om 
ett nytt eller vasentligen höjt 
anslag eller om riktlinjer enligt 9 
kap. 7 § regeringsformen för en 
viss statsverksamhet för langre tid 
an anslaget till verksamheten avser 
bör innehálla en uppskattning av 
de framtida kostnaderna för det 
andamál som förslaget avser. Om 
ett förslag till anslag grundar sig 
pá en plan för en langre tid an den 
för vilken anslaget har beraknats i 
propositionen, bör planen 
redovisas.

En proposition med förslag om 
ett nytt eller vasentligen höjt 
anslag eller om riktlinjer enligt 9 
kap. 6 § regeringsformen för en 
viss statsverksamhet för langre tid 
an anslaget till verksamheten avser 
bör innehálla en uppskattning av 
de framtida kostnaderna för det 
andamál som förslaget avser. Om 
ett förslag till anslag grundar sig 
pá en plan för en langre tid an den 
för vilken anslaget har beraknats i 
propositionen, bör planen 
redovisas.

Konstitutionsutskottet skall till 
kammaren för slutligt beslut 
anmala vilande beslut i arenden 
angáende grundlag eller riks- 
dagsordningen. Om den ordning 
som galler för grundlagsandring 
eller andring av
riksdagsordningen, enligt en 
bestammelse i regeringsformen 
skall tillampas i nágot annat fall, 
skall ett vilande beslut i arendet 
anmalas av det utskott till vars 
handlaggning frágan hör.

Konstitutionsutskottet skall 
vidare till kammaren anmala ett 
beslut om undantag frán den 
tidsfrist som galler för fram- 
laggande av förslag som skall 
antas i den ordning som föreskrivs 
i 8 kap. 15 § regeringsformen.

14 §
Konstitutionsutskottet ska till 

kammaren för slutligt beslut 
anmala vilande beslut i arenden 
angáende grundlag eller riks- 
dagsordningen. Om den ordning 
som galler för grundlagsandring 
eller andring av
riksdagsordningen, enligt en 
bestammelse i regeringsformen 
ska tillampas i nágot annat fall, 
ska ett vilande beslut i arendet 
anmalas av det utskott till vars 
handlaggning frágan hör.

Konstitutionsutskottet ska vidare 
till kammaren anmala ett beslut 
om undantag frán den tidsfrist som 
galler för framlaggande av förslag 
som ska antas i den ordning som 
föreskrivs i 8 kap. 14 § regerings- 
formen.

16 §
Om en áklagare vill att Om en áklagare vill att 386



riksdagen skall medge att talan 
vacks mot en riksdagsledamot 
eller att ett ingripande görs i hans 
eller hennes personliga frihet 
enligt 4 kap. 8 § första stycket 
regeringsformen, skall áklagaren 
skriftligen ansöka om det hos 
talmannen. Samma förfarande 
skall tillampas om nágon annan 
vill begara riksdagens medgivande 
att fá föra talan vid en domstol 
med anledning av en riksdags- 
ledamots handlande.

Om ansökningshandlingen ar sá 
ofullstandig att den inte kan laggas 
till grund för riksdagens prövning 
eller om sökanden inte har gjort 
troligt att han eller hon ar behörig 
att vacka talan eller begara denna 
átgard hos en myndighet, skall 
talmannen avvisa ansökan. I annat 
fall skall talmannen anmala den 
vid ett sammantrade med 
kammaren.

riksdagen ska medge att talan 
vacks mot en riksdagsledamot 
eller att ett ingripande görs i hans 
eller hennes personliga frihet 
enligt 4 kap. 12 § första stycket 
regeringsformen, ska áklagaren 
skriftligen ansöka om det hos 
talmannen. Samma förfarande ska 
tillampas om nágon annan vill 
begara riksdagens medgivande att 
fá föra talan vid en domstol med 
anledning av en riksdagsledamots 
handlande.

Om ansökningshandlingen ar sá 
ofullstandig att den inte kan laggas 
till grund för riksdagens prövning 
eller om sökanden inte har gjort 
troligt att han eller hon ar behörig 
att vacka talan eller begara denna 
átgard hos en myndighet, ska 
talmannen avvisa ansökan. I annat 
fall ska talmannen anmala den vid 
ett sammantrade med kammaren.

En proposition, en skrivelse, en 
framstallning, en redogörelse eller 
en motion fár áterkallas till dess ett 
utskott har avgett ett betankande i 
arendet. Ett förslag som vilar 
minst tolv mánader enligt 2 kap. 
12 § tredje stycket
regeringsformen fár áterkallas till 
dess utskottet har avgett ett nytt 
betankande enligt 4 kap. 9 § fjarde 
stycket denna lag.

17 §
En proposition, en skrivelse, en 

framstallning, en redogörelse eller 
en motion fár áterkallas till dess ett 
utskott har avgett ett betankande i 
arendet. Ett förslag som vilar 
minst tolv mánader enligt 2 kap.
22 § första stycket
regeringsformen fár áterkallas till 
dess utskottet har avgett ett nytt 
betankande enligt 4 kap. 9 § fjarde 
stycket denna lag.

Om en proposition, en skrivelse, en framstallning eller en redogörelse 
áterkallas, faller de följdmotioner som har vackts.

Om en proposition, en skrivelse, en framstallning eller en redogörelse 
har áterkallats, fár motioner vackas med anledning av áterkallelsen inom 
sju dagar frán det att den anmaldes i kammaren.

4 kap.
4 §

Konstitutionsutskottet skall 
bereda arenden som rör grund- 
lagarna och riksdagsordningen. 
Bestammelser om konstitu- 
tionsutskottets uppgifter finns

Konstitutionsutskottet ska 
bereda arenden som rör grund- 
lagarna och riksdagsordningen. 
Bestammelser om konstitu- 
tionsutskottets uppgifter finns
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ocksá i 2 kap. 12 §, 8 kap. 15 § 
och 12 kap. 1 § regeringsformen 
samt i 2 kap. 9 §, 3 kap. 14 §,
4 kap. 11 §, 6 kap. 1 och 4 §§,
8 kap. 11 och 13 §§, 9 kap. 8 § 
samt tillaggsbestammelserna 4.6.1,
5.4.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.11.1, 8.11.2 
och 8.12.1 denna lag.

ocksá i 2 kap. 22 §, 8 kap. 14 § 
och 13 kap. 1 § regeringsformen 
samt i 2 kap. 9 §, 3 kap. 14 §,
4 kap. 11 §, 6 kap. 1 och 4 §§,
8 kap. 11 och 13 §§, 9 kap. 8 § 
samt tillaggsbestammelserna 4.6.1,
5.4.1, 8.4.1, 8.5.1, 8.11.1, 8.11.2 
och 8.12.1 denna lag.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
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Finansutskottet skall bereda 
arenden om

1. allmanna riktlinjer för den 
ekonomiska politiken och för 
budgetregleringen samt

2. Riksbankens verksamhet.
Finansutskottet skall dessutom

bereda förslagen till utgiftsramar 
för utgiftsomráden och till 
berakning av statens inkomster, 
om riksdagen har beslutat att 
hanföra statsutgifterna till 
utgiftsomráden enligt 5 kap. 12 §. 
Bestammelser om finansutskottets 
uppgifter finns ocksá i 9 kap. 4 § 
regeringsformen och i 3 kap. 7 §,
4 kap. 8 §, 9 kap. 8 § samt i 
tillaggsbestammelserna 4.6.2,
4.9.1 och 8.7.1 denna lag.

Skatteutskottet skall bereda 
arenden om statliga och kom- 
munala skatter. Bestammelser om 
skatteutskottets uppgifter finns 
ocksá i tillaggsbestammelsen 4.6.3 
denna lag.

5 §
Finansutskottet ska bereda 

arenden om
1. allmanna riktlinjer för den 

ekonomiska politiken och för 
budgetregleringen samt

2. Riksbankens verksamhet.
Finansutskottet ska dessutom

bereda förslagen till utgiftsramar 
för utgiftsomráden och till 
berakning av statens inkomster, 
om riksdagen har beslutat att 
hanföra statsutgifterna till 
utgiftsomráden enligt 5 kap. 12 §. 
Bestammelser om finansutskottets 
uppgifter finns ocksá i 9 kap. 5 § 
regeringsformen och i 3 kap. 7 §,
4 kap. 8 §, 9 kap. 8 § samt i 
tillaggsbestammelserna 4.6.2,
4.9.1 och 8.7.1 denna lag.

Skatteutskottet ska bereda 
arenden om statliga och kom- 
munala skatter. Bestammelser om 
skatteutskottets uppgifter finns 
ocksá i tillaggsbestammelsen 4.6.3 
denna lag.

6 §
Riksdagen föreskriver efter vilka 

grunder övriga arenden skall 
fördelas mellan utskotten. Darvid 
skall arenden som hör till ett och 
samma amnesomráde hanföras till 
samma utskott. Riksdagen fár 
dock bestamma att det skall finnas 
ett utskott för beredning av 
arenden om sádana lagar som 
avses i 8 kap. 2 § regeringsformen, 
oberoende av amnesomráde.

Riksdagen föreskriver efter vilka 
grunder övriga arenden ska 
fördelas mellan utskotten. Darvid 
ska arenden som hör till ett och 
samma amnesomráde hanföras till 
samma utskott. Riksdagen fár 
dock bestamma att det ska finnas 
ett utskott för beredning av 
arenden om sádana lagar som 
avses i 8 kap. 2 § första stycket
1 regeringsformen, oberoende av 
amnesomráde.

Riksdagen fár avvika frán de grunder som har faststallts liksom frán
5 §, om det i ett sarskilt fall ar pákallat av hansyn till sambandet mellan 3 8 8



olika arenden, ett arendes sarskilda beskaffenhet eller 
arbetsförhállandena.

Under samma förutsattningar som anges i andra stycket fár ett utskott 
överlamna ett arende till ett annat utskott, om detta utskott samtycker till 
det. Det utskott som överlamnar arendet kan i samband med 
överlamnandet yttra sig över arendet till det mottagande utskottet.

Prop. 2009/10:80
Bilaga 2

Utskotten skall avge be- 
tankanden till kammaren i de 
arenden som har hanvisats till dem 
och som inte har áterkallats. Nágot 
betankande behöver dock inte 
avges i ett arende, om arendet inte 
hinner behandlas före utgángen av 
valperioden och behandlingen av 
arendet inte heller har fátt 
uppskjutas till det första riksmötet 
i nasta valperiod enligt 
bestammelserna i 5 kap. 10 §. 
Sammansatta utskott avger 
betankanden till kammaren.

Betankanden i arenden vars 
behandling har uppskjutits till 
nasta valperiod enligt bestam- 
melserna i 5 kap. 10 § skall avges 
av de utskott som har tillsatts av 
den nyvalda riksdagen.

Ett utskott skall tillsammans 
med anmalan till kammaren av ett 
vilande beslut enligt 3 kap. 14 § 
lamna ett yttrande i arendet.

Om ett lagförslag har vilat i 
minst tolv mánader enligt 2 kap.
12 § tredje stycket regerings- 
formen, skall utskottet avge ett 
nytt betankande i arendet.

9 §
Utskotten ska avge betankanden 

till kammaren i de arenden som 
har hanvisats till dem och som inte 
har áterkallats. Nágot betankande 
behöver dock inte avges i ett 
arende, om arendet inte hinner 
behandlas före utgángen av 
valperioden och behandlingen av 
arendet inte heller har fátt 
uppskjutas till det första riksmötet
i nasta valperiod enligt 
bestammelserna i 5 kap. 10 §. 
Sammansatta utskott avger 
betankanden till kammaren.

Betankanden i arenden vars 
behandling har uppskjutits till 
nasta valperiod enligt bestam- 
melserna i 5 kap. 10 § ska avges 
av de utskott som har tillsatts av 
den nyvalda riksdagen.

Ett utskott ska tillsammans med 
anmalan till kammaren av ett 
vilande beslut enligt 3 kap. 14 § 
lamna ett yttrande i arendet.

Om ett lagförslag har vilat i 
minst tolv mánader enligt 2 kap.
22 § första stycket regerings- 
formen, ska utskottet avge ett nytt 
betankande i arendet.

4.9.1
Beslut av finansutskottet i en 

frága som avses i 9 kap. 4 § 
regeringsformen meddelas
regeringen genom en skrivelse.

Beslut av finansutskottet i en 
frága som avses i 9 kap. 5 § 
regeringsformen meddelas
regeringen genom en skrivelse.

11 §
En statlig myndighet skall lamna 

upplysningar och avge yttrande, dá 
ett utskott begar det, om inte annat 
följer av 13 § tredje stycket. 
Denna skyldighet har dock 
regeringen endast i frága om

En statlig myndighet ska lamna 
upplysningar och avge yttrande, dá 
ett utskott begar det, om inte annat 
följer av 13 § tredje stycket. 
Denna skyldighet har dock 
regeringen endast i frága om 389



arbetet inom Europeiska unionen 
pá utskottets amnesomráde. En 
myndighet som inte lyder under 
riksdagen fár hanskjuta en begaran 
frán ett utskott till regeringen för 
avgörande.

Om minst fem av ledamöterna i 
ett utskott vid behandlingen av ett 
arende begar det, skall utskottet 
inhamta upplysningar eller ett 
yttrande enligt första stycket. 
Detsamma skall galla om en sádan 
begaran framstallts utan samband 
med behandlingen av ett arende, 
om frágan galler arbetet inom 
Europeiska unionen. Utskottet fár 
avslá en begaran om upplysningar 
eller ett yttrande, om den 
framstallts vid behandlingen av ett 
arende och utskottet finner att den 
begarda átgarden skulle fördröja 
arendets behandling sá att avsevart 
men skulle uppkomma. Utskottet 
skall i sá fall i sitt betankande 
redovisa skalen till att begaran har 
avslagits.

