
Konstitutionsutskottets betänkande 

1987/88:33 
om ändringar i regeringsformen och 
tryckfrihetsförordningen (prop. 1987/88:32) 

Sammanfattning 

Utskottet tillstyrker förslaget i propositionen att avskaffa omyndigförklaring 

som rösträtts- och valbarhetshinder som en följd av att institutet omyndig
förklaring som sådant föreslås upphöra. I en reservation (m} föreslås att en 

domstol i samband med att elen förordnar om förvaltare för en person ockslt 

skall pröva om denne skall få behålla sin rösträtt. 

Utskottet tillstyrker också förslaget om ändring i tryckfrihetsförordningen 

(TF) och föreslår därutöver vissa ytterligare föriindringar i TF som har 
samband med avskaffandet av institutet omyndigförklaring. 

Propositionen 

I propositionen hemställs att riksdagen antar förslag till 

I. Jag om ändring i regeringsformen, 
2. lag om ändring i tryckfrihetsförordningen. 

Motionen 

1987/88:K21 av Anders Björck m.tl. (m) vari yrkas att riksdagen med avslag 
pil propositionens förslag om ändring i regeringsformen. beslutar att i 
samband med att en domstol förordnar förvaltare för niigon domstokn skall 
pröva om personen skall få behålla sin rösträtt. 

Yttrande 

I ärendet har yttrande inhämtats från lagutskottet (bilaga 4). 

Utskottet 

I proposition 32 föreslås ändringar i regeringsformen som innebär att 

omyndigförklaring bortfaller som rösträtts- och valbarhetshinder vid riks

dagsval. Samtidigt föreslås en föl jdändring i tryckfrihetsförordningen. 

Med anledning av propositionen har väckts två motioner. K20 av Börje 

Stensson m.fl. (fp) och K21 av Anders Björck m.tl. (m). Lagutskottet har 

överlämnat till utskottet dels de delar av proposition 1987/81:<: 124 vari föreslås 
ändringar i vallagen ( 1972:620) och kommunallagen ( 1977: 179), dels yrkan
de I i motion 1987/88:U av Per-Olof Strindberg m.fl. (m). 
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Utskottet behandlar i detta betiinkandc de förslag om grundlagsiindringar KU 1987/88:33 
som framlagts i frågan. Detta innebiir att ställning tas till proposition 32. 
motion K21 och vissa i lagutskottets yttrande framlagda förslag om ändringar 

i tryckfrihetsförordningen. Motion K20 samt den del av proposition 124 och 

motion L3 yrkande I som överliimnats från lagutskottet kommer utskottet att 

senare föreslå riksdagen att uppskjuta till nästa riksmöte. Om riksdagen 

under innevarande och nästa riksmöte beslutar att anta utskottets förslag till 

grundlagsändringar kommer utskottet därefter att behandla de uppskjutna 

ärendena. 

Bakgrunden till förslagen i proposition 32 iir de förslag som regeringen 

lägger fram i proposition 124 om god man och förvaltare. I sistnämnda 

proposition föreslas att institutet omyndigförklaring avskaffas. I stället införs 

ett nytt institut. förvaltarskap. Liksom för närvarande skall i framtiden i 

första hand god man utses för den hjälpbehövandl-. Förvaltare skall 

förordnas i de fall den hjälpbehövande på grund av sjukdom. hämmad 

förstfö1dsutveckling eller liknande förhållande är ur stånd att v{1rda sig själv · 

och sin egendom och det inte är tillräckligt att god man utses. Ett 

förvaltarförordnande skall kunna begränsas till att avse viss egendom eller 

viss angelägenhet. Den som får förvaltare förlorar r:'idighetcn över det som 

omfattas av förvaltaruppdraget men behåller i övrigt rätten att bestämma 

iiver sig och sin egendom. Till skillnad från vad som nu gäller vid 

omyndigförklaring skall den för vilken förvaltare utses inte förlora sin 

röstriitt vid allmänna val. 

Lagutskottet framhåller i sitt yttrande att tiden nu är ,mogen för att 

institutet omyndigförklaring avskaffas. En siidan reform ligger ~·äl i linje med 

striivandena att inom olika samhällsomrf1den utforma lagstiftningen. med 

utgirngspunkt i miinniskors lika värde och respekt för deras självbestiimman

derätt och integritet. Enligt lagutskottets mening torde det fiirölagna 

systemet med helt eller begränsat förvaltarskap viil kunna fylla den skydds

funktion som omyndigförklaringen har i dag. 

Om omyndigförklaring ersiitts med ett system med förvaltarskap uppkom

mer fri1gan i vad mån de som har förvältare pi1 samma sätt som de 

omyndigförklarade skall vara berövade riisträf/1•11 i' riksdagsval. Som ovan 

redovisats innebär propositionen att det inte uppstiills nf1gra begriinsningar 

av riitten att rösta för dem som för förvaltare. Denna ståndpunkt kritiseras i 

motion K21 (m). Motioniirerna hiinvisar till att Svea hovrätt och flera andra 

n:missinstanser avvisat tanken p{1 röstfiitt för dem som har förvaltare 

eftersom denna grupp människor ofta är drabbade av svåra psykiska 

störningar och därmed slirskilt utsatta för obehörig påverkan. Motioniirerna 

anser att det även med den nya ordningen finns ett behov av att kunna frimta 

de berörda personerna deras rösträtt. rvtotionärerna föreslår att rösträtt inte 

skall föreligga om domstol i samband med förordriandc av förvaltare bestämt 

att den förordnandet avser inte skall fä behillla sin rösträtt.. 

Lagutskottet stryker i sitt yttrande under att just förlusten av röstriittcn 

ofta upplevs som en si1rskilt negativ och kriinkande konsekvens av omyndig

förklaringen. Ett av de viktigaste skiilen för avskaffande av den iir diirför det 

hinder som den utgör för rösträtten. Lagutskottet delar inte motionärernas 

uppfattning att det bör öppnas en möjlighet för domstol att i samband med 



förordnande av förvaltare besluta om att den som.förordnandet avser skall KU 1987/88:33 
vara betagen sin rösträtt. Lagutskottet fortsätter: 

Om möjligheten för domstol att besluta i rösträttsfrågan skulle föreligga 
endast i fall då förvaltarskap kan ifrågakomma och saledes inte gälla när god 
man förordnas skulle vidare den för m{mga svårförklarliga skillnaden mellan 
omyndigförklaring och förordnande av god man i praktiken komma att 
kvarstå i viss utsträckning. Härtill kommer att det skulle vara förenat med 
stora svårigheter att i Jag närmare ange vilken grad av psykisk abnormitet 
som bör krävas för att eri person skall förklaras förlustig sin rösträtt. Problem 
skulle också uppkomma när det gäller att utforma reglerna så att· de blir 
praktiskt anviindbara utan ·,ltt rättssäkerhctskravcn åsidosätts. Det torde 
vidare ligga utanför ramen för de uppgifter som normalt anförtros de 
allmänna domstolarna att låta dem avgöra rösträttsfrågor. 

I en avvikande mening (m) framhålls att det också i framtiden finns behov av 

att från rösträtt kunna utestänga personer som uppenbarligen saknar 
förmäga att genomföra en röstning på ett meningsfullt. siitt. 

Konstitutionsutskottet vill i rösträttsfdgan anföra följande. 
Propositionen inneh{11ler ett förslag om avskaffande av omyndigförklaring 

som rösträttshinder i riksdagsval som en följd av att institutet som sådant 

föreslits upphöra. I viss utsträckning ersiitts det av en möjlighet för domstol 
att till skydd för den enskilde förordna om förvaltare, som får i uppdrag att 
bevaka dennes rätt. förvalta dennes egendom eller.sörja för dennes person. 

