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Yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5)
Kammarrätten, som har anmodats att yttra sig över ovannämnda betänkande, har
följande synpunkter på förslaget till lagen (2007:000) om försöksverksamhet med
sänkt rösträttsålder vid kommunala val och kommunala folkomröstningar. I fråga
om förslag till ändringar i kommunallagen och betänkandet i övrigt har
kammarrätten inga synpunkter.
Behörigt beslutsorgan m.m.
I 3 § anges att sänkt rösträttsålder vid val av ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige och vid kommunal folkomröstning får tillämpas endast om
regeringen har beviljat ansökan. Enligt betänkandet kräver en tillämpning av sänkt
rösträttsålder även ett beslut av fullmäktige (jfr s. 558). Detta framgår emellertid
endast indirekt av bestämmelserna i 2 § och 5 §. Med hänsyn härtill, och beroende
på utfallet av eventuella ändringar i 2 § (se stycket nedan), bör det övervägas om en
särskild formulering om behörigt beslutsorgan ska tas in i lagen, förslagsvis enligt
följande utformning av 3 §.
”Sänkt rösträttsålder vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och
vid kommunal folkomröstning får tillämpas i kommunen endast efter beslut i
kommunfullmäktige och om regeringen har beviljat kommunens ansökan.”
Enligt betänkandet innebär förslaget att kommunen kan ta beslut om sänkt
rösträttsålder ”så snart kommunen ansökt om detta hos regeringen” (s. 558 och
663). Kammarrätten noterar att det av bestämmelserna inte går att utläsa att
förfarandet med ansökan respektive beslut ska ske i en särskild ordning. För det fall
detta är avsikten bör det framgå av lagtexten. Kammarrätten anser vidare att även
kommunens beslut att ansöka om sänkt rösträttsålder hos regeringen kan vara en
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fråga av sådan principiell beskaffenhet att den enligt 3 kap. 9 § kommunallagen
måste beslutas av kommunfullmäktige. Om så är fallet, framstår ett förfarande
enligt vilket kommunfullmäktige först fattar beslut om sänkt rösträttsålder och
därefter ger in ansökan som mer lämpligt.
Tidpunkten för ansökan m.m.
Enligt 2 § ska ett beslut om sänkt rösträttsålder fattas av fullmäktige senast
den 31 december året före år för ordinarie val. Förslaget med sänkt rösträttsålder
omfattar både kommunala val och kommunala folkomröstningar. Någon närmare
motivering till tidsangivelsen finns inte i betänkandet. Lokutionen ”ordinarie val”
antyder dock att tidsangivelsen endast avser beslut om sänkt rösträttsålder vid
kommunala val, dvs. vid val av ledamöter i kommunfullmäktige. Om så är fallet
bör detta klargöras i bestämmelsen, förslagsvis genom följande lydelse.
”Beslut om sänkt rösträttsålder vid val av ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige ska fattas av fullmäktige senast den 31 december året före år
för ordinarie val.”
För det fall innehållet i 2 och 3 §§ ändras i enlighet med förslaget ovan, föreslås
vidare att bestämmelserna i 2 och 3 §§ byter plats. Frågan om behörigt beslutsorgan
regleras därmed före frågan om tidpunkten för beslutet, vilket enligt kammarrätten
framstår som en lämpligare ordning.
_________________
Detta yttrande har beslutats av lagmannen Magnus Ekman. Föredragande har
varit tf. kammarrättsassessorn Frida Niklasson.
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