Konstitutionsutskottet fár inte 
avge förklaring att 2 kap. 12 § 
tredje stycket regeringsformen inte 
ar tillampligt i frága om ett visst 
lagförslag, utan att Lagrádet har 
yttrat sig.

arbetet inom Europeiska unionen 
pá utskottets amnesomráde. En 
myndighet som inte lyder under 
riksdagen fár hanskjuta en begaran 
frán ett utskott till regeringen för 
avgörande.

Om minst fem av ledamöterna i 
ett utskott vid behandlingen av ett 
arende begar det, ska utskottet 
inhamta upplysningar eller ett 
yttrande enligt första stycket. 
Detsamma ska galla om en sádan 
begaran framstallts utan samband 
med behandlingen av ett arende, 
om frágan galler arbetet inom 
Europeiska unionen. Utskottet fár 
avslá en begaran om upplysningar 
eller ett yttrande, om den 
framstallts vid behandlingen av ett 
arende och utskottet finner att den 
begarda átgarden skulle fördröja 
arendets behandling sá att avsevart 
men skulle uppkomma. Utskottet 
ska i sá fall i sitt betankande 
redovisa skalen till att begaran har 
avslagits.

Konstitutionsutskottet fár inte 
avge förklaring att 2 kap. 22 § 
första stycket regeringsformen inte 
ar tillampligt i frága om ett visst 
lagförslag, utan att Lagrádet har 
yttrat sig.
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4.12.1
Ett utskott sammantrader första 

gángen pá kallelse av talmannen 
inom tvá dagar efter valet. 
Darefter sammantrader utskottet 
pá kallelse av ordföranden. 
Ordföranden skall kalla utskottet 
till sammantrade om minst fem 
ledamöter av utskottet begar det. 
För andamál som sags i 9 kap. 4 § 
regeringsformen skall talmannen 
sammankalla finansutskottet ocksá 
pá begaran av regeringen.

En personlig kallelse skall 
skickas till samtliga ledamöter och 
suppleanter. Kallelsen bör om 
möjligt anslás i riksdagens lokaler 
senast klockan 18 dagen före

Ett utskott sammantrader första 
gángen pá kallelse av talmannen 
inom tvá dagar efter valet. 
Darefter sammantrader utskottet 
pá kallelse av ordföranden. 
Ordföranden ska kalla utskottet till 
sammantrade om minst fem
ledamöter av utskottet begar det. 
För andamál som sags i 9 kap. 5 § 
regeringsformen ska talmannen 
sammankalla finansutskottet ocksá 
pá begaran av regeringen.

En personlig kallelse ska skickas 
till samtliga ledamöter och 
suppleanter. Kallelsen bör om 
möjligt anslás i riksdagens lokaler 
senast klockan 18 dagen före 3 9 0
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5  k a p .

Ett utskottsbetankande skall 
anmalas i kammaren och före 
avgörandet bordlaggas vid tvá 
sammantraden med kammaren, om 
inte riksdagen pá utskottets eller 
talmannens förslag beslutar att 
arendet skall avgöras efter endast 
en bordlaggning. Bestammelser 
om ytterligare bordlaggning av 
utskottsbetankanden finns i 7 § 
andra stycket.

Ett yrkande enligt 2 kap. 12 § 
tredje stycket regeringsformen att 
ett lagförslag skall vila i minst tolv 
mánader fár framstallas nar 
utskottets betankande över 
förslaget har anmalts i kammaren.

1 §
Ett utskottsbetankande ska 

anmalas i kammaren och före 
avgörandet bordlaggas vid tvá 
sammantraden med kammaren, om 
inte riksdagen pá utskottets eller 
talmannens förslag beslutar att 
arendet ska avgöras efter endast en 
bordlaggning. Bestammelser om 
ytterligare bordlaggning av
utskottsbetankanden finns i 7 § 
andra stycket.

Ett yrkande enligt 2 kap. 22 § 
första stycket regeringsformen att 
ett lagförslag ska vila i minst tolv 
mánader fár framstallas nar 
utskottets betankande över
förslaget har anmalts i kammaren.

Yrkanden om folkomröstning i 
en grundlagsfrága eller om en 
misstroendeförklaring skall ligga 
pá kammarens bord till det andra 
sammantradet efter det dá 
yrkandet framstalldes. Árendet 
skall avgöras senast vid nasta 
sammantrade.

Ett förslag av talmannen till ny 
statsminister skall ligga pá 
kammarens bord till det andra 
sammantradet efter det dá 
förslaget framstalldes. Árendet 
skall i enlighet med bestammel- 
serna i 6 kap. 2 § andra stycket 
regeringsformen avgöras senast pá 
fjarde dagen efter den dá förslaget 
framstalldes.

2 §
Yrkanden om folkomröstning i 

en grundlagsfrága eller om en 
misstroendeförklaring ska ligga pá 
kammarens bord till det andra 
sammantradet efter det dá 
yrkandet framstalldes. Árendet ska 
avgöras senast vid nasta 
sammantrade.

Ett förslag av talmannen till ny 
statsminister ska ligga pá 
kammarens bord till det andra 
sammantradet efter det dá 
förslaget framstalldes. Árendet ska
i enlighet med bestammelserna i
6 kap. 4 § andra stycket
regeringsformen avgöras senast pá 
fjarde dagen efter den dá förslaget 
framstalldes.

4 §
Ett arende i vilket överlaggning ager rum fár inte tas upp till avgörande 

förran kammaren pá talmannens förslag har funnit att överlaggningen ar 
avslutad. Ett utskottsbetankande fár tas upp till avgörande endast vid ett 
sammantrade som i kallelsen enligt 2 kap. 5 § och pá föredragningslistan 
enligt 2 kap. 7 § angetts som ett arbetsplenum.

Ett arende avgörs med ackla- Ett arende avgörs med ackla- 
mation eller, om en ledamot yrkar mation eller, om en ledamot yrkar 391



det, genom omröstning. Om en 
sarskild beslutsregel enligt 9 § 
skall tillampas, skall arendet alltid 
avgöras genom omröstning.

Avgörandet av ett arende skall, 
om det behövs, delas upp pá skilda 
beslut. Om det finns ett yrkande 
enligt 2 kap. 12 § tredje stycket 
regeringsformen att ett lagförslag 
skall vila i minst tolv mánader och 
dessutom ett yrkande att förslaget 
skall förkastas, skall riksdagen 
pröva det sistnamnda yrkandet 
innan förslaget stalls under 
omröstning om omedelbart 
antagande.

det, genom omröstning. Om en 
sarskild beslutsregel enligt 9 § ska 
tillampas, ska arendet alltid 
avgöras genom omröstning.

Avgörandet av ett arende ska, 
om det behövs, delas upp pá skilda 
beslut. Om det finns ett yrkande 
enligt 2 kap. 22 § första stycket 
regeringsformen att ett lagförslag 
ska vila i minst tolv mánader och 
dessutom ett yrkande att förslaget 
ska förkastas, ska riksdagen pröva 
det sistnamnda yrkandet innan 
förslaget stalls under omröstning 
om omedelbart antagande.

5.4.1
Om det finns ett yrkande enligt

2 kap. 12 § tredje stycket
regeringsformen att ett lagförslag 
skall vila i minst tolv mánader och 
om lagförslaget vid omröstningen 
inte uppnár den majoritet av fem 
sjattedelar av de röstande som 
kravs enligt denna bestammelse i 
regeringsformen för omedelbart 
antagande av förslaget, skall 
förslaget hanvisas till 
konstitutionsutskottet för prövning 
enligt femte stycket i namnda 
paragraf i regeringsformen om 
vilandeförfarandet ar tillampligt i 
frága om lagförslaget. Om 
konstitutionsutskottet har förklarat 
att förfarandet ar tillampligt, skall 
riksdagen pá nytt pröva om 
förslaget kan avslás eller 
omedelbart antas. I annat fall 
áterförvisas det till det utskott som 
har berett arendet.

Om det finns ett yrkande enligt
2 kap. 22 § första stycket
regeringsformen att ett lagförslag 
ska vila i minst tolv mánader och 
om lagförslaget vid omröstningen 
inte uppnár den majoritet av fem 
sjattedelar av de röstande som 
kravs enligt denna bestammelse i 
regeringsformen för omedelbart 
antagande av förslaget, ska 
förslaget hanvisas till 
konstitutionsutskottet för prövning 
enligt tredje stycket i namnda 
paragraf i regeringsformen om 
vilandeförfarandet ar tillampligt i 
frága om lagförslaget. Om 
konstitutionsutskottet har förklarat 
att förfarandet ar tillampligt, ska 
riksdagen pá nytt pröva om 
förslaget kan avslás eller 
omedelbart antas. I annat fall 
áterförvisas det till det utskott som 
har berett arendet.

Nar ett arende avgörs genom 
omröstning, ar huvud- 
propositionen det yrkande som 
riksdagen enligt talmannens 
uppfattning har bifallit med 
acklamation. Nar acklamation inte 
har skett, ar huvudpropositionen 
det yrkande som talmannen

6 §
Nar ett arende avgörs genom 

omröstning, ar huvud- 
propositionen det yrkande som 
riksdagen enligt talmannens 
uppfattning har bifallit med 
acklamation. Nar acklamation inte 
har skett, ar huvudpropositionen 
det yrkande som talmannen
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bestammer. Mot
huvudpropositionen stalls ett annat 
yrkande som kontraproposition. 
Om det finns flera an tvá yrkanden 
som kan stallas mot varandra, skall 
riksdagen först, med tillampning 
av 5 §, besluta vilket yrkande som 
skall vara kontraproposition.

Omröstning görs öppet. I 
enlighet med bestammelsen i 4 
kap. 5 § regeringsformen ar 
riksdagens beslut det förslag som 
stöds av mer an halften av de 
röstande, om inte nágot annat 
anges i regeringsformen eller i 
denna lag. Talmannen tillkannager 
hur omröstningen har utfallit och 
befaster beslutet med ett 
klubbslag.

Om det för beslut kravs annat an 
enkel majoritet och det finns fler 
an ett förslag till ett sádant beslut 
galler följande. Riksdagen valjer 
först, med tillampning av vad som 
galler för beslut i allmanhet, ett av 
förslagen. Darefter avgörs, med 
tillampning av den sarskilda 
beslutsregeln, om detta förslag 
skall antas eller förkastas. Detta 
förfarande skall tillampas aven nar 
det ar frága om flera lagförslag 
som ar oförenliga inbördes och ett 
yrkande har vackts att nágot av 
dem skall vila i minst tolv 
mánader enligt 2 kap. 12 § tredje 
stycket regeringsformen.

Om det samtidigt finns tvá eller 
flera yrkanden om folkomröstning 
betraffande samma vilande 
grundlagsförslag eller om 
misstroendeförklaring mot samma 
statsrád, skall endast en 
omröstning aga rum.

bestammer. Mot
huvudpropositionen stalls ett annat 
yrkande som kontraproposition. 
Om det finns flera an tvá yrkanden 
som kan stallas mot varandra, ska 
riksdagen först, med tillampning 
av 5 §, besluta vilket yrkande som 
ska vara kontraproposition.

Omröstning görs öppet. I 
enlighet med bestammelsen i 4 
kap. 7 § regeringsformen ar 
riksdagens beslut det förslag som 
stöds av mer an halften av de 
röstande, om inte nágot annat 
anges i regeringsformen eller i 
denna lag. Talmannen tillkannager 
hur omröstningen har utfallit och 
befaster beslutet med ett 
klubbslag.

9 §
Om det för beslut kravs annat an 

enkel majoritet och det finns fler 
an ett förslag till ett sádant beslut 
galler följande. Riksdagen valjer 
först, med tillampning av vad som 
galler för beslut i allmanhet, ett av 
förslagen. Darefter avgörs, med 
tillampning av den sarskilda 
beslutsregeln, om detta förslag ska 
antas eller förkastas. Detta 
förfarande ska tillampas aven nar 
det ar frága om flera lagförslag 
som ar oförenliga inbördes och ett 
yrkande har vackts att nágot av 
dem ska vila i minst tolv mánader 
enligt 2 kap. 22 § första stycket 
regeringsformen.

Om det samtidigt finns tvá eller 
flera yrkanden om folkomröstning 
betraffande samma vilande 
grundlagsförslag eller om 
misstroendeförklaring mot samma 
statsrád, ska endast en omröstning 
aga rum.

10 §
Ett arende bör avgöras under den valperiod dá det vackts. Har 

emellertid utskottet inte hunnit avge nágot betankande i arendet före 
utgángen av valperioden har arendet fallit. Detta galler dock inte om 
riksdagen medger att behandlingen fár uppskjutas till det första riksmötet

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
B ila g a  2
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i nasta valperiod. Behandlingen av ett arende som vackts under ett 
uppeháll i kammararbetet som stracker sig fram till det första riksmötet i 
nasta valperiod anses vidare vara uppskjuten till detta riksmöte.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
B ila g a  2

Árende som galler statsbudgeten 
för narmast följande budgetár skall 
avgöras före budgetárets ingáng 
om det inte utan olagenhet för 
budgetregleringen kan avgöras 
senare.

Ett lagförslag som har vilat i 
tolv mánader enligt 2 kap. 12 § 
tredje stycket regeringsformen 
skall prövas före utgángen av 
kalenderáret darpá. Om ett annat 
lagförslag har ett nara samband 
med ett lagförslag som vilar enligt 
denna bestammelse, fár riksdagen 
besluta att det skall avgöras inom 
den tid som galler för prövningen 
av det vilande lagförslaget. Om ett 
arende som avses i detta stycke till 
följd av beslut om extra val inte 
kan avgöras inom föreskriven tid, 
skall det avgöras snarast möjligt 
efter det att den nyvalda riksdagen 
har sammantratt.

Árende som galler statsbudgeten 
för narmast följande budgetár ska 
avgöras före budgetárets ingáng 
om det inte utan olagenhet för 
budgetregleringen kan avgöras 
senare.