Någon möjlighet att inskränka röstriitten innebär dock inte förslaget i 

propositionen. Enligt motion K21 (m) skall .däremot en domstol i samband 
med att den förordnar om förvaltare för e.n personockså pröva om denne 
skall få behålla sin rösträtt. Lagutskottet tillstyrker propositionen och 
avstyrker motionen. 

Utskottet har uppfattat att syftet med den föreslagna rdorme.n bl.a. är att 

vidga möjligheterna för den som lider av vissa psykiska handikapp att delta i 
samhiillslivet på ett mer fullvärdigt sätt iin för niirvarandc. Utskottet ställer 

sig positivt till en sådan utveckling. Av största vi~t i detta sammanhang är 
rätten att rösta i allmänna val. Det skulle enligt utskottets uppfattning 
stämma illa överens med reformens syfte om det i samband med avskaffandet 
av institutet omyndigförklaring skulle införas en ny möjlighet att beröva 
personer med vissa handikapp rösträtten. Utskottet delar också lagutskottets 
uppfattning om de riittsliga problem som är förenade med förslaget i motion 
K2 l. Utskottet föreslår således att propositionens förslag om ändring i. 
regeringsformen antas som vilande av riksdagen. Motion K21 avstyrks. 

Lagutskottet tar i sitt yttrande ocksi1 upp en fråga om l'issa ändringar i 
tryckfrihetsförordningen (TF) utöver del) ändring som föreslås i proposition· 

32. I ett stort antal författningar uppställs som villkor för behörighet .att 

inneha tjiinster och uppdrag m.m, att vederbörande inte är omyndig. dvs, 

under 18 år eller omynd.igförklarad. Detta krav uppställs i 5 kap. 2 *och 12. 
kap. 5 * TF för behörighet att vara ansvarig utgivare för periodisk skrift resp. 
juryman i tryckfrihetsmåL 

Enligt det förslag till ändringar i föriildrabalken. regeringsformen. tryck
frihetsförordningen och andra författningar som hösten 1987 remitterades till 
lagrådet skulle ett förvaltarförordnandc inte - som fallet för närvarande är 
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med omyndigförklaring - utgöra hinder mot.innehav av vissa tjänster, KU 1987/88:33 

uppdrag m.m. På grund av regeringsformens bestämmelser om tidpunkten 

för framläggande av förslag till grundlagsändringar delades lagrådsgransk-

ningen upp i två etapper av .vilka den första etappen begränsades till en 

överskådlig genomgång av de allmänna gr~nderna för de till föräldrabalken . 

hänförliga centrala ändringsförslagen och till en granskning av förslagen till 

ändringar i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen. Sedan lagrådet 

avgivit sitt yttrande såvitt avsåg den första etappen beslutade regeringen _i 

· oktober 1987 att framlägga de i proposition 32 upptagna lagförslagen. 

Den andra etappen av lagrådsgranskningen slutfördes i december 1987 då 

lagrådet avgav yttrande över de återstående lagförsiagen. J yttrandet 

framförde lagrådet invändningar mot den i lagrådsremissen intagna stånd

punkten att förvaltarförordnande inte skulle utgöra hinder mot innehav av 

vissa tjänster och uppdrii~ m.m. (se prop. 124 s. 232 f.). Enligt lagrådet bör 

inom föräldrabalkens regelsystem som princip gälla att den, som genom 

förvaltarskapsförordnande helt eller partiellt har frånkänts rättshandlings

förmåga inom sin egen rättssfär, också skall lagligen frånkännas behörighe't 

att företa rättshandlingar för annans räkning. Denna princip måste enligt 

lagrådet rimligen slå igenom på alla områden där fråga uppkommer om att 

wderbörande skall vara anförtrodd att företa rättshandlingar för annans 

räkning, t.ex. när det gäller ansvariga funktionär~r på associatiÖnsrättens fält 

eller i verksamhet av den iirt som' utövas av advokater och revisorer m.fl. 

Men även utanför området, där rättshandlingar för annans räkning är i 

fråga, anser lagrådet att ·konsekvensen måste tas att den som ·genom 

förvaltarskap är frånkänd rättshandlingsförmåga inom sin egen rättssfär inte 

skall kunna utöva beslutanderätt. i andras rättsangelägenheter av motsvaran

de slag. Särskilt framträdande blir härvidlag enligt lagrådet de som har 

domaruppgifter, men även de som betrotts med myndighetsutövning i övrigt 

måste tas i beaktande. Enligt lagrådet är det nödvändigt att det lagligen 

fastslås att den som blir föremål för förvaltarskap blir i motsvarande mån· 

obehörig att på andra områden fylla funktioner som innefattar beslutsfattan

de av betydelse för andras rättsställning. 

I slutprotokollet (se prop. 124 s. 248 f.) tillmötesgår departementschefen i 

viss utsträckning lagrådets önskemål. Enligt departementschefrn bör det 

gälla vissa inskränkningar i en persons möjlighet att inneha uppdrag och 

utöva befattningar om denne fått förvaltare utan 'att det gjorts någon 

begränsning av uppdraget. Ett begränsat förvaltarskap bör däremot inte 

medföra några sådana inskränkningar. Lagförslagen i proposition 124 har 
utformats i enlighet härmed. . ' . 

På lagutskottets begäran har såvitt avser frågan om behörighetsvillkor för 

. vissa tjänster och uppdra~ justitieutskottet och näringsutskottet yttrat sig 

över proposition 124 jä111te vissa motioner. 

Enligt justitieutskottets mening bör inte endast obegränsade förvaltarskap 

innebära obehörighet i nu akt~clla fall. Också i fråga om den person för 

vilken har förordnats en förvaltare med. begränsat uppdrag har ju gjorts 

bedömningen att han tiB följd av exempelvis psykisk ohälsa är ur stånd att 

varda sig eller sin egendom. För att tjänstgöra s?m domare eller nämndeman 

och för att vara ledamot av Sveriges advokatsamfund eller uppträda som 4 



rättegångsombud bör det således gälla ett krav att personen i fråga inte har en 
förvaltare förordnad för sig,. och detta oavsett om förvaltaruppdraget är 
begr~nsat eller obegränsat. 

Inte heller näringsutskottet är berett att tillstyrka en kategoriklyvning i 
behörighetshänsecnde av förvaltarskapsfallen. Att förvaltarskapet begrän
sas för en person me.n icke för en annan kan bero lika väl på skillnader i 
ekonomiska förhållanden som på skillnader i.förmåga att förvalta egendom 
etc. Kännetecknande för var.och en· som ställs under förvaltarskap är enligt 
näringsutskottet att hans situation av domstol har bedömts vara sådan att 
bistånd av god man inte är. tillräckligt för att han skall kunna bevaka sin rätt, 
förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Att någon vars rättsliga 
handlingsförmåga på den grunden har inskränkts skulle äga formell behörig-. 
het att exempelvis vara styrelseledamot eller revisor i en bank eller ett 
försäkringsbolag ter sig knappast rimligt. 

Mot denna bakgrund tar lagutskottet i sitt yttrande upp vilka behörighets
regler som enligt TF skall 'gälla för ansvarig utgivare och juryman. Som 
framgår av redogörelsen ovan har några förslag till ändringar av TF i detta 
avseende inte lagts fram i propositionerna. När det gäller juryman bör enligt 
lagutskottets uppfattning samma krav uppställas som för nämndeman. 
Lagutskottet ansluter sig helt till vad justitieutskottet anfört i fråga om 
bchörighetsvillkorcn för nämndemän och anser således att det för tjänstgö
ring som juryman bör krävas att personen i fråga inte har förvaltare och det 
oavsett om förvaltarskapet är begränsat eller ej .. 

