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Läsanvisning
I detta dokument förtecknas viktigare utredningsbetänkanden, remissammanställningar,
pro-positioner till riksdagen, regeringsskrivelser till kyrkomötet, skrivelser från kyrkomötets
utredningsnämnder, skrivelser från centralstyrelsen till kyrkomötet, utskottsbetänkanden,
kyrkomötesbeslut och riksdagsbeslut från behandlingen av stat-kyrkafrågan efter 1956.
I boken Makten över kyrkan – om Svenska kyrkan, folket och staten (Verbum 2003),
liksom i den sammanfattning som finns på min hemsida, kan man fördjupa sig i det sakliga
innehållet i diskussion och reformarbete.
kan man fördjupa sig i vad de står för. Man kan när man ser omfattningen av den här
redovisningen tro att den är komplett. Det är den inte. I stort sett är det bara statliga och
kyrkliga dokument jag tagit med. Bland de otaliga motioner som väckts i olika sammanhang
har jag nöjt mig med några få av historisk betydelse. Dessutom är på vissa ställen
markeringar av saknade uppgifter.
Den som saknar något är välkommen att skriva till mig (Vattugatan 13, 111 52 Stockholm
eller soren.ekstrom@sorenekstrom.se). Texten är under ständigt komplettering.

Det statliga arbetet med stat-kyrkafrågan
Utredningsbetänkanden och remissammanställningar
Statens offentligen utredningar (SOU)
SOU 1963:26 Religionens betydelse som samhällsfaktor. Möjligheter och metoder för en
sociologisk undersökning (1958 års utredning kyrka-stat).
SOU 1963:39 Kyrkor och samfund i Sverige. Omfattning och verksamhet (1958 års utredning
kyrka-stat).
SOU 1964:13 Religionsfrihet (1958 års utredning kyrka-stat).
SOU 1964:16 Historisk överblick – Kyrkobegrepp (1958 års utredning kyrka-stat).
SOU 1964:30 Kristendomsundervisningen. Med särskild hänsyn till förhållandet kyrka-stat
(1958 års kyrka-statutredning).
SOU 1965:70 Lagstiftning – Rättskipning (1958 års utredning kyrka-stat).
SOU 1967:16 Folkbokföringen (1958 års utredning kyrka-stat).
SOU 1967:17 De teologiska fakulteterna (1958 års utredning kyrka-stat).
SOU 1967:45 Kyrklig organisation och förvaltning (1958 års utredning kyrka-stat).
SOU 1967:46 Kyrklig egendom – Skattefrågor – Prästerskapets privilegier (1958 års utredning
kyrka-stat).
SOU 1968:11 Svenska kyrkan och staten - Slutbetänkande.
SOU 1970:2 Om stat och kyrka (remissammanställning).
SOU 1972:36 Samhälle och trossamfund (1968 års beredning om stat och kyrka).
SOU 1972:37 Samhälle och trossamfund bilagorna1-19 (1968 års beredning om stat och
kyrka).
SOU 1972:38 Samhälle och trossamfund bilaga 20 (1968 års beredning om stat och kyrka).
SOU 1974:9 Samhälle och trossamfund – sammanställning av remissyttranden över
betänkanden av 1968 års beredning om stat och kyrka.
SOU 1975:75 Medborgerliga fri- och rättigheter. Regeringsformen.
SOU 1978:1 Stat – kyrka. Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan (Samtalen
mellan företrädare för staten och Svenska kyrkan).
SOU 1978:2 Stat – kyrka, bilaga 1, Kyrkans framtida organisation, förslag av de kyrkliga
företrädarna i stat-kyrkaöverläggningarna om den inre kyrkliga organisationen.
SOU 1978:3 Stat – kyrka. Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan, Bilaga 2 – 12
(Samtalen mellan företrädare för staten och Svenska kyrkan).