Ett lagförslag som har vilat i 
tolv mánader enligt 2 kap. 22 § 
första stycket regeringsformen ska 
prövas före utgángen av 
kalenderáret darpá. Om ett annat 
lagförslag har ett nara samband 
med ett lagförslag som vilar enligt 
denna bestammelse, fár riksdagen 
besluta att det ska avgöras inom 
den tid som galler för prövningen 
av det vilande lagförslaget. Om ett 
arende som avses i detta stycke till 
följd av beslut om extra val inte 
kan avgöras inom föreskriven tid, 
ska det avgöras snarast möjligt 
efter det att den nyvalda riksdagen 
har sammantratt.

Ett arende som har vilat över ett 
val i enlighet med bestammelserna 
i 8 kap. 15 och 16 §§
regeringsformen skall avgöras vid 
det första riksmötet i den valperiod 
dá slutligt beslut enligt dessa 
bestammelser i regeringsformen 
först fár fattas, om inte förslaget i 
arendet dessförinnan förkastas. 
Avgörandet fár genom beslut av 
riksdagen uppskjutas till ett annat 
riksmöte. Beslutet fár upprepas. 
Árendet skall avgöras slutligt före 
nasta ordinarie val till riksdagen.

I frága om uppskov i samband 
med extra val skall bestam- 
melserna i 10 § första stycket 
tillampas.

Om ett vilande förslag till 
grundlagsandring eller till ett annat 
beslut som fattas i samma ordning 
har förkastats vid en 
folkomröstning, skall det utskott

11 §
Ett arende som har vilat över ett 

val i enlighet med bestammelserna 
i 8 kap. 14-17 §§ regeringsformen 
ska avgöras vid det första 
riksmötet i den valperiod dá 
slutligt beslut enligt dessa 
bestammelser i regeringsformen 
först fár fattas, om inte förslaget i 
arendet dessförinnan förkastas. 
Avgörandet fár genom beslut av 
riksdagen uppskjutas till ett annat 
riksmöte. Beslutet fár upprepas. 
Árendet ska avgöras slutligt före 
nasta ordinarie val till riksdagen.

I frága om uppskov i samband 
med extra val ska bestammelserna
i 10 § första stycket tillampas.

Om ett vilande förslag till 
grundlagsandring eller till ett annat 
beslut som fattas i samma ordning 
har förkastats vid en 
folkomröstning, ska det utskott till 3 9 4



till vars beredning frágan hör göra vars beredning frágan hör göra Prop. 2009/10:80 
anmalan om detta till kammaren. anmalan om detta till kammaren. Bilaga 2

5.11.1
Beslut om uppskov med slutligt 

beslut i ett arende som har vilat 
över ett val i enlighet med 
bestammelserna i 8 kap. 15 och 16 
§§ regeringsformen fattas pá 
förslag av det utskott till vars 
handlaggning arendet hör.

Beslut om uppskov med slutligt 
beslut i ett arende som har vilat 
över ett val i enlighet med 
bestammelserna i 8 kap. 14-17 §§ 
regeringsformen fattas pá förslag 
av det utskott till vars
handlaggning arendet hör.

7 kap.

7.10.1
Föreskrifter om behörighet att 

ingá i olika organ finns för 
talmannen i 10 kap. 7 §
regeringsformen, i 1 kap. 5 § och 
8 kap. 15 § denna lag, för
riksdagsledamot som ocksá ar 
statsrád i 8 kap. 15 § denna lag 
samt för avgángen riksdags- 
ledamot i tillaggsbestammelsen
8.6.2 denna lag.

Föreskrifter om behörighet att 
ingá i olika organ finns för 
talmannen i 10 kap. 12 §
regeringsformen, i 1 kap. 5 § och 
8 kap. 15 § denna lag, för
riksdagsledamot som ocksá ar 
statsrád i 8 kap. 15 § denna lag 
samt för avgángen riksdags- 
ledamot i tillaggsbestammelsen
8.6.2 denna lag.

Skyldighet att áta sig uppdrag Valbarhet och skyldighet att áta
sig uppdrag

Den som har utsetts till ett 
uppdrag genom val av riksdagen 
fár inte undandra sig uppdraget 
utan att riksdagen medger det.

11 §
Endast den som ar svensk 

medborgare far inneha uppdrag 
som tillsatts genom val av 
riksdagen. Bestammelser om krav 
pa svenskt medborgarskap för 
riksdagens ombudsman och 
riksrevisorerna finns i 12 kap. 6 § 
regeringsformen.

Den som har utsetts till ett 
sadant uppdrag genom val av 
riksdagen fár inte undandra sig 
uppdraget utan att riksdagen 
medger det.

7.13.1
Föreskrifter om val av Föreskrifter om val av 

ordförande och vice ordförande ordförande och vice ordförande
finns för Valprövningsnamnden i finns för Valprövningsnamnden i 395



3 kap. 11 § regeringsformen och
8 kap. 2 § denna lag, för
Statsrádsarvodesnamnden i 8 kap.
4 § denna lag, för Namnden för 
lön till riksrevisorerna i 8 kap. 5 §, 
för Riksrevisionens styrelse i 
8 kap. 14 § och för Riksdagens 
överklagandenamnd i 9 kap. 5 § 
denna lag.

3 kap. 12 § regeringsformen och
8 kap. 2 § denna lag, för
Statsrádsarvodesnamnden i 8 kap.
4 § denna lag, för Namnden för 
lön till riksrevisorerna i 8 kap. 5 §, 
för Riksrevisionens styrelse i
8 kap. 14 § och för Riksdagens 
överklagandenamnd i 9 kap. 5 § 
denna lag.

Prop. 2009/10:80
Bilaga 2

8 kap.
2 §

Bestammelser om val av 
ordförande i Valprövnings- 
namnden finns i 3 kap. 11 § 
regeringsformen.

Riksdagen utser genom sarskilt 
val en ersattare för ordföranden i 
Valprövningsnamnden. 
Bestammelserna i 3 kap. 11 § 
regeringsformen om ordföranden 
tillampas ocksá pá ersattaren.

Vid val med slutna sedlar av

Bestammelser om val av 
ordförande i Valprövnings- 
namnden finns i 3 kap. 12 § 
regeringsformen.

Riksdagen utser genom sarskilt 
val en ersattare för ordföranden i 
Valprövningsnamnden. 
Bestammelserna i 3 kap. 12 § 
regeringsformen om ordföranden 
tillampas ocksá pá ersattaren. 

ordföranden eller ersattare för
ordföranden tillampas det förfarande som anges i 1 § andra stycket.

Vid val med slutna sedlar av 
riksförestándare, vice riks- 
förestándare enligt 5 kap. 4 § 
regeringsformen eller person som 
skall kunna intrada som tillfallig 
riksförestándare enligt 5 kap. 6 § 
regeringsformen tillampas det 
förfarande som anges i 1 § andra 
stycket. Valet galler till dess 
riksdagen beslutar annat.

Val av ledamöter i Utrikes- 
namnden enligt 10 kap. 7 § 
regeringsformen avser riksdagens 
valperiod.

För talmannen ar vice talman 
suppleant i Utrikesnamnden. 
Antalet valda suppleanter skall 
vara nio.

3 §
Vid val med slutna sedlar av 

riksförestándare, vice riks- 
förestándare enligt 5 kap. 5 § 
regeringsformen eller person som 
ska kunna intrada som tillfallig 
riksförestándare enligt 5 kap. 7 § 
regeringsformen tillampas det 
förfarande som anges i 1 § andra 
stycket. Valet galler till dess 
riksdagen beslutar annat.

8 §
Val av ledamöter i Utrikes- 

namnden enligt 10 kap. 12 § 
regeringsformen avser riksdagens 
valperiod.

För talmannen ar vice talman 
suppleant i Utrikesnamnden. 
Antalet valda suppleanter ska vara 
nio.

8.9.2
En ledamot, en suppleant eller En ledamot, en suppleant eller 

en tjansteman skall första gángen en tjansteman ska första gángen 396



han eller hon ar narvarande vid ett 
sammantrade med
Utrikesnamnden avge försakran 
om att följa áliggande om 
tystnadsplikt enligt 10 kap. 7 § 
regeringsformen.

han eller hon ar narvarande vid ett 
sammantrade med
Utrikesnamnden avge försakran 
om att följa áliggande om 
tystnadsplikt enligt 10 kap. 12 § 
regeringsformen.

För förordnande att krigs- 
delegationen skall trada i riks- 
dagens stalle enligt 13 kap. 2 § 
regeringsformen sammantrader 
Utrikesnamndens ledamöter pá 
kallelse av talmannen eller, vid 
förhinder för talmannen, vice 
talman, eller pá kallelse av tvá av 
namndens övriga ledamöter.
Förhandlingarna leds av 
talmannen, av vice talman eller, 
om ingen av dem ar narvarande, 
av den av de narvarande
ledamöterna som har varit ledamot 
av riksdagen langst tid. Om tvá 
eller flera har tillhört riksdagen 
lika lange, har den aldste av dem 
företrade. Om det vid omröstning 
till beslut blir lika röstetal, galler 
den mening som ordföranden
bitrader.

10 §
För förordnande att krigs-

delegationen ska trada i riksdagens 
stalle enligt 15 kap. 2 §
regeringsformen sammantrader 
Utrikesnamndens ledamöter pá 
kallelse av talmannen eller, vid 
förhinder för talmannen, vice 
talman, eller pá kallelse av tvá av 
namndens övriga ledamöter.
Förhandlingarna leds av
talmannen, av vice talman eller, 
om ingen av dem ar narvarande, 
av den av de narvarande
ledamöterna som har varit ledamot 
av riksdagen langst tid. Om tvá 
eller flera har tillhört riksdagen 
lika lange, har den aldste av dem 
företrade. Om det vid omröstning 
till beslut blir lika röstetal, galler 
den mening som ordföranden
bitrader.

Riksdagen valjer enligt 12 kap.
6 § regeringsformen ombudsman 
som skall utöva tillsyn över 
tillampningen i offentlig
verksamhet av lagar och andra
författningar.

Riksdagens ombudsman skall 
vara fyra, en chefsjustitieom- 
budsman och tre justitieom-
budsman. Chefsjustitieombuds- 
mannen ar administrativ chef och 
bestammer inriktningen i stort av 
verksamheten. Riksdagen fár 
harutöver valja en eller flera
stallföretradande ombudsman. 
Stallföretradande ombudsman 
skall ha tjanstgjort som riksdagens 
ombudsman.

11 §
Riksdagen valjer enligt 13 kap.

6 § regeringsformen ombudsman 
som ska utöva tillsyn över 
tillampningen i offentlig 
verksamhet av lagar och andra 
författningar.

Riksdagens ombudsman ska 
vara fyra, en chefsjustitieom- 
budsman och tre justitieom- 
budsman. Chefsjustitieombuds- 
mannen ar administrativ chef och 
bestammer inriktningen i stort av 
verksamheten. Riksdagen fár 
harutöver valja en eller flera 
stallföretradande ombudsman. 
Stallföretradande ombudsman ska 
ha tjanstgjort som riksdagens 
ombudsman.

Prop. 2009/10:80
Bilaga 2

Chefsjustitieombudsmannen, övriga ombudsman samt 
stallföretradande ombudsman valjs var för sig. Vid val med slutna sedlar 397



tillampas förfarandet i 1 § andra stycket.
Val av ombudsman galler frán 

valet eller den senare tidpunkt som 
riksdagen bestammer till dess att 
nytt val har genomförts under 
fjarde áret darefter och den dá 
valde har tilltratt uppdraget. Valet 
skall emellertid aldrig galla langre 
an till utgángen av detta ár. Val av 
stallföretradande ombudsman 
galler för en tid av tvá ár frán valet 
eller den senare tidpunkt som 
riksdagen bestammer. Pá förslag 
av konstitutionsutskottet fár 
riksdagen dock dessförinnan 
entlediga en ombudsman eller en 
stallföretradande ombudsman som 
inte har riksdagens förtroende.

Om en ombudsman avgár i 
förtid, skall riksdagen snarast valja 
en eftertradare för en ny 
fyraársperiod.

Val av ombudsman galler frán 
valet eller den senare tidpunkt som 
riksdagen bestammer till dess att 
nytt val har genomförts under 
fjarde áret darefter och den dá 
valde har tilltratt uppdraget. Valet 
ska emellertid aldrig galla langre 
an till utgángen av detta ár. Val av 
stallföretradande ombudsman 
galler för en tid av tvá ár frán valet 
eller den senare tidpunkt som 
riksdagen bestammer. Pá förslag 
av konstitutionsutskottet fár 
riksdagen dock dessförinnan 
entlediga en ombudsman eller en 
stallföretradande ombudsman som 
inte har riksdagens förtroende.

Om en ombudsman avgár i 
förtid, ska riksdagen snarast valja 
en eftertradare för en ny 
fyraársperiod.

Riksdagen skall enligt 12 kap.
7 § regeringsformen valja tre 
riksrevisorer.

Riksrevisorerna valjs var för sig. 
Vid val med slutna sedlar 
tillampas förfarandet i 1 § andra 
stycket. Val av riksrevisor galler 
frán valet eller den senare tidpunkt 
som riksdagen bestammer till dess 
att nytt val har genomförts under 
sjunde áret darefter och den dá 
valde har tilltratt uppdraget. Valet 
skall emellertid aldrig galla langre 
an till utgángen av detta ár. En 
riksrevisor kan inte valjas om.

En av riksrevisorerna skall svara 
för myndighetens administrativa 
ledning. Riksdagen bestammer 
vem av riksrevisorerna som skall 
ha denna uppgift.

12 §
Riksdagen ska enligt 13 kap.

8 § regeringsformen valja tre 
riksrevisorer.

Riksrevisorerna valjs var för sig. 
Vid val med slutna sedlar 
tillampas förfarandet i 1 § andra 
stycket. Val av riksrevisor galler 
frán valet eller den senare tidpunkt 
som riksdagen bestammer till dess 
att nytt val har genomförts under 
sjunde áret darefter och den dá 
valde har tilltratt uppdraget. Valet 
ska emellertid aldrig galla langre 
an till utgángen av detta ár. En 
riksrevisor kan inte valjas om.