De synpunkter som kommit till uttryck i justitieutskottets och, näringsut
skottets yttranden gör sig enligt lagutskottets uppfattning gällande också i 
fråga om behörigheten att vara ansvarig utgivare för periodisk skrift. Med 
hänsyn till den· betydelsefulla ställning ansvarig utgivare har inom det 

tryckfrihetsrättsliga regelsystemet synes det vara ofrånkomligt att inte bara 
obegränsade utan också begränsade förvaltarskap får utgöra hinder mot 
innehav av uppdraget. Som framhölls under förarbetena till tryckfrihetsför
ordningen (se SOU 1947:60 s. 102) torde det nämligen på grund av 
uppdragets natur böra fordras att utgivaren råder över sig själv och sin 
egendom. 

Konstitutionsutskottet vill rörande de föreslagna förändringarna: i tryckfri
hetsförordningen anföra följande. 

Utskottet vill erinra om att för jurymän uppställs krav i 12 kap. 5 § TF på 
omdömesgillhet, självständighet och rättrådighet. Personer för vilka förval
tare kommer att förordnas enligt den föreslagna ordningen torde inte 
uppfylla dessa krav. I och för sig kan man enligt utskottets uppfattning utgå 
från att de nominerande instanserna inte föreslår personer som har förvalta

re. Det är emellertid inte uteslutet att svårigheter kan uppkomma med att 
skilja en juryman, för vilken förvaltare förordnats under löpande mandatpec 
riod, från uppdraget om inte förvaltarskap uppställs som en diskvalifikations
grund i lagen. 

När det gäller bchörighetsvillkoren för utgivare av periodisk skrift bör å 
ena sidan reformens syfte· att öka psykiskt handikappade personers möjlighe
ter att ta egna initiativ och hävda ~gna åsikter tillmätas viss betydelse. Å 
andra sidan kan det med rätta hävdas - såsom framhållits i förarbetena till 

KU 1987/88:33 
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tryckfrihetsförordningen och i lagutskottets yttrande - att en utgivare bör KU 1987/88:33 
råda över sig själv och sin egendom~ Utskottet finner övervägande skäl tala 
för att det bör fordras att en utgivare av en periodisk skrift inte har 
förvaltare. 

Frågan uppkommer då om ett obegränsat förvaltarförordnande skall 

likställas i behörighetshänseende med ett förordnande som är begränsat till 
att avse viss egendom eller viss angelägenhet. Regeringen har i proposition 

124 bl.a. föreslagit att nämndemän och utgivare av program i radio, närradio, 
radio- och kassettidningar och lokala kabelsändningar inte får ha förvaltare 

utan begränsning av förvaltaruppdraget (se lagförslagen 10 och 68-71). Ett 
begränsat förvaltarförordnande skulle således inte diskvalificera en person 

från uppdrag som nämndeman eller programutgivare. Regeringens förslag 
motiveras inte närmare i propositionen. 

Utskottet ansluter sig i denna fråga till den ståndpunkt som kommer till 

uttryck i lagutskottets yttrande. Den innebär att någon skillnad inte bör göras 
mellan begränsade och obegränsade förvaltarförordnanden som behörig
hetsvillkor. 

Utskottet framlägger således förslag om ändring i 5 kap. 2 §och 12 kap. 5 § 

TF av innebörd att den som har förvaltare enligt 11 kap. 7 §föräldrabalken ej 

får vara utgivare av periodisk skrift eller juryman i tryekfrihetsmål. Om 
riksdagen bifaller utskottets förslag när.det gäller utgivare av periodisk skrift 
bör lagutskottet vid sin kommande beredning av frågan om behörighetsvill

kor för programutgivare. vilken formellt sett faller inom konstitutionsutskot
tets område, förorda samma ordning för dessa. 

Utskottet har ingen erinran mot propositionens förslag om ändring i 11 
kap. 3 § TF. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 
I. beträffande ändring i regering~formen . . 

att riksdagen med bifall. till proposition 1987/88:32 och med avsiag på· 
motion 1987 /88: K21 antar som vilande i bilaga 1 intaget förslag till lag .· 

om ändring i regeringsformen, 
2. beträffande ändring i tryckfrihetsförordningen 

att riksdagen med anledning av propositionen antar som vilande i 

bilaga 2 intage~ förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen. 

Stockholm den JO maj 1988 

På konstitutionsutskottets· vägnar 

Olle Si•ensson 

Närvarande: Olle Svensson (s), Anders Björck (m). Wivi-Anne Cederqvist 
(s), Kurt Ove Johansson (s), Birgit Friggebo (fp). Bertil Fiskesjö (c), Sture 
Thun (s). Hans Nyhage (m). Sören Lekberg (s), Börje Stensson (fp), 
Elisabeth Flcetwood (m), Bengt Kindbom (c), Nils Berndtson (vpk). Ulla 
Pettersson (s) och Ture Ångqvist (s). 
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Reservation 
Anders Björck. Hans Nyhage och Elisabeth Fleetwood (alla rri) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som på s. 3 börjar med "Utskottet har" 
och slutar med "K21 avstyrks" bort ha följande lydelse: 

Utskottet vill understryka vad som framhålls i motion K21 och som också 

påpekats i flera remissvar - bl.a. i Svea hovrätts yttrande - nämligen att den 
grupp av människor som frågan rör ofta är drabbade av svåra psykiska 

störningar och därmed särskilt utsatta för obehörig påverkan. Kammarrätten 
i Sundsvall har å sin sida hävdat att personer, som till följd av psykisk ohälsa 
eller annan orsak saknar förmåga till eget rationellt tänkande, inte bör ha rätt 

att delta i fria val av det slag som utgör grundvalen för vår demokrati. Enligt 
utskottets mening finns det fog för den kritik som sålunda riktats mot 

regeringens förslag. I sammanhanget bör också betonas att den föreslagna 
ordningen med obegränsad rösträtt avviker från vad som giiller- i flertalet 

andra länder. Utskottet anser därför att det också i framtiden finns behov av 

att från rösträtt kunna utestänga personer som uppenbarligen saknar 
förmåga att genomföra en röstning på ett meningsfullt sätt. Utskottet kan i 
och för sig instämma i departementschefens uppfattning att den nuvarande 

direkta kopplingen mellan· rösträtt och omyndigförklaring .bör slopas. 
Därmed är dock - som departementschefen själv konstaterar - inte sagt att 

rösträtten måste vara helt oinskränkt för alla vuxna personer. Det är möjligt 
att införa regler som medger att i enskilda fallen person fråntas rösträtten. 
En sådan ordning finns i bl.a. Finland och Norge och bör kunna tillämpas 
också i Sverige. Att låta valmyndigheterna fatta beslut i rösträttsfrågan synes 

av bl.a. rättssäkerhetsskäl inte böra komma i fråga. Däremot torde några 

befogade invändningar inte kunna resas mot att allmän domstol i samband 
med förordnande av förvaltare får pröva huruvida den som får förvaltare 

skall behålla sin rösträtt eller ej. 
Utskottets ställningstagande innebär att utskottet tillstyrker bifall till 

motionen K21 och avslag på proposition 32 i motsvarande del. 

dels att moment 1 i utskottets hemställan bort ha följande lydelse: 
1. beträffande ändring i regeringsformen 

att riksdagen med bifall till motion 1987/88:K21 och med avslag på 
proposition 1987/88:32 antar som vilande i bilaga 3 intaget förslag till 
lag om ändring i regeringsformen. 

KU 1987/88:33 
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Förslag till 
Lag om ändring i regeringsformen 

Härigenom föreskrivs att 3 kap, 2 och 10 *§ regeringsformen 1 skall ha 
följande lydelse. 

