Regeringens proposition
P014

Om sänkt rösträttsålder vid
folkomröstningar
Förslag till iksdagsbeslut
Regeringen föreslår att iksdagen antar regeringens förslag om
1. att ändra första stycket 5 § lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692) till:
Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i
kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 16 år och
1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare),
2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.
2. att ändra första stycket 1 kap. 7 § kommunallagen (2017:725) till:
Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har
den som är folkbokförd i kommunen, senast på valdagen fyller 16 år
och
1. är svensk medborgare eller annan unionsmedborgare,
2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.

Motivering
Sverige är en stolt demokrati. I att vara en demokrati ingår det att alla medborgare ska få sin
röst hörd. En av sätten att få sin röst hörd är att få lägga sin röst i val eller folkomröstningar.
Idag måste man vara över 18 år för att få sin röst hörd i dessa omröstningar om viktiga
frågor och detta är ett demokratiproblem i regeringens ögon. En person i äldre tonåren
har ofta en klar uppfattning om frågor som folkomröstningar rör och deras uppfattning av
frågan förändras inte mer över tid än för en vuxen.
En sådan reform skulle också sänka åldern på genomsnittliga förstagångsväljaren till 18
år vilket leder till att fler får uppleva ett val i ung ålder och lära sig följa en valrörelse.
Det löser också det demokratiska problemet att tjugotvååringar inte har haft rätt att rösta i
något val även fast dom är rejält vuxna.
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