En av riksrevisorerna ska svara 
för myndighetens administrativa 
ledning. Riksdagen bestammer 
vem av riksrevisorerna som ska ha 
denna uppgift.

En riksrevisor fár inte vara i konkurs, underkastad naringsförbud eller 
ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föraldrabalken. En riksrevisor fár inte 
heller inneha anstallning eller uppdrag eller utöva verksamhet som kan 
páverka riksrevisorns sjalvstandiga stallning.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
B ila g a  2

15 §
Riksdagen skall enligt 13 kap. Riksdagen ska enligt 15 kap. 2 § 398



2 § regeringsformen valja en regeringsformen valja en
krigsdelegation inom sig. krigsdelegation inom sig.

Krigsdelegationen bestár av talmannen som ordförande och av femtio 
andra ledamöter, som riksdagen valjer för riksdagens valperiod.

En riksdagsledamot ar behörig att vara ledamot i krigsdelegationen 
aven om han eller hon tillhör regeringen.

Suppleanter skall inte utses till Suppleanter ska inte utses till 
krigsdelegationen. krigsdelegationen.

Om en ledamot fár varaktigt förhinder nar delegationen har tratt i 
riksdagens stalle, utses en annan riksdagsledamot till ersattare pá det satt 
som anges i 7 kap. 12 § första stycket.

Ytterligare bestammelser fö r  Ytterligare bestammelser
riksdagens organ

16 §
Riksdagen fár meddela narmare Riksdagen fár meddela narmare

bestammelser för riksdagens bestammelser för riksdagens organ
organ. samt utse representanter i visst

fall.

8.16.2
Riksdagen valjer tva represen- 

tanter för allmanheten och er- 
sattare för dessa i den namnd för 
tillsattning av ordinarie domare 
som avses i 2 § lagen (0000:000) 
om utnamning av ordinarie 
domare.

10 kap.
§

Regeringen ska enligt 10 kap.
10 § regeringsformen fortlöpande 
informera riksdagen om vad som 
sker inom ramen för samarbetet i 
Europeiska unionen.

Regeringen ska redovisa sitt 
agerande i Europeiska unionen för 
riksdagen samt varje ár lamna en 
skrivelse med berattelse över 
verksamheten i Europeiska 
unionen till riksdagen.

5 §
För samrád enligt 10 kap. 6 § För samrád enligt 10 kap. 10 § 

regeringsformen skall riksdagen regeringsformen ska riksdagen för
för varje valperiod inom sig varje valperiod inom sig tillsatta
tillsatta en namnd för Europeiska en namnd för Europeiska unionen

1
Regeringen skall enligt 10 kap.

6 § regeringsformen fortlöpande 
informera riksdagen om vad som 
sker inom ramen för samarbetet i 
Europeiska unionen.

Regeringen skall redovisa sitt 
agerande i Europeiska unionen för 
riksdagen samt varje ár lamna en 
skrivelse med berattelse över 
verksamheten i Europeiska
unionen till riksdagen.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
B ila g a  2
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unionen (EU-namnden). (EU-namnden). Prop. 2009/10:80
EU-namnden skall bestá av ett EU-namnden ska bestá av ett Bilaga 2 

udda antal ledamöter, lagst udda antal ledamöter, lagst 
femton. femton.

Vid namndens sammantraden har varje partigrupp som ar 
representerad i namnden ratt att ersatta en ledamot i namnden med en 
ledamot av det utskott vars omráde berörs av de frágor som namndens 
överlaggningar med regeringen rör. Denna ratt har dock inte en 
partigrupp som redan har en ledamot eller suppleant i namnden som 
samtidigt ar ledamot av det berörda utskottet.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.

400



Harigenom föreskrivs att 9 § lagen (1975:1339) om justitiekanslerns 
tillsyn ska ha följande lydelse.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
B ila g a  2

5. Förslag till lag om andring i lagen (1975:1339) om
justitiekanslerns tillsyn

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 §
Justitiekanslern far narvara vid Justitiekanslern har ratt att fá  

domstols eller förvaltnings tillgáng till protokoll och
myndighets överlaggningar, dock handlingar hos domstolar och
utan ratt att yttra sin mening. Han förvaltningsmyndigheter.
har tillgáng till myndighetens 
protokoll och handlingar.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.

4 01



Harigenom föreskrivs att 21 § lagen (1986:765) med instruktion för 
Riksdagens ombudsman ska ha följande lydelse.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
B ila g a  2

6. Förslag till lag om andring i lagen (1986:765) med
instruktion för Riksdagens ombudsman

Nuvarande lydelse

Ombudsman skall verkstalla de 
utredningsátgarder som fordras för 
prövning av klagomál och andra 
arenden.

Nar ombudsman enligt 
regeringsformens föreskrifter 
begar upplysningar och yttranden i 
andra arenden an dem dar han har 
beslutat att inleda
förundersökning, fár han förelagga 
vite om högst 10 000 kronor. 
Ombudsman fár utdöma försuttet 
vite.

Kan det misstankas att 
befattningshavare som omfattas av 
bestammelserna om disciplin- 
ansvar i lagen (1994:260) om 
offentlig anstallning har gjort sig 
skyldig till tjansteförseelse, för 
vilken disciplinpáföljd bör 
álaggas, och kan det befaras att en 
skriftlig underrattelse enligt 17 § 
namnda lag inte kan tillstallas 
honom inom tvá ár efter 
förseelsen, fár ombudsman utfarda 
motsvarande underrattelse. Vad 
som nu har sagts galler aven för 
den som omfattas av bestammelser 
om disciplinansvar och om 
motsvarande underrattelse i nágon 
annan författning.

Nar ombudsman ár nárvarande 
vid domstols eller myndighets 
överlággningar har han ej rátt att 
yttra sin mening.

Föreslagen lydelse

21 §1
Ombudsman ska verkstalla de 

utredningsátgarder som fordras för 
prövning av klagomál och andra 
arenden.

Nar ombudsman enligt 
regeringsformens föreskrifter 
begar upplysningar och yttranden i 
andra arenden an dem dar han 
eller hon har beslutat att inleda 
förundersökning, fár han eller hon 
förelagga vite om högst 10 000 
kronor. Ombudsman fár utdöma 
försuttet vite.

Kan det misstankas att 
befattningshavare som omfattas av 
bestammelserna om disciplin- 
ansvar i lagen (1994:260) om 
offentlig anstallning har gjort sig 
skyldig till tjansteförseelse, för 
vilken disciplinpáföljd bör 
álaggas, och kan det befaras att en 
skriftlig underrattelse enligt 17 § 
namnda lag inte kan tillstallas 
honom eller henne inom tvá ár 
efter förseelsen, fár ombudsman 
utfarda motsvarande underrattelse. 
Vad som nu har sagts galler aven 
för den som omfattas av 
bestammelser om disciplinansvar 
och om motsvarande underrattelse 
i nágon annan författning.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.

1 Senaste lydelse 1997:561.
4 0 2



Harigenom föreskrivs i frága om kommunallagen (1991:900)' 
dels att 3 kap. 9 §, 4 kap. 7 §, 5 kap. 23 och 36 §§ ska ha följande 

lydelse samt rubriken narmast före 5 kap. 5 § ska lyda ”Ordinarie val”, 
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 5 kap. 5 a, 30 a och 34 a §§, 

samt narmast före 5 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
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7. Förslag till lag om andring i kommunallagen (1991:900)

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
9 §2

Fullmaktige beslutar i arenden 
av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för 
kommunen eller landstinget, 
framst

1. mál och riktlinjer för 
verksamheten,

2. budget, skatt och andra 
viktiga ekonomiska frágor,

3. namndernas organisation och 
verksamhetsformer,

4. val av ledamöter och ersattare 
i namnder och beredningar,

5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska 

förmáner till förtroendevalda,
7. ársredovisning och

ansvarsfrihet, samt
8. folkomröstning i kommunen 

eller landstinget.

Fullmaktige beslutar i arenden 
av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt för 
kommunen eller landstinget, 
framst

1. mál och riktlinjer för 
verksamheten,

2. budget, skatt och andra 
viktiga ekonomiska frágor,

3. namndernas organisation och 
verksamhetsformer,

4. val av ledamöter och ersattare 
i namnder och beredningar,

5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska 

förmáner till förtroendevalda,
7. ársredovisning och

ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen 

eller landstinget, samt
9. extra val till fullmáktige. 

Fullmaktige beslutar ocksá i andra frágor som anges i denna lag eller i
andra författningar.

Om valet till fullmaktige har 
upphavts och omval har agt rum 
eller om rattelse har skett genom 
förnyad sammanrakning och 
mandatfördelningen mellan
partierna darvid har andrats,

4 kap.
7 §

Om valet till fullmaktige har 
upphavts och omval har agt rum 
eller om rattelse har skett genom 
förnyad sammanrakning och 
mandatfördelningen mellan
partierna darvid har andrats,

1 Lagen omtryckt 2004:93.
2 Senaste lydelse 2006:369.
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upphör uppdragen för de
förtroendevalda som har valts av 
fullmaktige tvá mánader efter det 
att omvalet eller
sammanrakningen har avslutats.

Nar omvalet eller samman- 
rakningen har avslutats, skall 
fullmaktige förratta nytt val av 
förtroendevalda för áterstoden av 
mandattiden.

upphör uppdragen för de 
förtroendevalda som har valts av 
fullmaktige tvá mánader efter det 
att omvalet eller
sammanrakningen har avslutats. 
Detsamma gáller om extra val till 
fullmáktige har hallits.

Nar omvalet eller samman- 
rakningen eller extra valet har 
avslutats, ska fullmaktige förratta 
nytt val av förtroendevalda för 
áterstoden av mandattiden.

5 kap.

Extra val

5 a §
Fullmáktige far besluta om extra 

val till fullmáktige mellan 
ordinarie val.

Extra val ska hallas om minst 
tva tredjedelar av de nárvarande 
ledamöterna röstar för det.

Ett beslut om extra val far dock 
inte fattas förrán sex manader har 
förflutit fran det nyvalda 
fullmáktiges första sammantráde.

23 §3
Árenden i fullmaktige fár vackas av
1. en namnd,
2. en ledamot genom motion,
3. revisorerna, om arendet galler förvaltning som har samband med 

revisionsuppdraget eller om arendet galler granskningen,
4. en fullmaktigeberedning, om fullmaktige har föreskrivit det,
5. den som ar folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom 

landstinget, om fullmaktige har beslutat det (medborgarförslag), eller
6. styrelsen i ett sádant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§, om 

fullmaktige har beslutat det för sarskilda fall.
Árende om att hálla folk- Árende om att hálla folk- 

omröstning i en viss frága fár i omröstning i en viss frága fár i
fullmaktige ocksá vackas av minst fullmaktige ocksá vackas av minst
fem  procent av de röstberattigade tio procent av de röstberattigade
kommun- eller kommun- eller
landstingsmedlemmarna enligt landstingsmedlemmarna enligt
lagen (1994:692) om kommunala lagen (1994:692) om kommunala
folkomröstningar. Initiativet skall folkomröstningar (folkinitiativ).

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
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3 Senaste lydelse 2006:369.
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vara skriftligt, ange 
frágan samt 
initiativtagarnas 
namnteckningar, 
förtydliganden och 
deras adresser.

och uppgift om deras adresser.
Vid berákningen av antalet 

initiativtagare ska endast de 
ráknas med som har skrivit under 
initiativet under den
sexmanadersperiod som föregatt 
inlámnandet.

30 a §
Fullmáktige far besluta om extra 

val till fullmáktige utan 
föregaende beredning.

34 a §
Har ett folkinitiativ váckts enligt

23 § andra stycket ska fullmáktige 
besluta att folkomröstning ska 
hallas, om
1. den fraga som initiativet avser 
ár sadan att fullmáktige kan 
besluta om den, och
2. inte minst tva tredjedelar av de 
nárvarande ledamöterna röstar 
mot förslaget.

Vid sadan folkomröstning ska 
bestámmelserna i 5 kap. 34 § 
tredje och fjárde styckena 
tillámpas.

den aktuella Initiativet ska vara skriftligt, ange Prop. 2009/10:80
innehálla den aktuella frágan samt innehálla Bilaga 2

egenhandiga initiativtagarnas egenhandiga
namn- namnteckningar, uppgifter om nár

uppgift om namnteckningarna gjorts, namn-
förtydliganden, personnummer
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Ett arende skall bordlaggas eller 
áterremitteras, om det begars av 
minst en tredjedel av de 
narvarande ledamöterna.
Enkelmajoritet kravs dock om 
arendet tidigare bordlagts eller 
áterremitterats pá detta satt.

För bordlaggning eller áter- 
remiss i frága om val kravs enkel 
majoritet.

Ett beslut om áterremiss skall 
motiveras.

Ett arende ska bordlaggas eller 
áterremitteras, om det begars av 
minst en tredjedel av de 
narvarande ledamöterna.
Enkelmajoritet kravs dock om 
arendet tidigare bordlagts eller 
áterremitterats pá detta satt.

För bordlaggning eller áter- 
remiss i frága om val kravs enkel 
majoritet. Ett árende om extra val 
ska dock alltid bordlággas första 
gangen det tas upp till behandling.

Ett beslut om áterremiss ska 
motiveras.

36  §

1. Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.
2. Áldre föreskrifter galler för arende om att hálla folkomröstning som 

har vackts före den 1 januari 2011.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
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Harigenom föreskrivs att 3 och 19 §§ lagen (1994:261) om 
fullmaktsanstallning ska ha följande lydelse.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
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8. Förslag till lag om andring i lagen (1994:261) om
fullmaktsanstallning

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

En ordinarie domare skall 
anstallas med fullmakt. 
Regeringen bestámmer vilka 
domaranstallningar som skall vara 
ordinarie.

Regeringen bestammer vilka 
arbetstagare i övrigt som skall 
anstallas med fullmakt.

3 §
En ordinarie domare ska 

anstallas med fullmakt. 1 1 § lagen 
(0000:000) om utnámning av 
ordinarie domare anges vilka 
domaranstallningar som ár 
ordinarie.