N111·ara11de lydelse Fiireslag1;11 lydel.~e 

3 kap. 
2 § 

Rösträtt vid val till riksdagen till
kommer svensk medborgare som är 
bosatt i riket. Om rösträtt för 
svensk medborgare som ej är bosaH 
i riket finns bestämmelser i lag. Den 
som icke har uppnått aderton- års· 
ålder senast på valdagen eller .~om 
iir omyndigförklarad m• domstol 
har ej rösträtt: 

R_östrätt vid val till riksdagen till~ 
kommer svensk medborgare som är 
bosatt· i ·riket: Om rösträtt för 
svensk medborgare som ej'är bosatt 
i riket finns bestämmelser i lag. Den 
.som icke har uppnått aderton ars 
ålder senast på valdagen har ej röst
rätt. 

Frågan huruvida rösträtt enligt första stycket 
grundval av en före valet upprättad röstlängd. 

föreligger avgöres på 

Endast den som uppfyller villko~ 
ren för rösträtt och som iir myndig 
kan vara ledamot av riksdagen eller 
ersättare för ledamot. · 

Endast den som uppfyller villko" 
ren för rösträtt kan' vari1 ledamot av 
riksdagen eller ersättare för leda
.mot. 

Denna lag träder i kral't den 1 januari 1989. 

1 Rcgcringsfonn.:n nmtryl:kt 1985: 86h .. 
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Förslagtill . · 
Lag om ändring i tryckfrihetsförordningen 

Härigenom föreskrivs att 5 kap. 2 §. 11 kap. 3 § och 12 kap. 5 § 

tryckfrihetsförordningen 1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

5 kap. 

2 §2 

För periodisk skrift skall finnas en utgivare. 
Utgivare skall vara svensk medborgare. I lag får föreskrivas att även 

utlänning får vara utgivare. 
Utgivare skall äga hemvist inom 

riket. Ej må den vara utgivare söm är 
omyndig eller i konkurstillstånd .. 

Utgivare skall äga hemvist inom .' · 
riket. Ej må den vara utgivare som är ' 
1~nderårig eller i konkurstillstånd el- · · 
ler som har förvaltare enligt särskilda 
bestäm1~1elser' i lag: 

11 kap'. 

3§ 
Har någon som laga ställföreträ

dare för juridisk person eller som 
förmyndare eller god man att svara 
för enskilt anspråk på grund av 
tryckfrihetsbrott, må anspråket gö
ras gällande även mot den juridiska 
personen eller mot den, för vilken 
förmyndaren eller gode mannen för
ordnats, om och i den omfattning 
sådant anspråk eljest enligt lag må 
göras gällande. 

Har någon som laga ställföreträ
dare för juridisk person eller som 
förmyndare, god man eller förvaltare 
att svara för enskilt anspråk på grund 
av tryckfrihetsbrott, får anspråket 
göras gällande även mot den juridis
ka personen eller mot den. för vilken 
förmyndaren, gode mannen eller 
förvaltaren förordnats, om och i den 
omfattning sådant anspråk eljest en
ligt lag får göras gällande. 

12 kap. 

Till jurymän skola utses myndiga 
svenska medborgare, som äro bosat
ta inom länet. De bör vara kända för 
omdömesgillhet. självständighet och 
rättrådighet. Bland jurymännen bör 
skilda samhällsgrupper och me
ningsriktningar samt olika delar av 
länet vara företrädda. 

H 
Till jurymän skola utses svenska 

medborgare, som äro bosatta inom 
länet. De bör vara kända för omdö
mesgillhet, självständighet och rätt
rådighet. Bland jurymännen bör 
skilda samhällsgrupper och me
ningsriktningar samt olika delar av 
länet vara företrädda. Den som är 
underårig eller som har förvaltare 
enligt särskilda bestämmelser i lag får 
inte vara juryman. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. 

1 Trvckfrihetsförordningen omtrvckt 1982:941. 
~Med nuvarande ly<ldsc avses i·Ku 1987/88:36 föreslagen lydelse. 
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Reservanternas lagförslag 

Förslag till 
Lag om ändring i regeringsformen 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 2 och 10 §§ regeringsformen 1 skall ha 

följande lydelse. 

Nurnrande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 

2§ 

Rösträtt vid val till riksdagen till
kommer svensk medborgare som är 
bosatt i riket. Om rösträtt för svensk 
medborgare som ej är bosatt i riket 
finns bestämmelser i lag. Den som 
icke har uppnått aderton års ålder 
senast på valdagen eller som är 
omyndigförklarad av domstol har ej 
rösträtt. 

Rösträtt vid val till riksdagen till
kommer svensk medborgare som är 
bosatt i riket. Om rösträtt för svcrisk 
medborgare som ej är bosatt i riket 
finns bestämmelser i lag. Den som 
icke har uppnått aderton års ålder 
senast på valdagen har ej rösträtt. 
Rösträtt har ej heller den som har 
förvaltare enligt särskilda bestäm
mel.~er i lag om domstol bes/litat att 
han inte skall äga rösträtt. 

Frågan huruvida rösträtt enligt första stycket föreligger avgöres på 
grundval av en före valet upprättad röstlängd. 

10 § 
Endast den som uppfyller villko

ren för rösträtt och som är myndig 
kan vara ledamot av riksdagen eller 
ersättare för ledamot. 

Endast den som uppfyller villko
ren för rösträtt kan vara ledamot av 
riksdagen eller ersättare för le
damot. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1989. 

1 Regeringsformen omtryckt 1985:866. 
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·Lagutskottets yttrande 

1987/88:9 y 
om ändringar i regeringsformen och 
tryckfrihetsförordningen, m. m. (prop. 1987/88:32 
och prop. 1987/88: 124) 

Till konstitutionsutskottd 

Konstitutionsutskottet har l'erdt Llgutsk<ittvt tiilfa!k att :-llra sig i\n:r 

proposition.1987;Kh:32 om <indnngar i regL'lingsformen och trvckfrihet>för
ordningen j:imte mo\l()llerna ll187/Si-i:lo.;.21l <IV lli>rjc Stenswn m.fl. (fp1 ncb 
1987/88:K2i av A11.Jcrs.B1i1rck 111.fl. (-111). 

Bakgrulllkn till förslagen i proposit iiln 32 '.ir de förslag s,>rn ~L·~eri;1gen 

lägger lram i pnipu~ition 1')~7-1'8: 12-1 ,,m gt)d man och fon·;:ltarc. \ 

sistnämnda proposition förc.<las att i11stitu!c't umyndigförkl:.tring av<,k,iffas. ! 
st;illet införs -vid sid<t11 <1v ck111111v~,ramk möjiighetc11 ;1tt fiirnrd1w g\1d 111:1n 
för den som behiiver hjälp alt ha;idha sina angcUgenht.:ter - cll m·rt inqitut 
kallat fiin·altarskap. Liksom för n;in arande sbll i fr.11ntiden i f1 .. )hLt.h;1nd 

god man utses för den hj:ilptiehövarnk. Förvaltare sk<ill frirordnas i de f:tll 
den h.J<ilphehiivandc pa grund av sjukdom, hämmad furs1<inds1.1t,·cckling. 
försvagat häbt•tillstancl elkr liknande förh:dlandc <ir ur st<lnd atr v:ird<t sig 
själv eller 'in egendom och det inte iir ti!ir:i.:1,ligt alt .l!od man ut~.es. l:.tt 

förvaltarfiirordn:;nde skall kunna anpassas till den enskilde:; hehnv i v;irje 
siirskilt tall och kunna begrimsas till att avse ,vis> egemk>111 eller viss 

angcl;igcnhet. Den ~om for frirvaltare förl(irar r~1digheten <ivn det S<l!ll 

nmtattas a\· fiirvaltaruppdraget ml'n helialkr i i.ivrigt riittcn att h-.::-;tiimma 
över sig och sin egend1.im. Till skillnad fr;1n 'ad nu !(iiller ''id omyndigförkla
ring skall den för ,·ilken fönalt:1rc~ utse" inte forlnra sin ri1s1r;1tt \td :111rn~inna 
ml. Ft'irsiag 1ill de iindringar i rq;eringsf,irmen och trvcktrihe:sfiirordn11H!l'l1 
som krii\ s för ett gcn,1mförandl· av refrirmen H!µg' fram i pr,i1ws1ti1w .>2. :ich 
övriga lagforslag aterfinns i propn,it1on J2J. Sitlunda t,>resl'.P, i prnpo<it1(1n .~2 
att det hinder fi>r röstri1tt vid riksd;1g,val nch valharhd. till ribdagc·n ,,_,rn 

omyndigforkiaring i dag rncdfnr '.1vskdfas ! pn1p.-1s1tit1n L..! 1'.irc'shs <k 
iindringar i 1·allagcn t 1472:1>20) och kommunai!agcn ( l9.i7 : J7'J) sun1 ilar 

-;;unhand med ckn utvid_l!adt· riis1r;1tt~n. 

