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Nr 174. Motion av Kristin Lilie-
qvist (MP) om att införa rösträtt 
från 16 år från och med kommun-
valet 2014 
KSN-2011-0619 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att avslå motionen 
 
Maria Gardfjell och Rickard Malmström 
(båda MP) reserverar sig till förmån för 
bifall till motionen. 
 
Ilona Szatmari Waldau (V) reserverar sig 
till förmån för bifall till motionens första 
att-sats, samt att därmed besvara motionen. 
 
Uppsala den 13 juni 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, 
Mats Gyllander, Christopher Lagerqvist, 
Andreas Bergman (alla M), Mohamad 
Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), Hilde 
Klasson, Bengt Westman, Irene Zetterberg, 
Milischia Rezai (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona 
Szatmari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Simone Falk (M), 
Peter Nordgren (FP) och Emma Wallrup 
(V). 
 
Ärendet 
Kristin Lilieqvist (MP) föreslår i motion, 
väckt vid sammanträde den 31 oktober 
2011, att kommunen hemställer hos rege-
ringen om att Uppsala ska bli försöks-

kommun för en sänkt rösträttsålder till 16 
år från och med kommunalvalet 2014 och 
att försöket ska omfatta sänkt valbarhet-
sålder till 16 år i valen till kommun-
fullmäktige samt övriga kommunala upp-
drag från och med kommunalvalet 2014. 
 
Motionen bifogas som bilaga 1. 
 
Remissbehandling 
Valnämnden redovisar i sitt yttrande att om 
rösträttsåldern skulle sänkas blir det en 
merkostnad med ca 300 000 kronor för de 
två val som äger rum 2014. Bilaga 2. 
 
Föredragning 
Kommunfullmäktige behandlade den 24 
september 2007 (§ 226) en motion av 
Johan Lundqvist (MP) med motsvarande 
yrkande och beslutade att avslå motionen. 
Kommunstyrelsens föredragning bilägges 
här för kännedom (bilaga 3).  
 
Kommunstyrelsen framförde att myndig-
hetsålder och valbarhetsålder bör vara lika. 
Ungas inflytande är en viktig fråga som 
följs löpande. Det är viktigt att fler unga 
deltar i den demokratiska processen och 
det finns olika vägar för att utveckla detta. 
Rösträttsåldern är inte en kommunal fråga. 
Riksdagen behandlade den 15 februari 
2012 konstitutionsutskottets betänkande 
2011/12:KU3 som bland annat behandlade 
motioner om rösträttsåldern, däribland en 
partimotion (MP) om att sänka rösträtts-
åldern till 16 år. Utskottet noterade att riks-
dagen tidigare framhållit kopplingen mel-
lan myndighetsåldern och rösträttsålder 
och att grundlagsutredningen gjort samma 
bedömning. Riksdagen beslutade att avslå 
motionerna.  
 
Det är angeläget att kommunen på olika 
sätt verkar för att stimulera och utveckla de 
ungas möjligheter till inflytande över frå-
gor som är viktiga för unga. Så sker också 
på flera olika sätt. Ett kommunalt initiativ i 
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en fråga där riksdagen nyligen tagit klar 
ställning är dock inte meningsfullt. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till 
beslut. 
 
 
 
 