Regeringen bestammer vilka 
arbetstagare i övrigt som ska 
anstallas med fullmakt.

Nar Högsta domstolen i enlighet 
med regeringsformen eller nágon 
annan lag prövar frágor om 
skiljande frán anstallningen, 
avstangning eller
lakarundersökning, skall
handlaggningen ske pá det satt 
som föreskrivs för tvistemál. Vid 
omröstning skall föreskrifterna i 
29 kap. rattegángsbalken 
tillampas.

19 §
Nar Högsta domstolen eller 

Regeringsrátten i enlighet med 
regeringsformen eller nágon annan 
lag prövar frágor om skiljande frán 
anstallningen, avstangning eller 
lakarundersökning, ska
handlaggningen ske pá det satt 
som föreskrivs för tvistemál. Vid 
omröstning ska föreskrifterna i 
29 kap. rattegángsbalken
tillampas.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.
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9. Förslag till lag om andring i vallagen (2005:837)

Harigenom föreskrivs att 1 kap. 
vallagen (2005:837) ska ha följande

Nuvarande lydelse

1

Ordinarie val till riksdagen samt 
ordinarie val till landstings- och 
kommunfullmaktige skall hállas 
samma dag. Valdag skall vara den 
tredje söndagen i september. Val 
till Europaparlamentet skall hállas 
i juni vart femte ár. Vid omval till 
riksdagen bestammer regeringen 
vilken dag som skall vara valdag. 
Vid omval till landstings- och 
kommunfullmaktige bestammer 
den centrala valmyndigheten, efter 
samrád med lansstyrelsen, vilken 
dag som skall vara valdag.

Vid extra val enligt 3 kap. 4 § 
regeringsformen bestammer
regeringen vilken dag som skall 
vara valdag.

Vid extra val enligt 6 kap. 3 § 
regeringsformen bestammer
riksdagens talman, efter samrád 
med den centrala valmyndigheten, 
vilken dag som skall vara valdag.

6

Kandidatnamnen skall vara 
uppförda i nummerordning. Varje 
kandidat skall identifieras sá att 
det framgár vem som avses. 
Valsedlarna skall dessutom vara 
utformade sá att valjarna kan

3 §, 6 kap. 3 § och 14 kap. 9 § 
lydelse.

Föreslagen lydelse

kap.
3 §

Ordinarie val till riksdagen samt 
ordinarie val till landstings- och 
kommunfullmaktige ska hállas 
samma dag. Valdag ska vara den 
andra söndagen i september. Val 
till Europaparlamentet ska hállas i 
juni vart femte ár. Vid omval till 
riksdagen bestammer regeringen 
vilken dag som ska vara valdag. 
Vid omval till landstings- och 
kommunfullmaktige bestammer 
den centrala valmyndigheten, efter 
samrád med lansstyrelsen, vilken 
dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 3 kap. 11 § 
regeringsformen bestammer 
regeringen vilken dag som ska 
vara valdag.

Vid extra val enligt 6 kap. 5 § 
regeringsformen bestammer 
riksdagens talman, efter samrád 
med den centrala valmyndigheten, 
vilken dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 5 kap. 5 a § 
kommunallagen (1991:900)
bestámmer landstings- eller 
kommunfullmáktige, efter samrad 
med den centrala valmyndigheten 
och lánsstyrelsen, vilken dag som 
ska vara valdag.

kap.
3 §

Kandidatnamnen ska vara 
uppförda i nummerordning. Varje 
kandidat ska identifieras sá att det 
framgár vem som avses. 
Valsedlarna ska dessutom vara 
utformade sá att valjarna kan
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lamna en sarskild personröst. lamna en sarskild personröst och
innehalla upplysning om 
personvalets innebörd.

14 kap.
9 §

I första hand skall ordningen I första hand ska ordningen
mellan kandidaterna bestammas pá mellan kandidaterna bestammas pá
grundval av storleken pá vaije grundval av storleken pá varje
kandidats personliga röstetal. kandidats personliga röstetal.
Persoligt röstetal skall faststallas Persoligt röstetal ska faststallas
bara för en kandidat som fátt bara för en kandidat som fátt
sarskilda personröster till ett antal sarskilda personröster till ett antal
av minst 8 procent av partiets av minst 5 procent av partiets
röstetal i valkretsen. röstetal i valkretsen.

Ett personligt röstetal faststalls pá grundval av de sarskilda 
personröster som avgivits för kandidaten. Valsedlar pá vilka det lamnats 
sarskilda personröster ordnas gruppvis efter partibeteckning. Darefter 
raknas antalet personröster för varje kandidat i gruppen. En kandidats 
personliga röstetal ar lika med antalet personröster som har lamnats för 
kandidaten under samma partibeteckning. Den kandidat som har störst 
personligt röstetal tar första plats i ordningen, den som har nast störst tar 
andra plats och sá vidare enligt samma grund.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.

Prop. 2009/10:80
Bilaga 2

409



10. Förslag till lag (0000:000) om utnamning av ordinarie 
domare

Harigenom föreskrivs följande.

P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
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Lagens tillampning

1 § Denna lag avser utnamningen av
1. justitierád och regeringsrád,
2. president och lagman i hovratt och kammarratt,
3. hovrattsrád och kammarrattsrád,
4. lagman, chefsrádman och rádman vid tingsratt och lansratt,
5. fastighetsrád och miljörád,
6. ordförande i arrendenamnden och hyresnamnden i Stockholm, 

Göteborg och Malmö,
7. ordförande i Marknadsdomstolen,
8. ordförande i Arbetsdomstolen, och
9. ordförande i Patentbesvarsratten.
Domare som avses i första stycket ska vara ordinarie domare.

Förslagsnamnden för tillsattning av ordinarie domare

2 § Tillsattningsarendena ska beredas i en förslagsnamnd som bestár av 
ett justitierád, ett regeringsrád, en ordinarie domare vid en hovratt, en 
ordinarie domare vid en kammarratt, en ordinarie domare vid en tingsratt, 
en ordinarie domare vid en lansratt, en advokat samt tvá representanter 
för allmanheten.

För varje ledamot ska det finnas en personlig ersattare. Ledamöter och 
ersattare förordnas för en tid av högst fyra ár. Allmanhetens 
representanter och ersattare för dessa valjs av riksdagen. Övriga 
ledamöter och ersattare för dessa förordnas av regeringen pá förslag av

1. Högsta domstolen respektive Regeringsratten nar det galler 
ledamöter frán dessa domstolar,

2. hovrattspresidenterna nar det galler ledamoten frán en hovratt,
3. kammarrattspresidenterna nar det galler ledamoten frán en 

kammarratt,
4. lagmannen för de tre största tingsratterna nar det galler ledamoten 

frán en tingsratt,
5. lagmannen för de tre största lansratterna nar det galler ledamoten 

frán en lansratt, och
6. Sveriges advokatsamfund nar det galler ledamoten som ar advokat.
Namnden utser inom sig en ordförande och en vice ordförande.

3 § Namnden ar beslutför nar minst fem av ledamöterna, bland dem 
ordföranden eller vice ordföranden, ar narvarande. Vid omröstning galler
18 § förvaltningslagen (1986:223).

4 1 0



P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
B ila g a  2

Arendenas beredning och avgörande

5 § En domarbefattning som ska tillsattas ska först förklaras ledig av 
förslagsnamnden.

6 § En ledigförklarad befattning ska av intresserade kandidater kunna 
sökas genom att en ansökan ges in till förslagsnamnden.

Utöver möjligheten att ansöka om en ledigförklarad befattning ska det 
finnas möjlighet att anmala ett generellt intresse för de befattningar som 
anges i 1 §.

Namnden kan efter samtycke föra upp en kandidat pá listan över 
intresseanmalningar.

7 § Förslagsnamnden ska lamna förslag till regeringen i arenden om 
utnamning. Om möjligt ska ett förslag uppta minst tre personer. Förslaget 
ska vara motiverat. Om namnden föreslár farre an tre personer ska detta 
motiveras sarskilt.

Namnden ska inför förslaget beakta alla ansökningar och 
intresseanmalningar som kommit in eller gjorts inom den ansökningstid 
som galler för den aktuella befattningen.

8 § Om ett arende ar sá brádskande att namnden inte hinner sammantrada 
för att behandla det, fár arendet avgöras genom meddelanden mellan 
ordföranden och minst sá mánga ledamöter som behövs för beslutförhet. 
Ett sádant beslut ska anmalas vid nasta sammantrade med namnden.

Áven i andra fall fár arenden avgöras genom meddelanden mellan 
ledamöterna, om samtliga ledamöter deltar i avgörandet och ar ense om 
utgángen.

9 § Ordföranden eller kansliet fár begara in förklaringar, upplysningar 
eller yttranden i arenden hos namnden. Ordföranden eller kansliet fár 
ocksá pröva frágor om att lamna ut allmanna handlingar.

10 § För varje beslut ska det finnas en handling som visar dagen för 
beslutet och beslutets inneháll samt vem som har fattat beslutet, vem som 
har varit föredragande och vem som har varit med om den slutliga 
handlaggningen utan att delta i avgörandet.

11 § Namndens förslag i arenden om utnamning fár inte överklagas.

4 § Hos förslagsnamnden ska det finnas ett kansli. I kansliet ska ordinarie 
eller f.d. ordinarie domare ingá.

Kansliet ska efter namndens anvisningar bereda tillsattningsarendena 
samt bedriva ett aktivt och lángsiktigt arbete för att tillgodose behovet av 
domare.

12 § I en arbetsordning eller i ett sarskilt beslut fár förslagsnamnden 
meddela de bestammelser som behövs om namndens organisation och 
formerna för namndens verksamhet i övrigt.
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13 § Regeringen ar inte bunden av förslagsnamndens förslag. Innan 
regeringen utnamner nágon som inte har föreslagits av förslagsnamnden, 
ska namnden beredas tillfalle att yttra sig.

1. Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.
2. Ledamöter och ersattare ska förordnas sá snart som möjligt efter 

utfardandet av denna lag. I stallet för vad som sags i 2 § ska vid detta 
tillfalle tre ledamöter valjas för fyra ár, tre ledamöter för tre ár och tre 
ledamöter för tvá ár.
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Förteckning över remissinstanser (SOU 2008:125) Prop. 2009/10:80
Bilaga 3

Remissyttranden över betankandet har avgetts av följande instanser. 
Riksdagens ombudsman, Riksrevisionen, Svenska institutet för 
europapolitiska studier, Högsta domstolens ledamöter, Svea hovratt, 
Hovratten över Skáne och Blekinge, Malmö tingsratt, Göteborgs 
tingsratt, Umeá tingsratt, Regeringsrattens ledamöter, Kammarratten i 
Stockholm, Lansratten i Göteborg, Justitiekanslern, Domstolsverket, 
Domarnamnden, Áklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen,
Sakerhetspolisen, Valmyndigheten, Migrationsverket, Datainspektionen, 
Försvarsmakten, Myndigheten för samhallsskydd och beredskap, 
Barnombudsmannen, Skatteverket, Statskontoret, Statens ansvarsnamnd, 
Lansstyrelsen i Stockholms lan, Högskoleverket, Vetenskapsrádet, 
Juridiska fakultetsnamnden vid Stockholms universitet, Juridiska 
fakultetsnamnden vid Uppsala universitet, Samhallsvetenskapliga 
fakultetsnamnden vid Uppsala universitet, Juridiska fakultetsstyrelsen 
vid Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs 
universitet, Sametinget, Naturvárdsverket, Lantmateriet, Vagverket, 
Transportstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen, Arbetsdomstolen, 
Uppsala kommun, Vaxjö kommun, Östersunds kommun, Luleá kommun, 
Skáne lans landsting, Norrbottens lans landsting, Sveriges Kommuner 
och Landsting, Sveriges advokatsamfund, Svenskt Naringsliv, 
Lantbrukarnas Riksförbund, Tjanstemannens Centralorganisation, 
Sveriges Akademikers Centralorganisation, Landsorganisationen i 
Sverige, Svenska Journalistförbundet, Svenska
Tidningsutgivareföreningen, Internationella Juristkommissionen, svenska 
avdelningen, RFSL -  Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och 
transpersoners rattigheter, Svenska FN-förbundet, Sveriges 
domareförbund och Ágarframjandet.

SACO har överlamnat yttrande frán Jusek.
Yttranden har ocksá inkommit frán Svenska Samernas Riksförbund, 

Sverigefinlandarnas delegation, Skogsstyrelsen, Sveriges Aktiesparares 
Riksförbund, Fastighetsagarna Sverige, Folkpartiet liberalerna i Kalmar 
lan, Medborgarrattsrörelsen, STAREV, Áre kommun, Republikanska 
föreningen, Centrum mot rasism, Samerádet, Svenska sektionen av 
Amnesty International, Arbetsgivarverket, Fackförbundet ST, 
Folkkampanjen för sjukvárden och Humanisterna samt frán ett antal 
privatpersoner.

Följande instanser har inbjudits att yttra sig men avstátt. Mariestads 
kommun, Radda Barnen, Studieförbundet Naringsliv och Samhalle, 
Allmanhetens pressombudsman och Centrum för rattvisa.
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Sammanfattning av Integritetsskyddskommitténs 
betankande Skyddet för den personliga integriteten. 
Bedömningar och förslag (SOU 2008:3)

Integritetsskyddskommittén har haft i uppdrag att kartlagga och 
analysera skyddet i lagstiftningen för den personliga integriteten samt 
övervaga om detta skydd behöver kompletteras. I sitt slutbetankande har 
kommittén lamnat förslag till lagstiftning och andra átgarder som syftar 
till att starka skyddet för den personliga integriteten. Förslagen innebar -  
i frága om grundlagarna -  att regeringsformen kompletteras med ett nytt 
stadgande av innebörd att varje medborgare ar skyddad gentemot det 
allmanna mot intráng som sker i hemlighet eller utan samtycke och som i 
betydande mán innebar övervakning eller kartlaggning av den enskildes 
personliga förhállanden. I betankandet lamnas aven förslag till en ny 
straffbestammelse om olovlig fotografering samt förslag som bl.a. rör 
Datainspektionens framtida roll och regeringens informationsansvar i 
förhállande till riksdagen.