La~utsk,1:tc·t har hL•slutat att ;~1 !!e yrrrandc ii,·er prnp<'>iti<m .1.:: <•c·n rm:ti<1n 
K21 ~amt ;1tt n1L·d ,·ttranlkl till k•111'-lituti:11hlit~k•1ttLI \1\·n!al!lna dels de 

niimnda för~iagen i prnp<.hrtit)r. 12-1 till :1:1drint,!ar r vallagcn och k<1:nmunalla
gcn. dl'is yrkarrde I i nwtion l'li-:7.'Sl-i:LJ a\· Pcr-01,)f StrindbcI)! m.fl rm). 

Laguhkotll:t fi1r ;111ftira f•.iljantk. 

Nu,·;1rande rc·gkr i fi)r;ildrahalku1 (Fl3J <.'111 <ll11\ndi~f,irklarinf! nch 
fiirordnandl· av gtid man inneb;1r att <lfll\lldi!!fiirklarinf! lrani-;t llllgrips n~ir 
det giiller pL'lsoncr som liar ps~·kiska handikapp men som ar s;1 akti\<i alt Lkt 
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Ku 198. 7/8. 8:33 kan uppst{1 praktiska komplikatinner nm de far beh~tlla .sin riittsliga. 
handlingsförrniiga. Om en person diirenwt har ett si1 gravt.ha1idikapp att han Bilaga 4 
cllcr hnn i praktiken saknar förn1;1ga att frireta nt1gra i'i1ttshandlingar kan 

hjiilpbehc.,vl'tsom regel tillgodnsl:s gL·nom en god man, och nitg\)n anledning 

till omyndigförklaring föreligger inte. Denna skillnad kan frarnstå_ som 
svarföN;iclig med tanke pil de lt111gtgi1endc riittsw1'kningai:na <I\; en on1yn

digflirklaring. '.\tkdan förnrdnamkt av god man i p.rineip inte p<'1verkar den 

enskildes riitt att ha11dh';1 sina angcliigrnhctn medför omyndigförklaring att 

vederbhr;111dc förlorar riittcn att sjiilv bc-.Umma i ekonomiska frägor. Vidare 

bq!riinsa.; han'> handlingsfrihd iin:n i ;111dra a\seendcn. Siilunda gill' hans 

riistriitt i allmiinna val förllirad. och möjligheterna att ta egna initiativ och 

h:inla sina :'lsikter inskr;inks och dc·tta ii\.L'l1 niir syft,·t med omyndigförkla-
ringen friimst :ir att dc·n c·n~kilde skall fr;111ta~ hc~liimm;1mh::rätten tivcr sin 

egendom. 

'.\lllt den ang.11 n<1 bakgrunden iir det inte föni1nandc att en omyndigförkla

ring kan upplc\'as '>lll11 en ned\·i!rdcring a\· b;idc den nmyndigförklaradc själv 

<'l'h han" omgi\ ning. Det kan ocksa in'rriitf:t att den enskildes ·psykiska 

tilhtimd pil\'erkas rH.:gaii\'t a\' en omyndigfhrkbrin)l liksom att dcn sociala 

anpassn111gcn frirsvaras. I likhL'l ml:d derartcmcntsrhcfcn an<.er utskottet att 

tiden nu iir IH<1)!Cl\ för all institutet omyi1digförklaring avskaffas. En sad;m 

rdnrm ·ligger \'iil i lin1e med strii\andena att inom olika <,amhiillsomr~1den 
utfnrma lag:-.tiftningcnmed utµ~mgspunkt i miinniskors lika viirde och respekt· 

för deras sjiih·hL·stiimmar\deriitt och integritl't" 
Som kon,tatcras a\ deparll'mentschden kriivcr emellertid ett a\:skaffahde 

a\ institutcl llmyndii:!förklaring alt m;111 pi1 nagot annat siitt tillgodoser 

behon~t a\· hjiilp od1 skydd fiir personcr sim1 pi1 grund av sjukdom m.m. 

saknar förmaga :1tt sjiih· ha hand om sina ·ekonomiska och personliga 
angcliigcnhcter. Fn lit:I uhl-.nt tch lllL'lling torde det fiireslagni1 systemet med 
ht'll cllcr hcgrii11s;1t for\'altarskap \'iil kunna tylla dcn skydclsfunktion som 
nmynd1gforklaringsinstitull't h;1r i dag. \'id remisshehandl111gen ;I\; det till 

grund fi.ir prPJ)(>sitionerna liggande utrcdningsförslagl'l har ncksil den nya 

ordningt'll tillstyrkh c·ller l;imnats utan erinran a\' s~1 gott S(im samtliga 
rc·mis,insL111'c1'. Sa\ in fra111µ:·11' a\ de v;ickta moti•rncrna s\·nes inte heller i· 

riksdag,·n flirelii::ga nagon neniglwr 0111rcfn1111cn~ huvudsakliga inriktning. 
[\fr,l det anliir(L! stiiller si!! utskPttet h;iknm hll'•uddrag:cn av den 

fiirL·,iagn;: rl'torrncn. Dcn n;irm:1re utf1>rmninl!cn a\· den nya lagstiftningen 

kl'lllillcT utskntll't att ta stiilln1ng till i s;1111hand llll'd ht'handlingcn av 

pn •position ! 2-1. 

Om nmyndigfiirkl.,ring crsiitt' med ett s: .;tem med fiin ;tltarskap uppklHll

mcr fr:'1!!an i \ad man dt· '"m liar f1in altarL· l'a samma siitt 'om de 

<Jlll\'lldil,!fiirklaradl' .'k;dl \':lrd hc·rti\":ih: ''i.i·1rd11e11. S<1111 n\·an rednvis;1ts 

inneh:11 pn1p,·1-;itilll1L~rna att dl't intL' uppqiills nagra ht•g1-.111sningar a\"rattcn · 
att ni-;ta i :1llmi1n:i;1 \al fi'ir d.:111 S\1111 far fi,n:ilt.1rl'. DL·nni1 s1<.111dp11nkt 

kritisc·r;1, i 111ot1<>1l K~I (111). '.\J,,tin11i1rl'rna hilll\i,ar till ;1tt S\'L'a hnvriitt <lCh · 

tkLt ;u1d!·:1 rellii,-;1n•,t:•ll'-l'r :1\·, i'<lt t;mk.:11 p<i r(istr:11t fl.•r dem s<Hll har 

fon alt.ll'c' dti:r" 1111 dt'i111a grup1) m:1nnisk,,r ofta ar drabbade·. a,· s\·ara 

ps:k"ka ,t\iri1iilgar 1)L'h diirlllL'd siirskilt utsatta fhr ubehiirig paverkan. 

