
 

 

 

2016 publicerades resultatet av den offentliga utredningen ”Låt fler forma framtiden!”, där rapporten bland 

annat föreslog införandet av en försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i valen 2018 och 2022. 

Vänsterpartiet lämnade därför samma år in en motion i syftet att Umeå skulle bli en av de kommuner som 

införde detta. Tyvärr förhalades handläggningen av motionen så länge att vissa årtal blev inaktuella, trots 

att det socialdemokratiska kommunalrådet gick ut i lokalmedia och uttryckte sig positivt om att detta skulle 

kunna testas i Umeå. Frågan är dock aktuellare än någonsin.  

 

De flesta förstagångsväljare har i vårt nuvarande system varit myndiga i två år när de röstar första gången. 

Utredningen menar att 16-åringars mognad inte nämnvärt skiljer sig från 18-åringars och att det kan leda 

till ett högre valdeltagande på kort och lång sikt. EU-parlamentet rekommenderar redan idag EU-länderna 

att enas om en rösträttsålder på 16 år i EU-valen. I Österrike är rösträttsåldern 16 år, likaså i lokalvalen i 

flera tyska delstater. I Norge har man goda erfarenheter från försök med sänkt rösträttsålder i vissa 

kommuner i de lokala valen. I Sveriges riksdag har Jabar Amin (MP) motionerat om sänkt rösträttsålder 

2017, och Robert Hannah (L) om samma sak 2018. Vänsterpartiet och Miljöpartiet ser behovet av att stärka 

även unga medborgares inflytande i politiken och väljer därför att åter lyfta denna viktiga demokratireform. 

 

Vi anser att Umeå, som har en ung och politiskt medveten befolkning, vore en lämplig kommun att vara en 

av flera försökskommuner. Det skulle innebära ett ökat politiskt intresse för unga och ett inflytande på 

riktigt. Det skulle visa att Umeå är en kommun som aktivt jobbar för en ökad demokrati.  

  

 

 

att Umeå kommun ansöker om att i en nationell försöksverksamhet sänka rösträttsåldern i 

kommunalvalet år 2022 och/eller 2026 till 16 år förutsatt att Demokratiutredningens förslag röstas 

igenom i riksdagen, 

 

att stadsdirektören ges i uppdrag att se till att en sådan ansökan fullföljs. 

 

 

 

 

 