Enligt kommitténs bedömning ar det inte en tillfredsstallande ordning 
att det pá grundlagsnivá saknas bestammelser om skydd för den 
personliga integriteten som pá ett mer pátagligt satt an för narvarande 
balanserar övriga i regeringsformen angivna grundlaggande fri- och 
rattigheter. Det ar inte tillrackligt att integritetsskyddet betraktas som ett 
viktigt medel i den fria ásiktsbildningens tjanst, utan lagstiftaren bör 
tydligare an i dag erkanna den sjalvstandiga betydelsen av ratten till 
personlig integritet. Genom att lyfta upp centrala inslag i 
integritetsskyddet pá grundlagsnivá betonar lagstiftaren respekten för 
manniskovardet och för varje manniskas ratt till sjalvbestammande. Om 
skyddet för den personliga integriteten daremot ges en svag förankring i 
grundlagen kan följden bli att tillracklig vikt inte laggs vid 
integritetsskyddsaspekterna nar ny lagstiftning arbetas fram. De negativa 
konsekvenserna av en sádan underlátenhet frán grundlagsstiftarens sida 
kan sagas ha blivit synliggjorda genom kommitténs analys i 
delbetankandet.

Regeringsformens jamförelsevis lága vardering av skyddet för den 
personliga integriteten stár dessutom i kontrast till den uppfattning som 
kommer till uttryck i Europakonventionen, dar ratten till respekt för 
privat- och familjelivet har en med andra grundlaggande fri- och 
rattigheter jambördig stallning. Áven om konventionen inte staller krav 
pá att ratten till respekt för privatlivet skall vara reglerad pá en viss 
konstitutionell nivá, kan den nu rádande bristen pá jamvikt i 
regeringsformen i langden komma att bli besvarande för Sveriges 
trovardighet som konventionsstat.

Kommitténs bedömning ar alltsá att grundlagsskyddet för den 
personliga integriteten behöver starkas. Nar det galler frágan hur detta 
skall ástadkommas har kommittén funnit det nödvandigt att utgá frán den 
uppbyggnad som fri- och rattighetsskyddet har i regeringsformen i dag. 
Det innebar att ett utökat skydd inte bör utformas som en positiv 
förpliktelse för det allmanna, exempelvis i form av ett stadgande som 
álagger det allmanna att visa respekt för varje medborgares ratt till 
personlig integritet. Skyddet máste i stallet utformas som ett förbud för
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lagstiftaren, dvs. riksdagen, att vidta integritetsbegransande átgarder, 
sávida inte begransningarna sker i form av lagstiftning som ar 
underkastad det i regeringsformen sarskilt föreskrivna förfarandet vid 
rattighetsbegransande lagstiftning.

Ett utvidgat grundlagsskydd för den personliga integriteten bör inte 
heller utformas sá att det inskranker myndigheternas skyldigheter enligt 
offentlighetsprincipen, daribland skyldigheten att láta medborgarna ta del 
av allmanna handlingar aven i fall dá handlingarna inneháller uppgifter 
om enskildas personliga förhállanden. Nágot grundlagsskydd med den 
inriktningen ar inte heller nödvandigt med hansyn till Sveriges 
konventionsenliga förpliktelse att skydda privatlivet. Kommittén 
konstaterar i det sammanhanget att statens egen förpliktelse att skydda 
kanslig information om den enskilde i allt vasentligt ar uppfylld genom 
bestammelser i sekretesslagen.

De förfaranden frán det allmannas sida som ett utvidgat 
grundlagsskydd bör ta sikte pá ar enligt kommitténs mening i stallet 
sádan övervakning och kartlaggning av den enskildes personliga 
förhállanden som sker i hemlighet eller utan samtycke. De företeelser 
som bör fángas in genom ett sádant grundlagsskydd ar framför allt mer 
kvalificerade former av övervakning och sádan kartlaggning som sker i 
form av registrering och hantering av personuppgifter inom ramen för 
omfattande informationssamlingar hos myndigheter. Inringningen av 
dessa företeelser sker i kommitténs förslag genom att det föreskrivs att 
det skall vara frága om ett intráng som i betydande mán innebar 
övervakning eller kartlaggning av den enskildes personliga förhállanden.

Ett grundlagsskydd av denna innebörd kommer att traffa bl.a. de 
straffprocessuella tvángsmedlen hemlig kameraövervakning och hemlig 
teleövervakning. Detta ar enligt kommitténs bedömning báde önskvart 
och nödvandigt eftersom dessa företeelser ar sarskilt kansliga frán 
integritetsskyddssynpunkt genom att de anvands i hemlighet och genom 
att övervakningen standigt págár med utnyttjande av fast anordnad 
apparatur under den tid som ett tillstándsbeslut galler. Den enskildes 
förehavanden i vad denne uppfattar vara ett privat sammanhang stár 
sáledes standigt under övervakning av det allmanna.

Nágra omedelbara konsekvenser för de namnda straffprocessuella 
tvángsmedlen torde ett grundlagsskydd inte fá, eftersom dessa typer av 
integritetsintráng redan ar reglerade i gallande lagstiftning. Daremot fár 
ett grundlagsskydd till konsekvens att varje integritetsbegransande 
andring i den aktuella tvángsmedelslagstiftningen skall underkastas 
proportionalitetsprincipen och det kvalificerade förfarande som i övrigt 
anges i 2 kap. 12 § RF. Grundlagsenligheten av sádan lagstiftning 
kommer dessutom att kunna prövas enligt 11 kap. 14 § RF.

Informationsinhamtning som inte sker genom fast anordnad apparatur, 
t.ex. smygfilmning eller fotografering med handmanövrerad kamera, kan 
i mánga fall vara att jamstalla med övervakning genom fast anordnad 
kamera. Átgarder frán det allmannas sida av detta slag bör darför ocksá 
kunna omfattas av ett grundlagsskydd. Detsamma galler intráng i form av 
hemliga inspelningar av telefonsamtal eller andra samtal som den 
enskilde har med företradare för det allmanna. I alla dessa avseenden blir 
statsmakterna darmed tvungna att se över lagstiftningen sá att det 
föreslagna grundlagskravet pá lagstöd till alla delar uppfylls. Som
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framgátt kravs dock att intránget ar kvalificerat genom att det skall 
innebara övervakning i betydande mán.

Vanligt ordinart polisarbete i form av exempelvis spaning pá faltet 
eller sá kallad skuggning, bör i likhet med andra átgarder som över 
huvud taget inte innefattar övervakning eller kartlaggning i betydande 
mán av den enskildes privatliv, inte omfattas av ett utvidgat 
grundlagsskydd.

Ett grundlagsskydd i förhállande till det allmanna som avser 
kartlaggning av den enskildes personliga förhállanden torde heller inte 
omedelbart fá nágra stora konsekvenser i lagstiftningshanseende. Det 
finns sedan lange en ambition frán lagstiftarens sida att grundlaggande 
förutsattningar för stora myndighetsregister med kanslig information 
skall ha stöd i lag. I de fall dá man likval valt att pá förordningsnivá 
reglera myndigheters uppgiftsskyldighet i förhállande till andra kan dock 
lagstiftningsátgarder bli nödvandiga att vidta. Kommittén uttalade redan i 
sitt delbetankande att denna typ av sekretessbrytande regler bör finnas i 
lag. Ett exempel pá kartlaggning av detta slag utgör Sakerhetspolisens 
hantering av personuppgifter, ett annat polisens personuppgiftshantering
i underrattelseverksamhet och under en brottsutredning.

Hantering av personuppgifter som i betydande mán innebar 
kartlaggning av den enskildes privatliv förekommer inte bara inom den 
brottsbekampande verksamheten, utan ocksá vid exempelvis hantering av 
uppgifter om den enskildes halsa i patientjournaler och halsodataregister 
eller inom ramen för forskning i det allmannas regi. Om sádan hantering 
sker utan samtycke frán den enskilde bör grundlagsskydd ges mot alla 
dessa slag av kartlaggningar.

Alla led i en hantering av personuppgifter bör inte omfattas av ett 
utvidgat grundlagsskydd. De frán integritetsskyddssynpunkt viktigaste 
momenten i hanteringen handlar om hur uppgifter om enskilda fár samlas 
in, andamálet med behandlingen och i vilken utstrackning uppgifter pá 
grund av uppgiftsskyldighet, som alltsá bryter sekretess som galler för 
uppgifterna, skall lamnas ut till andra för samkörning med uppgifter i 
andra myndighetsregister eller av andra skal. Áven uppgiftsskyldighet 
som galler i enskild verksamhet och bryter tystnadsplikt för uppgifter om 
enskilds personliga förhállanden, avses kunna omfattas av det nya 
grundlagsskyddet.

Utlamnande av uppgifter som inte har sin grund i en uppgiftsskyldighet 
utan som lamnas ut efter en sekretessprövning, ar inte avsett att omfattas 
av nágot grundlagsskydd. Det grundlagsskydd som kommittén föreslár 
berör darmed inte ratten att ta del av allmanna handlingar enligt 2 kap. 
TF.

Sammanfattningsvis bör sádana frán ett integritetsskyddsperspektiv 
grundlaggande moment som insamling, faststallande av andamál och 
uppgiftsskyldighet betraffande informationssamlingar av sarskilt kanslig 
karaktar om enskilds personliga förhállanden hos myndigheter, ha stöd i 
lag och i övrigt uppfylla kraven i 2 kap. 12 § RF, allt under förutsattning 
att hanteringen sker i hemlighet eller utan samtycke frán den enskilde 
och innebar en kartlaggning i betydande mán av den enskildes personliga 
förhállanden. Detsamma galler uppgiftsskyldighet i enskild verksamhet 
av motsvarande innebörd.
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Ett grundlagsskydd mot kartlaggning av detta slag kommer aven att Prop. 2009/10:80 
omfatta den skyldighet att för det allmannas rakning lagra Bilaga 4 
teletrafikuppgifter för brottsbekampande andamál, som kommer att 
införas i Sverige pá grund av EG-direktivet (2006/24/EG) om lagring av 
sádana uppgifter. Detta ar i hög grad rimligt, dá det har ar frága om 
mycket omfattande informationssamlingar som kan avse ytterst 
integritetskansliga uppgifter.

En annan átgard som kan komma att omfattas av det utvidgade 
grundlagsskyddet, men i detta fall narmast pá grund av att det ar frága 
om övervakning av den enskildes privatliv, ar avlyssning av 
kommunikation mellan enskilda som sker trádlöst, t.ex. via radio eller 
satellit. Sádan avlyssning ar i dag oreglerad utifrán en gammal men 
alltmer ifrágasatt princip om att ”etern ar fri” för alla, dvs. inte bara för 
enskilda utan ocksá för det allmanna. Med kommitténs förslag kommer 
aven trádlös avlyssning att omfattas av ett grundlagsskydd. Darmed 
kommer det att behövas, som nyligen har föreslagits för Försvarets 
radioanstalts (FRA) vidkommande, ett uttryckligt stöd i lag för att en 
myndighet i fortsattningen skall kunna agna sig át avlyssning av 
kommunikation mellan enskilda som sker i trádlöst medium.

Ett utökat grundlagsskydd begransar det allmannas -  inte enskildas -  
möjligheter att vidta átgarder i form av smygfilmning, hemlig inspelning 
av telefonsamtal, trádlös avlyssning m.m. Grundlagsskyddet hindrar 
darmed inte enskilda frán att aven i fortsattningen göra dolda 
inspelningar av samtal som de sjalva medverkar i eller att fritt avlyssna 
trádlös kommunikation. Parallellt med förslaget i grundlagsdelen föreslár 
emellertid kommittén ett förbud i vanlig lag mot vissa former av 
smygfilmning, vilket kommer att traffa enskilda.

Utöver vad som nu har berörts har kommittén inte funnit det vara 
nödvandigt att införa ett grundlagsskydd mot intráng i den enskildes 
personliga integritet och pá sá satt begransa riksdagens makt att stifta lag 
som inskranker integritetsskyddet. Det skyddsbehov som i övrigt kan 
finnas fár anses vara tillgodosett genom Europakonventionen och det i 
regeringsformen inskrivna förbudet mot lagstiftning och annan 
normgivning i strid med Sveriges átaganden enligt konventionen samt 
genom reglerna om normgivning i 8 kap. RF.

I och med att ett grundlagsskydd införs som omfattar övervakning och 
kartlaggning av den enskildes personliga förhállanden och som dessutom 
ar teknikoberoende, behövs inte langre den sarskilda bestammelse i
2 kap. 3 § andra stycket RF om krav pá lagstöd vid registrering av 
uppgifter med hjalp av automatisk databehandling. Kommittén föreslár 
darför att denna bestammelse, som haft ringa betydelse för 
integritetsskyddet i materiellt hanseende, upphavs.
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Integritetsskyddskommitténs lagförslag Prop. 2009/10:80
Bilaga 5

Förslag till lag om andring i regeringsformen

Harigenom föreskrivs att 2 kap. 3, 6 och 22 §§ samt 8 kap. 18 § 
regeringsformen23 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
3 §

Anteckning om medborgare i allmant register fár ej utan hans 
samtycke grundas enbart pá hans politiska áskádning.

Varje medborgare skall i den 
utstráckning som nármare angives 
i lag skyddas mot att hans 
personliga integritet kránkes 
genom att uppgifter om honom 
registreras med hjálp av 
automatisk databehandling.

6 §
Varje medborgare ar gentemot det allmanna skyddad mot pátvingat 

kroppsligt ingrepp aven i annat fall an som avses i 4 och 5 §§. Han ar 
darjamte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande 
intráng samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försandelse 
och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat 
förtroligt meddelande.

Áven i annat fa ll án som avses i 
första stycket ár varje medborgare 
gentemot det allmánna skyddad 
mot intrang, om det sker i 
hemlighet eller utan samtycke och 
i betydande man innebár 
övervakning eller kartlággning av 
den enskildes personliga 
förhallanden.