\lot ioniircrn.1 ;1 nser :1tt det ii\'c'll med den nva, 'flin i nµcn finns ett hclHw a\· att 
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kumia frånt<i de berörda perstinerna deras riistriitt och crimar om <itt flcra 
länder har regler som medger att domstol. om dcn tinnc1 att t'll per-;011 med 
förvaltare saknar förmiiga att utiiva -;in rösträtt. kan bt·sluta att n:dcrhiirande 

skall fråntas rihtriittcn. Motioniirerna anser att i.::n liki1and.: ordning biir 

införas i Sverige och yrkar att nistriitt intc skall flirl'ligga om domstol i 
samband med förordnande av fön·altare bestiimt att den fowrdnandct av-;er 

inte skall fä behålla sin rösträtt. 

Yrkandet i motion K21 följs upp i motion L3 (m). \';iri) rkas (yrkandc I) att. 

motsvarande iindringar >kall giiras i förslagen .till <indringar i ,·allagcn m:h 

kommunallagen. 
Det ankommer inte pa lagutskottc.:t att uttala sig om \'ilb fiirub:ittningar 

som skall gälla för rätten. att rösta i allmiinna val. Utsknttet ,·ill cn1elkrtid 

stryka under ·att just förlusten av röstri1ttcn ofta upplt-\·-; s11111 en S:irskilr 

ncgativ och kränkandc konsek\ens av 1.in1yndigfi1rklaringarn<1. Ett av dt' 
viktigaste skälen för avskaffande av 1.lmyndigfiirklaringarna iir di1rflir s11m 

departementschekn framhalkr dct hinder som dcssa utgiir tiir riistri1ttcn. I 

sammanhanget vill utskott<.:! vidart' p;·1peka all de (l\t'n iigandc11 som liggc1· 

till grund för att omyndigfiirklaradc utcslutits fran krctst•n riistber:ittigadt• 

(se SOU 1972: 15 s. 125. prop. l1!7J:91l s. J<i.i) och sum aberop;1ts av vissa 

remissinstanser. ni1mligen att siidana pcrsoncr liittarc iin andr;i !..an bli uffer 

för otillbörlig piiverkan. delvis har förfor;1t·sin aktu;tlitt'l. IY1 övt'l'\'<ig<1ndcna 

gjordes var timymtigförk la ring ckn miijlight't som stud till huds niir cnp1:.'I'S• in 
av olika anledningar behövde bisUind i pns11nliga ud1 ekonomisk;; angelii

genheter. Först genom en reform (1r l 474 a\ FHfi..:k rcgl~rna 1)111 god man och 
omyndigförklarii1g sin nuvarande utformning. Tankcn baknm reformen Y:11 

att omyndigförklaringarna borde begriinsas s:1 langt sPm möjligt 11t·h att 

hjälpbehove.t borde tillgodoses gennm en. god man cller p;1 annat sätt. 

Reformen har medfört att antalct omrndigfiirklaringar har minskat kraftigt 

och att <ltskilliga :ildre omyndigförklaringar upph:i\ls. Fiir bl.a. Lkm St)m i1r 

sa gra\'I handikappade all de helt saknar riittslig handlingsfiir111ag;1 tillgod11-
ses. so111 tidigare berörts. hjii!pbdlll\'t:t numera rcgcl111iiss1gt gc1w111 g• H.l- · 
mansförordnande och intc gcnom 11nnndigft.1rklaring. Jll74 ;'11·s rdonn a\· FB 

pt1\'crkadt• emellertid i.ntt: ktipplingt'n mcllan nmynd~gforkLiring .•)l'h i·n
striitt. cn omstiindighct s1Hn mcdflirt att skill1wdcn mcllan 111,titutct 11Jm·n

digförklaring <K'h godmansinstitutt'l kan fra111stt1 spm cg1:nd11111lig. 
Mot bakgrund av det anförda kan lagutskotrct fiir sin ,_kl sriiiia sig hak11111 

förslaget i propositionerna t:im att nu,·arandc hinder mot r.•s~riitt<.'n sk:dl 
a\'skaffas. Utskottet kan intc ·dcla molioniirernas upptattning att dt'l hi>r 

-öppnas en möjlighet för domstnl att i "1mha11d f11(·d -fc.,rurdn.1ndc a\· 

för\'altarc besluta om att den s11111 för1Hdna11dct a\scr sk:tll \ar<1 l1ct:1g(·n ;,in 

·röstriitt. A,· ·dcn cnskilde od1 hans 0111gi\'11ing skulle <1kLTli):'t'11 ctt ,aiJ:int 

beslut upplevas Slllll en all\·arligarc ncd\·iirdcring iin 1.>1m·ndig111r!..laringe·n 

innebiir. Om rniijlighcicn fiir dt•rnstul ;itt l>cslul;1 i ri.•stratt,fragan ,k11/ie 

fiircligga cridast i fall dt1 flin altarskap kan ilragak.1mma 1.lt'h s;ikdcs ink gitll:i 

niir god man fiin>rdn;1s skulle· vidare· dt·n fi>1 rn:i:1ga '"1rf,irklarl1p skilln;idc·n 

mellan omyndigförklaring och ti1r11rdnandt' ;1\ god man i pr:iktikt·n k,1111111a 

att kvarst{1 i viss utstri1ckning. I Lirtill k,immcr att dct skulk \ara fi>rc:n;1t mt·d 

stora sv:\righetcr att i lag niirmarc ange \'ilkcn gr;1d ;I\ P"·kis~ ahn1.irmitct 
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som bör krii\'as för att en person skall fiirklaras fc:irlustig sin ri"isträtt. Problem 

skullt' ocksa uppkomma niir det gäller att utforma reglerna sa· att de blir 

praktiskt anviindbara utan att rättssiikerhehkravcn i1sidosätts. Det tord.c 

vidare ligga utanför ramen for de uppgifter som normalt anförtros de 

allmänna domswlarna att ltita dem avgöra röstriittsfrC1gor. 

Med det anförda förordar lagutskottet att k(1nstitutionsutskottct tillstyrker 

hifall till proposition 32 och propo~ition 12..( i aktuell del och avstyrker bifall 

till motion K2 l och yrkande I motion L3. 

Utsk\ittet tar i det följande upp en frt1ga nrn 1·is.rn ii11dri11gar· i.1ryckfrihc1s

f<irord11i11gm ( TF) utöver den ~indring som föresbs i propo~iti•.1n 32. I ett stort 

antal författningar upp,;t:ills som villkor for hehiirighet att innd1a tjiinster 

och uppdrag m. 111. att vederb(irande inte iir Pmyndig. dvs. under I~ {1r eller 

omyndigförklarad. S:°liunda föreskrivs t.ex. att domare. nämndemiin nch 

ad\·okater skall vara myndiga. Pi1 a~sociationsrättefö omri1de gäller kra\'et på 

myndighet för bl.a. styrelseledamiiter. vcrkst:illande direktörer och reviso- · 

rn i ;1ktiehPlag. b;mker nch försiikringsholag. Samma kr;1\· uppstiills i:' kap. 

2 * och 12 kap. :' * Tr tör behörighet att vara .insvarig utgivare för periodi~k 

~krit't rL·sp .. iurym;111 i tryckfrihe•smiil. 