SOU 1978:76 Stat – kyrka. Remissammanställning. Sammanställning av yttranden över
betänkandet Stat – kyrka.
SOU 1981:14 Reformerat kyrkomöte, kyrklig lagstiftning m.m. (kyrkomötesreformen).
SOU 1981:88-89 Ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan.
SOU 1981:101 Folkbokföringens framtida organisation.
SOU 1983:55 Församlingen i framtiden – ett diskussionsbetänkande om Svenska kyrkans
lokala organisation från 1982 års kyrkokommitté.
SOU 1984:75 Församlingarna om framtiden (sammanställning av yttrandena över
diskussionsbetänkandet).
SOU 1985:1 Församlingar i samverkan. Rapport från 1982 års kyrkokommitté.
SOU 1985:55 Musiken i Svenska kyrkan.
SOU 1986:17-18 Framtid i samverkan. 1982 års kyrkokommittés slutförslag till lokal och
regional organisation i Svenska kyrkan, del 1 och 2.
SOU 1987:4-5 En ny kyrkolag m.m., del 1 och 2.
SOU 1990:18 Lag om folkbokföringsregister.
SOU 1991:102 Svenska kyrkans medlemmar och kyrka-statfrågan
SOU 1992:9 Ekonomi och rätt i kyrkan.
SOU 1993:46 Vissa kyrkofrågor.
SOU 1994:42 Staten och trossamfunden.
SOU 1995:144 Utjämning av intäkter och kostnader i Svenska kyrkan.
SOU 1997:41 Staten och trossamfunden - Rättslig reglering.
SOU 1997:42 Staten och trossamfunden - Begravningsverksamheten.
SOU 1997:43 Staten och trossamfunden – Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga
egendomen och de kyrkliga arkiven.
SOU 1997:44 Staten och trossamfunden – Svenska kyrkans personal.
SOU 1997:45 Staten och trossamfunden – Stöd, skatter och finansiering.
SOU 1997:46 Staten och trossamfunden – Statlig medverkan vid avgiftsbetalningen.
SOU 1997:47 Staten och trossamfunden – Den kyrkliga egendomen.
SOU 1997:55 Staten och trossamfunden – Sammanfattning av de statliga utredningarna.
Andra statliga utredningar
Statskontorets rapport 1984:42 Framtida huvudman för folkbokföringen.
Statskontorets rapport 1988:30 Folkbokföringen med kyrkan som huvudman.
Ds C 1983:18 Kyrkoförfattningar I.
Ds C 1984:4 Klargöranden och kompletteringar av kyrkomötesreformen.

Ds C 1984:9 Översyn av reglerna om val till Kyrkomötet.
Ds C 1986:12 Stöd till invandrarnas trossamfund.
Ds C 1987:13 Läroansvar i kyrkan – teologisk belysning.
Riksrevisionsverket 1987:1529 Den rikskyrkliga organisationen – Utvärdering av vissa
ekonomiska frågor.
Religion och Samhälle 1987:11, Kyrkomötet 1983-1985 – Ledamöterna och deras aktivitet.
Ds 1988:31 Remissyttranden över Kyrkoförfattningsutredningens slutbetänkande.
Ds 1989:58 Kyrkomötesreformen – en utvärdering.
Ds 1992 Svenska kyrkans finansförmögenhet.
Ds 1996:43 Remissammanställning över Kyrkoutjämningsutredningens betänkande
Utjämning av intäkter och kostnader inom Svenska kyrkan.
Ds 1999:4 Trossamfunden och totalförsvaret.
Ds 1999:12 Statens stöd till andra trossamfund än Svenska kyrkan.
Propositioner till riksdagen och skrivelser till kyrkomötet

Regeringens propositioner till riksdagen samt vissa andra riksdagshandlingar
Mot. 1956 I:163 av Hugo Osvald (FP), Mot 1956:II214 av Rolf Edberg (S), bet. KU 1956:17
(förslag om en utredning om stat och kyrka)
Prop. 1975/76:209, bet. KU 1975/76:56, rskr. 1975/76:414, bet. KU 1976/77:1, rskr.
1976/77:2 (de kyrkliga medlemskapsreglerna).
Prop. 1981/82:77, bet. KU 1981/82:36, rskr. 1981/82:263, bet. KU 1982/83:1, rskr.
1982/83:1 (formerna för den kyrkliga lagstiftningen, ändringar i regeringsformen och
tryckfrihetsförordningen)
Prop. 1981/82:158, bet. KU 1981/82:28, rskr. 1981/82:309 (kyrkofonden och ekonomisk
utjämning inom Svenska kyrkan)
Prop. 1981/82:192, bet. KU 1982/83:2, rskr. 1982/83:2, RegSkr. 1982:7, 1 SÄU 1982:1, kskr.
1982:28 (kyrkomötesreformen).
Prop. 1982/83:66, bet. KU 1982/83:10 (delvis), bet. KrU 1982/83:16 (delvis), rskr. 1982/83:48
(följdlagstiftning m.m. med anledning av beslutade reformer på det kyrkliga området).
Prop. 1984/85:36, bet. KU 1984/85:16, rskr. 1984/85:54, bet. KU 1985/86:1, rskr. 1985/86:1
(Svenska kyrkans centralstyrelses rättsliga ställning).
Prop. 1984/85:165, bet. KU 1985/86:4, rskr. 1985/86:9 (klargöranden och kompletteringar
av kyrkomötesreformen)
Prop. 1984/85:63, bet. KrU 1984/85:8, rskr. 1984/85:89 (regelsanering på det kyrkliga
området).
Prop. 1986/87:158, bet. SkU 1987/88:2, rskr. 1987/88:2 (folkbokföringen).