22 §
Utlanning har i riket ar likstalld med svensk medborgare i frága om
1. skydd mot tváng att deltaga i sammankomst för opinionsbildning 

eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra 
trossamfund eller annan sammanslutning (2 § andra meningen),

2. skydd för personlig integritet 
vid automatisk databehandling (3 
§ andra stycket),

3. skydd mot dödsstraff, 2. skydd mot dödsstraff,

23 Regeringsformen omtryckt 2003:593.
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kroppsstraff och tortyr samt mot 
medicinsk páverkan i syfte att 
framtvinga eller hindra yttrande (4 
och 5 §§),

4. ratt till domstolsprövning av 
frihetsberövande med anledning 
av brott eller misstanke om brott 
(9 § första och tredje styckena),

5. skydd mot retroaktiv 
brottspáföljd och annan retroaktiv 
rattsverkan av brott samt mot 
retroaktiv skatt eller statlig avgift 
(10 §),

6. skydd mot inrattande av 
domstol i vissa fall (11 § första 
stycket),

7. skydd mot missgynnande pá 
grund av ras, hudfarg eller etniskt 
ursprung eller pá grund av kön (15 
och 16 §§),

8. ratt till fackliga stridsátgarder 
(17 §),

9. skydd mot expropriation eller 
annat sádant förfogande samt mot 
inskrankningar i anvandningen av 
mark eller byggnader (18 §),

10. ratt till utbildning (21 §).

kroppsstraff och tortyr samt mot 
medicinsk páverkan i syfte att 
framtvinga eller hindra yttrande (4 
och 5 §§),

3 . ratt till domstolsprövning av 
frihetsberövande med anledning 
av brott eller misstanke om brott 
(9 § första och tredje styckena),

4 . skydd mot retroaktiv 
brottspáföljd och annan retroaktiv 
rattsverkan av brott samt mot 
retroaktiv skatt eller statlig avgift 
(10 §),

5 . skydd mot inrattande av 
domstol i vissa fall (11 § första 
stycket),

6. skydd mot missgynnande pá 
grund av ras, hudfarg eller etniskt 
ursprung eller pá grund av kön (15 
och 16 §§),

7. ratt till fackliga stridsátgarder 
(17 §),

8 . skydd mot expropriation eller 
annat sádant förfogande samt mot 
inskrankningar i anvandningen av 
mark eller byggnader (18 §),

9. ratt till utbildning (21 §).
Om annat icke följer av sarskilda föreskrifter i lag, ar utlanning har i 

riket likstalld med svensk medborgare aven i frága om
1. yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, 

föreningsfrihet och religionsfrihet (1 §),
2. skydd mot tváng att giva till kanna áskádning (2 § första meningen),
3. skydd mot kroppsligt ingrepp 3. skydd mot kroppsligt ingrepp 

aven i annat fall an som avses i 4 aven i annat fall an som avses i 4
och 5 §§, mot kroppsvisitation, 
husrannsakan och liknande intráng 
samt mot intráng i förtrolig 
meddelelse (6 §),

och 5 §§, mot kroppsvisitation, 
husrannsakan och liknande 
intráng, mot intráng i förtrolig 
meddelelse samt áven i övrigt mot 
intrang som innebár övervakning 
eller kartlággning av den enskildes 
personliga förhallanden (6 §),

4. skydd mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. ratt till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning 

an brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentlighet vid domstolsförhandling (11 § andra stycket),
7. skydd mot ingrepp pá grund av áskádning (12 § andra stycket tredje 

meningen),
8. författares, konstnarers och fotografers ratt till sina verk (19 §),
9. ratt att driva naring eller utöva yrke (20 §).
Pá sádana sarskilda föreskrifter som avses i andra stycket tillampas

12 § tredje stycket, fjarde stycket första meningen samt femte stycket.

Prop. 2009/10:80
Bilaga 5
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För att avge yttrande över lagförslag skall det finnas ett lagrád, dar det 
ingár domare eller, vid behov, förutvarande domare i Högsta domstolen 
och Regeringsratten. Yttrande frán Lagrádet inhamtas av regeringen 
eller, enligt vad som narmare anges i riksdagsordningen, av 
riksdagsutskott.

Yttrande av Lagrádet bör 
inhamtas innan riksdagen beslutar 
grundlag om tryckfriheten eller om 
motsvarande frihet att yttra sig i 
ljudradio, television och vissa 
liknande överföringar samt 
tekniska upptagningar, lag om 
begransning av ratten att taga del 
av allmanna handlingar, lag som 
avses i 2 kap. 3 § andra stycket, 12 
§ första stycket, 171 19 §§ eller 22 
§ andra stycket eller lag som 
andrar eller upphaver sádan lag, 
lag om kommunal beskattning, lag 
som avses i 2 eller 3 § eller lag 
som avses i 11 kap., om lagen ar 
viktig för enskilda eller frán 
allman synpunkt. Vad nu har sagts 
galler dock icke, om Lagrádets 
hörande skulle sakna betydelse pá 
grund av frágans beskaffenhet 
eller skulle fördröja
lagstiftningsfrágans behandling sá 
att avsevart men skulle 
uppkomma. Föreslár regeringen 
riksdagen att stifta lag i nágot av 
de amnen som avses i första 
meningen och har Lagrádets 
yttrande dessförinnan inte 
inhamtats, skall regeringen 
samtidigt för riksdagen redovisa 
skalen hartill. Att Lagrádet icke 
har hörts över ett lagförslag utgör 
aldrig hinder mot lagens 
tillampning.

Lagrádets granskning skall avse
1. hur förslaget förháller sig till grundlagarna och rattsordningen i 

övrigt,
2. hur förslagets föreskrifter förháller sig till varandra,
3. hur förslaget förháller sig till rattssakerhetens krav,
4. om förslaget ar sá utformat att lagen kan antagas tillgodose

8 k a p .
18 §

Yttrande av Lagrádet bör 
inhamtas innan riksdagen beslutar 
grundlag om tryckfriheten eller om 
motsvarande frihet att yttra sig i 
ljudradio, television och vissa 
liknande överföringar samt 
tekniska upptagningar, lag om 
begransning av ratten att taga del 
av allmanna handlingar, lag som 
avses i 2 kap. 12 § första stycket, 
17 X19 §§ eller 22 § andra stycket 
eller lag som andrar eller upphaver 
sádan lag, lag om kommunal 
beskattning, lag som avses i 2 eller 
3 § eller lag som avses i 11 kap., 
om lagen ar viktig för enskilda 
eller frán allman synpunkt. Vad nu 
har sagts galler dock icke, om 
Lagrádets hörande skulle sakna 
betydelse pá grund av frágans 
beskaffenhet eller skulle fördröja 
lagstiftningsfrágans behandling sá 
att avsevart men skulle 
uppkomma. Föreslár regeringen 
riksdagen att stifta lag i nágot av 
de amnen som avses i första 
meningen och har Lagrádets 
yttrande dessförinnan inte 
inhamtats, skall regeringen 
samtidigt för riksdagen redovisa 
skalen hartill. Att Lagrádet icke 
har hörts över ett lagförslag utgör 
aldrig hinder mot lagens 
tillampning.
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angivna syften,
5. vilka problem som kan uppstá vid tillampningen.
Narmare bestammelser om Lagrádets sammansattning och tjanstgöring 

meddelas i lag.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2011.
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Förteckning över remissinstanser (SOU 2008:3) P ro p . 2 0 0 9 /1 0 :8 0
B ila g a  6

Remissyttranden över betankandet har avgetts av följande instanser. 
Riksdagens ombudsman, Svea hovratt, Hovratten över Skáne och 
Blekinge, Helsingborgs tingsratt, Göteborgs tingsratt, Umeá tingsratt, 
Kammarratten i Stockholm, Kammarratten i Sundsvall, Lansratten i 
Stockholms lan, Lansratten i Skáne lan, Justitiekanslern, Domstolsverket, 
Áklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Saker- 
hetspolisen, Brottsförebyggande rádet, Sakerhets- och integritetsskydds- 
namnden, Kriminalvárden, Datainspektionen, Försvarsmakten, Försva- 
rets radioanstalt, Kustbevakningen, Försvarets underrattelsenamnd, 
Socialstyrelsen, Lakemedelsverket, Barnombudsmannen, Stockholms 
lans landsting, Tullverket, Skatteverket, Statens personadressregister- 
namnd, Kronofogdemyndigheterna, Premiepensionsmyndigheten, Stats- 
kontoret, Statistiska centralbyrán, Verket för förvaltningsutveckling, 
Lansstyrelsen i Stockholms lan, Lansstyrelsen i Vastra Götalands lan, 
Lansstyrelsen i Vasterbottens lan, Statens skolverk, Centrala studiestöds- 
namnden, Juridiska fakultetsnamnden vid Stockholms universitet, 
Juridiska fakultetsnamnden vid Uppsala universitet, Riksarkivet, 
Granskningsnamnden för radio och TV, Radio- och TV-verket, Post- och 
Telestyrelsen, Arbetsmarknadsstyrelsen, Stockholms kommun, 
Jönköpings kommun, Malmö kommun, Sveriges Kommuner och Lands- 
ting, Sveriges advokatsamfund, Svenskt Naringsliv, Tjanstemannens 
Centralorganisation, Sveriges Akademikers Centralorganisation, Lands- 
organisation i Sverige, Polisförbundet, Sveriges Radio AB, Sveriges 
Television AB, TV 4 AB, Svenska Journalistförbundet, Svenska 
Tidningsutgivareföreningen Svenska Tidningsutgivareföreningen, 
Medierádet, Föreningen Gravande Journalister, Internationella Jurist- 
kommissionen, svenska avdelningen, Svenska fotografers förbund, Bild- 
leverantörernas förening, Par Ström, Tankesmedjan Den Nya Valfarden

Yttrande har ocksá inkommit frán Vetenskapsrádet.
Följande instanser har inbjudits att yttra sig men avstátt. Riksrevisio- 

nen, Försakringskassan, Juridiska fakultetsnamnden vid Lunds universi- 
tet, Samhallsvetenskapliga fakultetsnamnden vid Uppsala universitet, 
Jamtlands lans landsting, Skáne lans landsting, Sveriges domareförbund, 
Svenska Helsingforskommittén för manskliga rattigheter, Allmanhetens 
pressombudsman, Pressens Opinionsnamnd, Publicistklubben, 
Föreningen ADB och Juridik, BRIS -  Barnens ratt i samhallet, Radda 
barnen, Pressfotografernas klubb.
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Justitiedepartementet

Narvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsráden Odell, 
Ask, Erlandsson, Torstensson, Hagglund, Carlsson, Sabuni, Billström, 
Adelsohn Liljeroth

Föredragande: Ask

U td ra g  u r  p ro to k o ll  v id  re g e r in g s sa m m a n tra d e  d e n  8 d e c e m b e r  2 0 0 9

Regeringen beslutar proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag.
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Regeringens proposition
&

Prop.
2009/ 10:80

Regeringen överlíimnar denna proposition tíil riksdagen.

Stockholm den 8 december 2009

Fredrik Remfeldi

Beatrice Ask 
(Justitiedepartenientet)

Propositionens huvudsakliga inneháll

I propositionen foreslás omfattande íindringar i regeringsí'ormen. Det 
föreslás íiven andiingar i vallagen (2005:837) och kommunallagen 
(1991:900) samt cji rad följdSndringar i bl.a. ríksdagsordningen.

1 regei'ingsformen föresiás iindringar av bestammelserna om 
regeringen, riksdagens kontrollmakt, normprövning ocli domstolarnas 
stallning. Dessa andringar innebiir bl.a. att en ny bestammelse om 
obiígatorisk omröstning om síatsministerns stöd i riksdagen efíer ett val 
införs, att konstitutionsutskottets ratt att fá tillgáng till iiandlingar i sin 
granskningsverksamheí utvidgas, att uppenbarhetskravet vid lagprövning 
tas borl och att domstolarnas sjalvstandjga stallning markeras, 
Bestammelserna om domsíolarna samlas i ett eget kapitel.

1. regeringsformens bestammelser om de gi'undlággande fi> och ráttig- 
he.terna föreslas flera andringar som syftar till atí síai'ka och íydliggöra 
enskildas skydd mot. intráng i fi> oeh ráttigheterna frán det ailmamias 
sida. bl.a. genom en ny bestámmelse om skydd íor enskilda moí bety- 
dande integritetsintráng som innebár övervakning eller karllaggning. 
Vidare föresiás en ándring i bestámmelsen om egendomsskyddet som 
innebár atí huvudprincipen om full ersáttning vid expi-opriation och annat 
sádant förfogande tydliggörs. Det íoreslás áven en ándring i bestámmel- 
sen om diskrimineringsskydd som jjmebar att grundlagsskyddet utvidgas 
till atí omfatta missgynnande med hánsyn till sexuell lággning. 
Regleringen av fri- och ráttighetsskyddet kompletteras oeksa med en 
bestiimmeise om skydd för forskningens frihet och en bestammelse om 
att e-n ráttegáng ska vara ráttvís och genomíoras inom skálig tid.

Nár det gáller frágor om val till riksdagen och fullmáktige i kommuner 
och landsting foreslás bl.a. vissa ándringar som frámst har till andamál



att öka valjarnas niöjligheter alí páverka vilka peisoner soni l epresenterar Prop. 2009/10:80
dem i riksdagen oeh att stárka deras inflytande över dagordningen i de
kommunala beslutande församiingama. Förslagen innebar bl.a. att
kommunallagens be.stamme!ser om kommunala rádgivande folkomröst-
ningar med anledning av s.k. folkinitiativ andras sá att det blir tiliráekligt
med ett stöd av en tredjedel av fuilmáktiges ledamöter föi- att en sádan
folkomröstning ska hállas. Samtidigt höjs ki'avet pá andelen initiativ-
tagare fián minst fem till minst tio procent av de röstberáttigade. Pá det
kommunala omi'ádet foresJás áven att fullmáktige ges vissa möjligheter
att besluta om extra val mellan tvá ordinarie val. Vidare andras valiagens
bestámmelser om personval genom att spái'ren för personi’österna i riks-
dagsvalet sánks frán átta tiil fem pi'ocent.

