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Lag
om ändring i riddarhusordningen (1866:37 s. 1);

SFS 2003:178
Utkom från trycket
den 13 maj 2003

utfärdad den 24 april 2003.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om riddarhusordningen
(1866:37 s. 1)2
dels att 33 § skall upphöra att gälla,
dels att övergångsbestämmelsen till förordningen (1977:1142) om ändring i riddarhusordningen skall upphöra att gälla,
dels att 5 § 1 mom. samt 6, 21 och 23 §§ skall ha följande lydelse.
5 § 1 mom.3 En var till myndig ålder kommen adelsman, som är mantalsskriven i riket, är skyldig att varje år, under vilket han taxeras till statlig eller
kommunal inkomstskatt erlägga den avgift – riddarhuskapitationsavgift –
som för riddarhusets underhåll och därmed sammanhängande ändamål kan
varda av ridderskapet och adeln beslutad. Avgiften skall erläggas före årets
slut.
6 §4 Ridderskapet och adeln skall sammanträda å riddarhuset till lagtima
adelsmöte vart tredje år den tredje lördagen i februari.
Skulle ridderskapet och adelns sammanträdande å annan tid, än nu sagt är,
av riddarhusdirektionen anses nödvändigt för avgörande av något ärende,
som ej tål uppskov, skall urtima adelsmöte äga rum å dag, som av direktionen bestämmes samt i allmänna tidningarna sist trettio dagar före den utsatta
dagen kungöres; därvid tillika bör uppgivas det eller de ärenden, som föranlett ridderskapet och adelns sammankallande.
21 §5 Utom de i § 15 omförmälda frågor, ävensom sådana, vilka angå arbetssättet, må till överläggning och beslut hos ridderskapet och adeln förekomma:
vid lagtima adelsmöte:
1:o) frågor, som föranledas av den utav riddarhusdirektionen avgivna berättelse angående förvaltningen av riddarhus- och adliga stiftsärendena
ävensom revisorernas berättelser, så ock framställningar, vilka i övrigt må
av riddarhusdirektionen göras angående nämnda samt andra därmed sammanhang ägande ärenden;
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2:o) riddarhusutskottets eller särskilt tillsatt utskotts utlåtande och förslag
enligt vad i § 17 säges; och
3:o) motion, som av någon ledamot väckes angående ej mindre förenämnda ärenden än även frågor, som avse dels förslag till ändring i denna
riddarhusordning, dels vad i övrigt till ridderskapet och adelns gemensamma
angelägenheter är att hänföra; samt
å urtima adelsmöte:
allenast det eller de ärenden, som föranlett ridderskapet och adelns sammankallande.
23 §6 Frågor, vilka föranledas av riddarhusdirektionens förenämnda berättelse eller i övrigt av direktionen till ridderskapet och adeln hemställas, så
ock frågor, vartill revisorernas berättelser giva anledning eller varom motion
blivit väckt, må ej till avgörande företagas, innan utskott däröver sig yttrat.
Efter öppningssammanträdet äger adelsmötets ordförande att på ridderskapet och adelns vägnar besluta om remiss till utskott. Finnes motion såsom för sent väckt ej föranleda remiss, äger motionären vid nästkommande
sammanträde med ridderskapet och adeln påkalla ståndets beslut huruvida
remiss skall ske.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
På regeringens vägnar
PÄR NUDER
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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