Prop. 1990/91:53; bet. 1990/91:SkU9, rskr. 1990/91:109 (folkbokföringen).1
Prop. 1987/88:31, bet. KU 1987/88:39, rskr. 1987/88:181, bet. 1988/89:KU2, rskr.
1988/89:11 (ny organisation på lokal- och stiftsplanet).
Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr. 1987/88:181 (följdlagstiftning till ny organisation på
lokal- och stiftsplanet)
Prop. 1987/88:144, bet. 1988/89:KrU6, rskr. 1988/89:77 (kyrkomusiken).
Prop. 1991/92:85, bet. 1991/92:KU32, rskr. 1991/92:222 (ny kyrkolag)
Prop. 1994/95:129, bet. 1994/95:KU29, rskr. 1994/95:192 (anpassning av kyrkolagen till
kommunallagen).
Prop. 1994/95:226, bet. 1995/96:KU2, rskr. 1995/96:4 (kyrkotillhörigheten)
Prop. 1995/96:80, bet. 1995/96:KU12, rskr. 1995/96:84 (Staten och trossamfunden,
principproposition).
Prop. 1996/97:35, bet. 1996/97:KU5, rskr. 1996/97:54 (ekonomisk utjämning)
Prop. 1997/98:49, bet. 1997/98:KU20, bet. 1998/99:KU5, rskr. 1997/98:284, rskr. 1998/99:3
(Staten och trossamfunden, grundlagsfrågor).
Prop. 1997/98:116, bet. 1998/99:KU5, bet. 1997/98:KU20, rskr. 1997/98:284, bet.
1998/99:KU5, rskr. 1998/99:3 (Staten och trossamfunden, bestämmelser om Svenska kyrkan
och andra trossamfund).
Prop. 1998/99:38, bet. 1998/1999:KU18, rskr. 1998/99:176 (Staten och trossamfunden –
begravningsverksamheten, kulturminnena, personalen, avgiftsbetalningen, m.m.).
Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45 (Staten och trossamfunden –
stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m.).

Regeringens skrivelser till kyrkomötet samt vissa övriga kyrkomöteshandlingar
RegSkr. 1979:1, SäU 1979:1, kskr. [00] (stat och kyrka).
RegSkr. 1982:8, KL 1982:7, kskr. [00] (ekonomisk utjämning).
RegÄr 1985:1, KO 1985:10, kskr. 34 (organisationen i församlingar och stift).
RegSkr. 1985:1, KL 1985:22, kskr. 1985:33 (klargöranden och kompletteringar av
kyrkomötesreformen)
RegSkr. 1987:1, KO 1987:3; KL 1987:5, kskr. [00] (ändrad normgivningskompetens
beträffande det kyrkliga ämbetet, m.m.)
RegSkr. 1987:5, KL 1987:5, KO 1987:3, kskr. 1987:20; kskr. 1987:22 (organisationen i
församlingar och stift)
KMot 1988:2, 19 och 28, KL 1998:5, kskr. [00] (begäran hos regeringen om en utredning av
ekonomiska och rättsliga frågor)
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Regeringen hörde inte kyrkomötet i fråga om folkbokföringens överflyttning till staten. Genom ett
utskottsinitiativ (KO 1987:4) yttrade sig kyrkomötet ändå.

RegSkr. 1990:1, 2KL 1991:1; 1KL 1991:9, kskr. [00] (kyrkolagen).
RegSkr. 1993:1, 1KL 1993:6, kskr. 1993:9 (finansförvaltningen i Svenska kyrkan).
RegSkr. 1994:1, 1KL 1994:2, kskr. [00] (anpassning av kyrkolagen till kommunallagen)
RegSkr. 1995:1, 2KL1995:1, kskr. [00] (ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan).
RegSkr. 1996:2, 1KL1996:5, kskr. [00] (ekonomisk utjämning)
RegSkr. 1997:2, 2KL 1997:8, kskr. [00] (ändrade relationer mellan staten och Svenska
kyrkan).
RegSkr. 1998:1, 1KL 1998:2, 2KL 1998:1, kskr. [00] (ändrade relationer mellan staten och
Svenska kyrkan).