Enligt det fiirslag till iindringar i fiiriildrabalken. regeringsformen. tryck

frihetsfornrdningcn lKh andra författningar som hösten l 9X7 remitterades till· 

l;1gradl'l skulle ett fi"iiTaltarfiirnrdnande inte - som fallet fiir niir\'arande är 

med om\ndigförklaring - utgi'lr;1 hinder mt1\ innehav av \'issa ljänster. 

uppdrag m.n1. Pa grund av regeringsforrnens bcstiimmelser mn tidpunkten 

för frambggande a\ förslag till gnmdlags:indringar delades bgriiclsgransk

ningL·n upp i t\i1 etapper a\' \'ilka den forsla et<ippen begr:insade~ till en 

1'\versk{tdlig genomgimg a\' de allmiinna grunderna för de till föriildrabalkcn 

hiinfiirliga centrala iindringsförslagcn och till en gran~kning av fiirslagen till 

iindringar i regeringsformen och tryckfrihebfi:irordningen. Sedan lagrädet 

avgi\'it sitt yttr.mde si1vitt a\'Si1g den första etappen beslutade regeringen i 

uktt1kr 19~7 att framliigga de i proposition 32 upptagna lagfi'irslagen. 

Den andra etappen a\· lagri1dsgranskningen slutfordes i december I 9i'7 d;\ 

lagr:ukt a\ga\ yttrande 1.i\'n dl' atcrst:knde lagförslagen. I \'llrandct 

framförde lagr;1det in\·iindningar mot den i lag.radsremissen intagna sUmd

punkl<'n att f1in'all;1rfiirPrdnande inlt' skulle utgöra hinder mot inneha\· a\' 

\issa tj;in>ter 11ch uppd1ag m.m. (~c pwp. 123 s. 232 i). Enligt !agradet hör 

inom fiiriildrahalkens regelsyskm S\.1m princip giilla att den. som µen om 

fiir\'altarskapsfonirdnande hdt dlcr partidlt har franbnts rättshandlings

t<ir111:1g;1 irl\lm 'in egen riitts-fär. 1.1cks~1 skall lagligen fr<"mkiinnas behörighet 

att f1ireta r;ittshandlingar fl>r annans riikning. Denna princip måste enligt 

lagr<tLkt rirnligt•n sia igenom p~t alla omr~1dcn där fr;\ga uppkommer om att 

\'ederb,irandc sk:tli \ara anfi'irtmdd .att företa riittshandlingar för annans 

r:1knini,:. !.e\. niir det giillcr ans\'ariga funktioniirer pa associationsr;itten<; folt 
eller i '-'t'rks~1rnhct a\ d•.'11 art som utövas av ad\'okater nch revisorer rn.fi. 

\len it\'L'rl ut;111för 11mr~1dL'I diir r;ittshancllingar tiir ;urnans räkning iir i 

fr;1!,!:1. :tll>t·r la!:!r:1dct att k1msck\ensen miistt' tas att den snrn genom 

tun ;tlt<1r·sk;1p ;ir frankiiml ri1ttshandlingsfiirmaga innm sin t'gcn riittssfar inte 

sk.dl kunna ut1\\·a hcslutanclcriitt i andras riittsangeliigcnheter ;1v motsvaran

de slag. S;lrskilt framtr~idande hlir h;ir\'idlag enligt lagrildct de snm har 

KU 1987/88:33 
Bilaga 4 
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domaruppgifter, men även de som betrotts med myndighctsutövning i övrigt KU 1987/88:33 
måste tas i beaktande. Enligt lagrådet är det nödvändigt att det lagligen Bilaga 4 

fastslås att den som blir föremål för förvaltarskap blir i motsvarande mån 

obehörig att på andra områden fylla funktioner som innefattar beslutsfattan-

de av betydelse för andras rättsställning. 

I slutprotokollet (se prop. 124 s. 248 f) tillmötesgår departementschefen i 

viss utsträckning lagrådets önskemål. Enligt departementschefcn bör det 

gälla vissa inskränkningar .i en persons möjlighet att inneha uppdrag och 

utöva befattningar om denne fått förvaltare utan att det gjorts någon 

begränsning av uppdraget. Ett begränsat förvaltarskap bör däremot inte 

medföra några sådana inskränkningar. Lagförslagen i proposition 124 har 

utformats i enlighet härmed. 

På lagutskottets begäran har såvitt avser frågan om hchörighetsvillkor för 

vissa tjänster och uppdrag justitieutskottet och näringsutskottet yttrat sig 

över proposition 124 jämte motionerna 1987/88:L3 och 1987/88:L5 . 

.Justitieutskottet anser att den som genom ett förvaltarskapsförordnande 

helt eller delvis har frånkänts rättshandlingsförmåga inte bör kunna bli 

lagligen tillerkiind hehörighet att företa riittshandlingar för annans räkning 

och att den principen måste gälla även för vissa funktionärer i verksamhet av 

den art som utövas av t.ex. advokater. Justitieutskottet anser vidare att den 

som genom förvaltarskap är fränkänd rättshandlingsförmåga inom sin egen 

rättssfär inte skall kunna utöva beslutanderätt i andras rättsliga ange.lägenhe

ter av motsvarande slag. Särskilt gäller detta de personer som har domarupp

giftcr, men även de som betrotts med myndighetsutövning i övrigt måste tas i 

beaktande. 

Enligt justitieutskottets mening bör inte endast obegränsade förvaltarskap 

innebära obehörighet i nu aktuella fall. Också i fråga om den person för 

vilken har förordnats en förvaltare med begränsat uppdrag har ju gjorts 

hedömningen att han till följd av exempelvis psykisk ohälsa är ur stånd att 

varda sig eller sin egendom. Det kan alltså även vid bcgriinsat förvaltarskap 

vara fråga om personer med lika allvarliga psykiska insufficienstillstfö1d som 

de som har obegränsat förvaltarskap och där fönni1gan att ta vara på sig själv 

har bedömts så, att behov av en förvaltare ansetts föreligga. 

Betriiffande de tjänster och uppdrag som justitieutskottet har anledning 

att uttala sig om finner utskottet sålunda att regeringens förslag bör 

kompletteras. För att tjänstgöra som domare eller nämndeman och för att 

vara ledamot av Sveriges advokatsamfund eller uppträda som rättcgängsom

hud hör det således gälla ett krav att personen i fråga inte har en förvaltare 

förordnad för sig. och detta oavsett om förvaltaruppdraget är begränsat eller 

obegriinsat. 

Näringsutskottet påpekar i sitt yttrande att bestiimmelser om behörighets

inskränkningar av nu ifrågavarande valör har en så till vida begränsad 

hetydelsc att de endast i undantagsfall torde komma att direkt åberopas 

gentemot n<'lgon. Sådana personliga svarighcter som kan föranleda förvaltar

förordnande torde enligt niiringsutskottet i regel få till direkt följd att den 

som har drabbats av dem inte blir utsedd till en tjänst eller ett uppdrag av det 

slag som bestämmelserna avser eller att han efter en kanske tämligen kort · 

mandatperiod inte fär förnyat förordnande. Bestämmelserna behövs cmel- 15 



lertid fiir de sairnolikt siillsynta fall d{1 de .informella restriktionerna inte · KU 1987/88:33 
fungerar. Ett principiellt viktigt argument för dem är vidare. fortsätter Bilaga 4 

niiringsutskottet, att staten genom bchörighetsregler av detta slag klart' 

markerar en standard som skall uppriitth<illas vid rekryteringen till ett antal 

betydelsefulla funktioner. 

N;iringsutskottct iir inte berett att tillstyrka en kategoriklyvning i behörig

ht'tshiinscende av förvaltarskapsfallen. Att förvaltarskapet begränsas för en. 

person men icke för en annan kan bero .lika viil p;i skillnader i ekonomiska' 

fiirh:1llanden som p:1 skillnader i förm[1ga att förvalta egendom etc. Känne- · 

tecknande för var och en som ställs under förvaltarskap är enligt näringsut

skottet att hans situation av dtimstol har bedömts vara sådan att bistånd av 

god man inte iir tillriickligt för att han skall kunna bevaka sin riitt. förvalta sin 

egendnm t'ller sörja för sin person. Att nt1gon vars riittsliga handlingsförm(1ga 

p:'1 den grunden har inskriinkts skulle iiga formell behörighet att exempelvis 

vara styre be ledamot eller revisor i en bank eller ett försiikringsbolag ter.sig. 

knappast rimligt. Inte minst kan eld. framhaller näringsutskottet: riktas 

in\·iindningar mot att en person. som inte far fullt ut rada över sin egen 

ekunoini skullL· kunna fö marknadsföra sina tjiinster st1som av staten 

auktoriserad revisor med de liingtgående hefogl'nheter som auktorisationen 

ml'll för. 