Nár det gáiler kommunerna och landstingen föreslás i regeringsformen 
andringar som syfíar tili att den sárskilda stállning som dessa och den 
kommunala sjálvstyrelsen har ska komma till tydligare uttryck. Ándring- 
arna innebár bl.a. att bestámmelserna samlas i ett eget kapitel och att det 
införs en proportionaliteísprincip som álágger lagstiftaren en skyldighet 
att undersöka om det ándamál som en regiering avser att tiilgodose kan 
uppnás pá etí för det kommunaia sjáJvbestámmandet mindre ingripande 
sátt.

Nár det galler regeringsformen föreslás hárutöver en rad ándringai' i 
bestámmelserna om normgivningsmakten och fínansmakten, i bestám- 
melserna om överláteise av beslutanderátt till internationella organ och i 
regleringen som ska gáJla i krig och krigsfara. Dessutom föreslðs att det i 
bestámmelserna om statsskickets grunder uttryckligen anges att Sverige 
ár medlem i Europeiska unionen och deltar i Ínternationell samarbete 
inom ramen för Förenta nationerna och Europarádet.

För att skapa utrymme för en reglering som ger en ny regering bátlre 
förutsáttningar att páverka umehállet i sitt första budgeíförslag efter ett 
val föreslás vidare att valdagen flyttas frán den tredje tilí den andra sön- 
dagen i september.

Vid sidan av de sakliga ándringar som föreslás i regeringsformen före- 
slás áven sprákliga och redaktionella ándringar Í syfte att göra 
regleringen mer övej'skádlig och tydligare ocJi för att göra lagtexten 
könsneutral.

Ándringarna i regeringsformen oeh öviíga lagar föreslás tráda i kraft 
den 1 januari 2011.
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Konungen eller drottning, som 
enligt successionsordningen inne- 
har Sveriges tron, ar rikets stats- 
chef.

Vad i denna regeringsform cir 
sfadgat om kommgen skall, om 
droftning ár statschef gcilla 
henne.

I riket finns primarkommuner 
och íandstingskomnnmer.
Beshítanderaften i kommanerna 
1/fövas av valda församlingar.

Kommunerna fár taga uf skatf 
för skötseln av sina uppgiffer.

Domstolar samt f'örvaltnings- 
myndigheter och andra som fuil- 
gör uppgifier inom den offentHga 
förvaltningen skail i sin verksam- 
het beakta allas likhet inför lagen 
samt iakftaga saklighet och opar- 
tiskhet.

Konungen eller drottning som 
eniigt successionsordningen inne- 
har Sveriges tron íir i'ikets stals- 
chef.

5§

7 § I riket íinns kommimer pá lokal 
och regionai nivá.

9§
Domstoíar samt íorvaltnings- 

myndigheter och andra som fuil- 
gör offentiiga förvaltningsuppgif- 
fer ska i sin verksamhet beakta 
allas íikbel inför lagen saml iaktta 
saklighet och opartiskhet.

10 §
Sverige cir mediem i Evropeiska 

unionen. Sverige deitar áven inom 
ramen för Förenta nationerna och 
Europarádef samt i ancira sam- 
manhang i internafionelit samar- 
befe.

2 kap. Gnmdiaggande fri- oeh rattigheíer 

Opimon.sfYiheter

í § V a r  och en ar  g e n t e m o t  det  a l l m a n n a  t i l i försakrad
1. y t l randeí r i he t :  frihet  at t  i t ah skrift  eJler bi ld e i l e r  pá  annat  salt  me d-  

de la  u p p l y s n i n g a r  samt  u t t ryc ka  t ankar .  á s i kte r  och kans lor .
2. informat ion.sfr ihet :  f r ihet  att i nhamt a  och ta e mo t  u p pl y s n i n g a r  samt  

att i övr ig t  ta del av a nd ras  y t t randen.
3. mötes f r ihet :  fr ihet  att  a no r dn a  och dei t a  i s a m m a n k o m s t e r  för upp-  

l ysning.  m en i n g sy t t r i n g  el ler  an na t  i ikna nde  syf te  e l i e r  ío r  f r a mí b ra nd e  
av kons t ná r l i gt  verk,

4. demo ns t r a t io ns f r ihe t :  fr ihet  att a n o r d n a  och de l t a  i d e mo n s t r a t i o ne r  
pá  a l lm án  plats,



i'örhinder för talmannen Prop. 2009/10:80

10 §
Vicl förfall för talmannen över- 

lager vice talman de uppgifter som 
enligt detta kapitei ankommer pá 
talmannen.

12 §
Om talmannen har förhinder 

överiar en vice talman de uppgif- 
ter som falmannen har eniigt detta 
kapitel.

7 kap.

Regeringskanslieí och (less
uppgifter

För beredning av regeringsaren- 
den skail fínnas ett regerings- 
kansli. I detla ingár deparlement 
för skiida verksamhetsgrenar. 
Regeringen fördeiar arendena 
mellan departementen. Stats- 
ministern utser bland staísi'áden 
chefer för depai'lementen,

I §
För aff bereda regeringsarenden 

och för att bitrada regeringen och 
sfatsráden i deras verksamhet i 
övrigt ska det finnas ett regerings- 
kansli. I detta ingár departement 
för olika verksamhetsgrenar. 
Regeringen fördeiar arendena 
mellan departementen. Stats- 
ministern iitser bland statsráden 
chefer för departementen.

Árendenas heredning

Vid beredningen av regerings- 
árenden skal/ behövliga upplys- 
ningaroch ytíranden inhámtas frán 
berörda myndigheíer. / den om- 
fattning som behövs skall tiilfalie 
lámnas sammanslutmngar och 
enskilda att yttra sig.

2§
Vid beredningen av regerings- 

iirenden ska behövliga upplys- 
ningar och yttranden inhámías frán 
berörda myndiglieter. Upplys■■ 
ningar och yffranden ska ocksá i 
den omfattning som behövs in- 
hamtas frán komnntner. Áven 
sammanslutningar och enskilda 
ska i den omfattning som behövs 
ges möjiighet atí ytfra sig.
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dagsordningen och i annan lag. l’rop. 2009/10:80

1 § Beslutanderalten i kommunerna utövas av valda församlingar.

2 § Kommtmerna sköter lokala ocii regionala angelíigenheter av allmant 
inlresse pá den kommunala sjalvstyrelsens grund. Narmare bestammeiser 
om detta fínns i lag. Pá samma grund sköter kommunerna aven de övriga 
angelagenheter som bestams i lag.

3 § En inskrankning i den kommunaia sjalvstyrelsen bör inte gá utöver 
vad soin ar nödvándigt med hansyn till de andamál som har íoranlett den.

4 § Kommunerna fár ta ut skatt för skötseln av sina angelagenheter.

5 § Kommunerna fár i lag álaggas att bidra tiil kostnaden för andra 
kommuners angelagenheter, om det kravs för att uppná likvardiga eko- 
n o m i ska fö rutsatt n i n gar.

6 § Föreskrifter om grunderna för andring i rikets indelning i kommimer 
meddelas i lag.

14 kap. Komnnmerna

15 kap.

Kommer riket i krig elier krigs- 
fara s/<a// regei'ingen eller íai- 
mannen kalia riksdagen till 
sammanírade. Den som utíardar 
kallelsen kan besluía att riksdagen 
skal! sammantrada pa arman orí 
iin Stockholm.

InkaUande av riksdagen 

1 §
Kommer riket i krig eller ki'igs- 

fara ska regeringen eiler tal- 
mannen kalla riksdagen till
sammanti'íkle. Den som utiardar 
kallelsen kan besluta alt riksdagen 
ska sammanírada nagon arman- 
siam  ;m / Stoekholm.

Krivsde/ega íi on en

Ár riket i krig eiler krigsfara, 
skaii en inom riksdagen utsedd 
krigsdelegation tráda i riksdagens 
staiie, om íorhaiiandena kráver 
det.

Om rikei ár i krigt meddeias för- 
ordnande. att krigsdeiegationen 
skall tráda í rik.sda.gens stálie av

Ái' riket i krig elier krigsfara, ska 
en inom riksdagen utsedd krígs- 
deiegation írácia i riksdagens 
.síálle, om förhállandena kráver 
det.

Om riket ár i kríg, meddelas 
bes/ul att krigsdeiegationen ska 
tráda i riksdasens stálle av Ut-
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Ncii' omvalet eller sammanrilk- 
ningen har avsiulaís, skall full- 
maktige förratta nyít val av förlro- 
endevalda lor áterstoden av 
mandattiden.

Níii' omvalet eller sammanrak- 
ningen eller extra vateí har av- 
slulats, ska fullmaktige förriitta 
nytt val av íorlroendevalda for 
ðterstoden av mandattiden.

5 kaj).

Extra val

5 a §
Fuf/máklige far besluta om exíra 

val ti/I fullmakiige mel/an ordina- 
rie va/.

Extra val ska há/Ias om minst 
tvá tredjeclelar av cle nárvaranc/e 
lec/amöierna rös/ar för clef.

Eft beslut om extra va/ far dock 
inte fattas förrán sex mánader har 
förflntU frán def nyvalda fullmák- 
figes försfa sammantráde.

23 §3
Árenden i fiillmaklige far viickas av
1. en niimnd,
2. en ledamot genom moíion,
3. revisorerna, om arendet gáller forvaltning som har samband med 

revisionsuppdraget elier om iirendetgáller granskningen,
4. en fullmáktigeberedning, om fullmáktige har íoreskrivit det,
5. den som ár foikbokförd i kommunen eller i en kommun inom lancls- 

tinget, om fullmiiklige har beslutat det (medborgarförslag), elier
6. styrelsen i ett sðdant företag som avses i 3 kap, 17 och 18 §§, om 

fuilmiikíige har besluíat det för sarskilda fali.
Árende om att hálla folkomröst- Árende om att hðlía folkomrösí- 

ning i en viss frága fár i fullmák- ning i en viss frága fár i fullmák- 
tige ocksá vackas av minsí fem tige ocksá vackas av minst tio
procenl av de röstberáttigade 
kommun- eller iandstingsmed- 
lemmarna enligt lagen (1994:692) 
om koimmmaia folkomröstningar. 
Initiativet skall vara skriftl igt. 
ange den aktuella frágan samt 
innehália initiativtagarnas egen- 
hándiga namnteckningar, namn- 
l'orlydliganden och uppgift oni 
deras adresser.

procení av de i'östberáuigade 
kommun- eller landstings- 
medlemmarna enligt lagen 
(1994:692) om kommunaSa íoik 
omrösíningar (foíkiniliaiiv). Initia- 
tivet ska vara skriftligt, ange den 
aktueHa fragan sami inneháila 
initiali viagarnas egenhándiga 
namnteckningar, uppgifter om ncir 
namnteckningarna gjorts, namn- 
föríydiiganden, personnummer 
och uppgift om deras adresser.

Prop. 2009/10:80

Scnasto lydcíse 2006:369.

77



2.9 Förslag till lag om ándr ing  i val lagen (2005:837)

Uai igenom föreskrivs atl 1 kap. 3 §. 6 kap. 3 § och 14 kap. 9 § 
vallagen (2005:837) ska ha loijande lydelse-.

Nitvanmde Iydel.se

1

Ordinarie val till riksdagen samt 
ordinarie val tiil landstings- och 
komnmnfullmaktige skalí háilas 
samma dag. Valdag skall vara den 
tredje söndagen i september. Val 
til! Europaparlamentet skall hallas 
i juni vart femte ár. Vid omval till 
riksdagen besíámmer regeringen 
vilken dag som skal! vara valdag. 
Vid omval tili iandslings- och 
kommunfullmaktige bestammer 
den centrala valmyndigheten, efter 
samrád med lansstyrelsen, vilken 
dag som skall vara valdag.

Vid extra val enligt 3 kap. 4 § 
regeringsformen bestammer 
regeringen viiken dag som skall 
vara valdag.

Vid extra val enligt 6 kap. 3 § 
regeringsformen bestíimmer riks- 
dagens talman, eftei' samrád med 
den centrala valmyndigbeten, 
vilken dag som skall vara valdag.

6
Kandidatnamnen skall vara upp- 

förda i nummerordning. Varje 
kandidaí skall identiíleras sá aít 
del framgár vem som avses. Val- 
sedlarna skall dessutom vara ut- 
foi'inade sa att váijarna kan líimna

Föresiagen lydelse

kap.
3§

Ordinarie va! till riksdagen samt 
ordinarie val till landstings- och 
kommunfulhnaktige ska hállas 
samma dag. Valdag ska vara den 
andra söndagen i september. Val 
till Europaparlamentet ska hállas i 
juni vart femte ár. Vid omvai till 
riksdagen bestanuner regeringen 
vilken dag som ska vara valdag. 
Vid omval till landstings- och 
kommunfuilmáktige bestammer 
den centrala valmyndigheten, efter 
samrád med lansstyrelsen, vilken 
dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 3 kap. 11 § 
regeiingsformen bestammer
regeringen vilken dag som ska 
vara vaidag.

Vid extra vai enligt 6 kap. 5 § 
regeringsformen bestámmei' riks- 
dagens talman, efter samrád med 
den cenírala vahnyndiglieten, 
vilken dag som ska vara valdag.

Vid exíra val enligi 5 kap. 5 a § 
kommunall agen (1991:900) be- 
sidmmer hmdstings- eller 
kommunfullmaktige, efíer samrád 
med den centrala valmyncligheíen 
och lansstyrelsen, vilken clag som 
ska vara valdag.

kap.
3§

Kandidaínamnen ska vara upp- 
förda i nummerordning. Varje 
kanciidat ska idenliiieras sa att det 
framgár vem som avses. Valsed- 
iarna ska dessutom vara utformade 
sá att váijarna kan iámna en sár-