Svenska kyrkan
Utredningar
Utredningar före 1982
Betänkande med förslag till organisation för Svenska kyrkan efter en eventuell skilsmässa
med staten, avlämnat av Kyrkoorganisationskommittén (1964).
Folkkyrkans organisation, rapport från en studiegrupp tillsatt av Biskopsmötet och Kyrkliga
arbetsfonden (1968).
Staten och kyrkan. Sammanfattning av 1968 års stat-kyrkaberednings slutbetänkande jämte
kommentarer (Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund [1973]).
Svenska kyrkan och samhället. Rapport från biskopsmötets arbetsgrupp i stat-kyrkafrågan
(1973).
Stat-kyrkaremissen. Sammanfattning av remissyttrandena över 1968 års statkyrkaberednings slutbetänkande (Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund 1973).
Kyrkotillhörigheten i Svenska kyrkan (Kyrkotillhörighetsberedningen 1993)
Svenska kyrkans utredningar (SKU)
SKU 1985:1 Dop och kyrkotillhörighet. Ett diskussionsbetänkande.2
SKU 1988:1 Vägen till kyrkan. Om dopet och kyrkotillhörigheten.3
SKU 1989:1 Slutbetänkande från en arbetsgrupp inom Svenska kyrkan i frågan om dopet och
kyrkotillhörigheten.
Statistiska Centralbyrån (SCB), Staten och trossamfunden, rapport från remissvar I, februari
1997.
Statistiska centralbyrån (SCB), Staten och trossamfunden, rapport från remissvar II, februari
197.
Rådslaget om ERK. Svenska kyrkans yttrande över betänkandet Ekonomi och rätt i kyrkan
SOU 1992:9.
1995:7 Förslag till kyrkoordning för Svenska kyrkan.
1998:1 Förslag till kyrkoordning.
1998:2 Bekännelse, gudstjänst, kyrkomöte.
1998:3 Arbetet på olika nivåer i Svenska kyrkan.
1998:4 Ekonomi och egendom.
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Remissammanställning finns i SKU 1988:1 Vägen till kyrkan.
Remissammanställning finns i SKU 1989:1 Slutbetänkande från en arbetsgrupp inom Svenska kyrkan i frågan
om dopet och kyrkotillhörigheten
3

1998:5 Val, indelning, kyrkobokföring, arkiv.
1998:6 Personal, tillsyn, överklagande.
Statistiska Centralbyrån (SCB), Förslag till kyrkoordning. Remissvaren, rapport och
tabellbilaga, februari 1999.
2001:1 Svenska kyrkan i utlandet – organisation och uppgifter.

Utredningsnämndernas och Svenska kyrkans centralstyrelses förslag till
kyrkomötet samt vissa andra kyrkomöteshandlingar
Utredningsnämndernas förslag till kyrkomötet samt vissa andra kyrkomöteshandlingar
1979 års kyrkomötes utredningsnämnds preliminära betänkande.
1979 års kyrkomötes utredningsnämnds betänkande Reformerad kyrkoorganisation; 1SäU
1982:1.
Samlad riksorganisation för Svenska kyrkan. Betänkande av 1982 års kyrkomötes
utredningsnämnd; OU 1983:2.
Svenska kyrkans centralstyrelses skrivelser till kyrkomötet och vissa andra
kyrkomöteshandlingar
CsSkr 1984:1-17; OU 1984:3-5, kskr. [00]
2KL 1992:3, kskr. [00} Kyrkotillhörigheten i Svenska kyrkan.
CsSkr 1994:4; 2KL 1994:7, kskr. [00] (kyrkotillhörigheten).
CsSkr 1999:3; 2KL 199:1, kskr. [00] (kyrkoordning).
Skrivelser från styrelsen för Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet (SFRV) till
stiftelsens ombudsmöte
StSkr 1991:11, Oskr. [00] (den kyrkliga riksorganisationen).
StSkr 1999:503, bilaga 1, Oskr. [00] (den kyrkliga riksorganisationen).

Finns utredningarna på nätet?
De flesta av de statliga utredningarna har getts ut i serien Statens offentliga utredningar
(SOU). Utredningar från senare år finns tillgängliga via Internet på www.sou.se
De kyrkliga utredningarna kan i några fall finnas Svenska kyrkans hemsida:
www.svenskakyrkan.se