Niiringsutskottet föwrdar s{iledes - siivitt gäller de författningar som hör 

till utskottt:ts bcredningsomr;ide - att lagförslagen i prnposition 12-Undras så 

att t:tt begr;insat förvaltarskap jiimstiills med ett obegränsat. 

De rL'gkr om behiirighetsvillkor som tagits upp i de häda vttrandena 

knmnll'r lagutskottet att behandla fiirst i samband med de iivriga lagflirslag 

som framlagts i proposition I ~-1. Redan nu mf1stt' emellertid stiillning tas till 

,·ilka hehiirighetsregler som enligt TF skall g;illa för ans\'arig utgi\are och 

juryman. Snm framgiir av redogiirelsen ovan har niigra fiirslag till ;indringar 

av lT i detta a\'seende inte lagts fram i prnpllsitionerna. N:ir det g:iller 

juryman bör enligt lagutskottets uppfattning samma krav uppstiillas som för 

niimmh:man. Lagutskottet ansluter sig helt ·till vad justitieutskottet anfört i 

fri1ga nm hehörighL'tsvillkoren fiir n;imndt•rn:in och anser således att det för 

tjiinstgiiring snm juryman biir kr;1vi1s att pcrsnnen i fri1ga inte har förvaltare 

och det navsett om fiirvaltarskapet ;ir hegr;insat eller ej. 

De srnpunkter som kumrnit till uttryck i justitieutskottets ·och näringsut

skcittets yttranden gör sig enligt lagutsknttcts uppfattning giillande också i 

fraµa nrn behörigheten att vara ansvarig utgi\'are for periocli~k skrift. Med 

h;insvn till den betydelsefulla ställning ans\'arig utgivare har inom det" 

tryckfrihehr;ittsliga regelsystcmet syne' det vara ofrimknmligt att inte bara 

obcgr;insade utan ock._,;-, begriinsade fiin·altarskap for utgiira hinder mot 

innehav a,· uppdraget. Som framhölls under förarbetena till tryckfrihetsför-

1ndningen (se SOU JLJ~7:60 s. 102) wrde det niirnligen p{1 grund av 

uppdragets natur biira fordras att utgiqren ri\dcr 1iwr sig sjiilv öch sin 

l·gcnd.-im. 

l'a grunda\ det anf°<irda fiirilrdar lagutskottet att:" kap. 2 ~ nch 12 kap.:"~ 

TF iindras i samband med ht'l1andlingc11 av regeringens i proposition >2 
framlagda frirslag. I 5 kap. 2 ~andra stn:ket TF bör Umpligen föreskrivas att· 

den s(1m iir underiirig eller i knnkurstilbt{1nd elln som har fiin·altare enligt 11 16 



kap. 7 § föräldrabalken inte får vara utgiviue. [. J2 kap. 5 * hör ordet KU 1987/88:33 
'"myndiga'" utgfi ur lagtexten och paragrafen tillföras en ny sista mening av en Bilaga 4 

innebörd att den som är underärig eller som har förvaltare enligt 11 kap. 7 * 
föräldrabalken inte får vara juryman. De förordade ändringarna i 5 kap. 2 * 
och 12 kap. 5 * TF bör träda i kraft den I januari 1989. 

Utöver det anförda föranleder förslagen till iindringar i regeringsformen~ 

tryckfrihetsförordningen. vallagen och kommunallagen· samt motionerna 

K2 l och L3 yrkande 1 inte niigra uttalanden frim lagutskottets sida. 

Stockholm den 28 april 1988. 

På lagutskottets vägnar . 

Per-Olof Strindberx 

Niirvarande: Per-Olof Strindberg (m). Lennart Andersson (s). Ulla O'rring 
(fp). Martin Olsson (c). Inga-Britt Johansson (s). Allan Ekström (m). Bengt 
Kronblad (s). Inger llestvik (s). Bengt Harding Olson (fp). Gunnar 
Thollander (s). Marianne Karlsson (c). Berit Löfstedt (s). Ewa Hedkvist 
Petcrsen (s). lians Rosengren (s) och.Ewy Möller (m). 

Avvikande mening 

Rösträtt 

Per-Olof Strindberg. Allan Ekstri·im och Ewy Möller (alla m) anser att den 

del av utskottets yttrande som börjar på s. 13 med "Det ankommer'" och 

slutar på s. 14 med "motion L3" bort ha följande lydelse: 

Det ankommer inte pii Jagutsklltlet att uttala sig om vilka förutsättningar 

som skall gälla för riitten att riist:1 i allmänna val. Utskottet vill emellertid 

understryka vad som framhiills i motion K2 l och som oeksi1 påpekats i flera 

remissvar - bl.a. i Svea hnv1'iitts vttrandc - niimligcn att den grupp av 

människor som frågan rör ofta iir drabbade av svåra psykiska störningar och 

diirmed siirskilt utsattaför obehörig pi1verkan. Kammarriitten i Su1idsrnll har 

å sin sida hiivdat att 'personer. so;n till följd av psykisk ohiilsi1 eller annan 

orsak saknar förmilga tii'J eget rationellt Uinkande. inte hör ha rätt att delta i 

fria val av det slag som utgör grundvalen för vår demokrati. Enligt utskotteh 

mening finns det fog for den kritik som s;Hunda riktats mot regeringens 

förslag. I sammanhanget bi\r ocksc1 betonas att den föreslagna nrdningen 

med obcgriinsad riistr:itt avviker fr;ln vad som giiller i fle1'talet andra länder. 

Utskottet anser diirför att det llL'ksi1 i framtiden finns hehuv av att frän 

rösträtt kunna utestiin_l!a personer S(llll uppenbarligen saknar förmi1gi1 att 

genomföra en röstnin,I! pi1 ett IllL'ningsfullt siitt. Lltskottet kan i nch fi\r sig 

instiimma i dcpartemL·ntschdens uppfattning att den nuvarande direkta. 

kopplingen mellan riisträtt och omyndigförklaring biir slopas. D:mnecl ~ir 

dock -- som departementsehdcn själ\· konstaterar - inte sagt att rösträtten 
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måste vara helt oinskränkt för alla vuxna personer. Det är möjligt att införa KU 1987/88:33 

regler som medger att i enskilda fall en person fråntas rösträtten. En sådan Bilaga 4 
ordning finns i bl.a. Finland och Norge och bör kunna tillämpas också i 
Sverige. Att låta valmyndigheterna fatta beslut i rösträttsfrågan synes av bl.a. 

rättssäkerhetsskäl inte böra komma i fråga. Däremot torde. några befogade 

invändningar inte kunna resas mot att allmän domstol i samband med 

förordnande av förvaltare får priiva huruvida den som får förvaltare skall 

behålla sin rösträtt eller ej. 

På grund av det anförda förordar utskottet att 3 kap. 2 § sista meningen 

förslaget till ändring i regeringsformen ändras så att vad som sägs om rösträtt 

för den som är under arton år blir gällande också för den som har förvaltare 

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalkc·n om domstnl beslutat att han inte skall äga 

rösträtt. Motsvarande ändringar bör ske i de i proposition 124 framlagda 

förslagen till ändringar i vallagen och kommunallagen. Utskottets ställnings

tagande innebär att utskottet tillstyrker bifall till motionerna K21 och L3 

yrkande 1. 
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