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Låt fler forma framtiden! – SOU 2016:5
Förvaltningsrätten har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet Låt
fler forma framtiden! I betänkandet lämnas förslag till författningsändringar,
målsättningar, utredningar och regeringsuppdrag. Förvaltningsrätten, som ser
positivt på den strävan efter en bredare delaktighet och representation i de
demokratiska processerna som utredningen ger uttryck för, har främst inriktat
sin granskning på de lagförslag som utredningen lämnar. I dessa delar har förvaltningsrätten följande synpunkter.

Angående förslaget i kapitel 14 om försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder i
val till kommunfullmäktige och kommunala folkomröstningar vill förvaltningsrätten poängtera vikten av att en sådan sänkning, i enlighet med vad utredningen
föreslår, inte påverkar åldern för valbarhet. Om sänkt valbarhetsålder ändå skulle
införas för uppdrag som kommunpolitiker, bör motsvarande ändring inte göras
beträffande möjligheten att bli utsedd till nämndeman i domstol. Enligt
förvaltningsrättens mening skulle det inte vara lämpligt att personer som är
under 18 år blir valbara till nämndemän, vare sig i allmän domstol eller i
förvaltningsdomstol.

I utredningen berörs inte frågan om den som får rösträtt till följd av sänkt
rösträttsålder kommer att ges rätt att överklaga kommunernas beslut enligt
kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning. Enligt förvaltningsrättens
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mening förtjänar detta att belysas i den fortsatta beredningen av förslaget.
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Flera av utredningens förslag kan antas leda till ett ökat antal kommunala beslut
(t.ex. beslut rörande folkinitiativ och folkmotioner samt beslut i fråga om försök
med sänkt rösträttsålder). Detta lär föranleda en viss ökning av antalet mål om
laglighetsprövning enligt kommunallagen i de allmänna förvaltningsdomstolarna,
vilket inte berörs i utredningens konsekvensbeskrivning. Utifrån
förvaltningsrättens erfarenhet finns visserligen inte skäl att anta att förslagen
skulle orsaka någon större ökning av måltypen men domstolen anser ändå att
frågan förtjänar att uppmärksammas ur ett kostnadsperspektiv.

I övrigt har förvaltningsrätten, utifrån de intressen domstolen har att företräda,
inget att erinra mot utredningens förslag.

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Björn Johansson och förvaltningsrättsfiskalen Sofia Hagström (referent).
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