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BlombergLeifstatsrådetTill

chefen1995 förden 9beslutbemyndigadeRegeringen marsgenom
med uppdragutredaresärskildtillkalla attCivildepartementet att en

beröri samhälletde åldersgränsersamlad översyngöra somaven
Dir.för demmotivenålder, och30 årstillmänniskor uppunga

1995:29.
departementschefenförordnadebemyndigandedettaMed stöd av

särskildAnnika Nilssonriksdagsledamoten1995den 9 sommars
utredare.

Ingrid1995den 30förordnadessekreterarebiträdandeSom mars
Bohlin.

Staffansocialchefensakkunnigaförordnades199516 majDen som
departementssekreterarenochLiebergMatssociologenIsling,

Dahl,MatshovrättsassessornWickmanCharlotta expertersamt som
Hansson,BjörnhovrättsassessornLeif Davidsson,ämnessakkunnige
Lagerlöf,Inga-BrittkanslirâdetHjelmtorp,Lenahovrättsassessorn

ochilsson-Kellyredaktören Karin NLombach,Gunhovrättsassessorn
Liso Sergo.departementssekreteraren

referens-ingå iföljandeförordnadesdagSamma att enpersoner
Berjan,GordanaAhnqvist,KarinMalik Abid,utredningen:tillgrupp

Camilla Hagman,Fredrik Elmgren,Elimää,Isabelle Cehlin, Jonas
CeciliaLindholm,Karlsson, MatsAndersMaria Johansson,

ochLinus TunströmVeronika Svensk,Daniel Persson,Lundgren,
Waldheim.Caroline

kammarrättsassessornmaj 1995den 17förordnadessekreterareTill
Lars-Åke Ström.

Davidsson ochLeifentledigades1995oktober25Den experterna
dagförordnadesNilsson-KellyKarin utre-expertersamt sammasom

Anna-MärtadepartementssekreterarenochGustafssonAnnikadaren
Israelsson.

ÅldersgränsutredningenunderarbetatUtredningen har namnet
1995:02.C
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Ålders-Härmed får vi lämna våröver Bevakad övergångrapport -
för till 30 år SOUgränser 1996:111.unga upp

Utredningens har medverkat med fakta och underlagexperter annat
till utredningen och har inte haft till uppgift ställning till förslagatt ta
utanför sina respektive områden.

ÅlderAvsnittet och mognad har skrivits Mats Lieberg.av
Sakkunnige Charlotta Wickman och Liso Sergo harexperten avgett

särskilda yttranden. Yttrandena har tagits in iegna rapporten.
Uppdraget härmed slutfört.är

Stockholm i juni 1996

Annika Nilsson

/Lars-Äke Ström
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .
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155årVärnpliktiga 181.3 -- . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
156årupphör 24Mönstringsplikten1.4 - . . . . . . . . . . . . ..

för tjänstgöringInskrivningsskyldighet1.5
157upphör 30 årtotalförsvaretinom - . . . . . . .. . . . . .

157totalförsvarpliktigaFörmåner till2 . . . . . . . . . .. . . . .
bostads-ochform familjepenningFamiljebidrag i2.1 av

157bidrag 18 år- . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .
år 158näringsbidrag 16i formFamiljebidrag2.2 av - . .. . . .

15816 år2.3 Livränta - . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .

158Officersutbildning3 . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 158högst 25 årAntagningsålder3.1 - . . .. . . . . . . .. . . . .

159försvarsverksamhetmm.Frivillig4 . . . . . .. . . . .. . . . 159årHemvärnsungdom 154.1 - . . . . .. . . . . .. . . . . .. . 159år184.2 Henvärnsmän - . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . 18 år 15916 ochförsvarsverksamhetenfrivilliga4.3 Den - . ..
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Krigsfrivillig 18 år 1604.4 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Statlig trafilçflygarutbildning 1605
. . . . . . . . . .. . . . . . . .

Antagningsålder 20 till 27 år 1605.1 - . . . . . . . . . . . . . . ..

åldersgränserSocialdepartementets

Socialtjänst 1611
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förskoleverksamhet för år 1641-61.1
. . . . . . . . . . . . . . . .

årSkolbarnomsorg 6-12 1641.2
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Skyddet för fosterbarn 18 år 1651.3 - . . . . . . . . . . . . . . . .Övrigt 1651.4
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Processbehörig i biståndsmål år 166151.5 m.m. - .. . . . . . .
vid val kontaktperson år 1671.6 Vetorätt 15avm.m. - . . .. .

vángsvârd LVU 1672 T ungaav . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
år2.1 Samtycke till vård 15 168- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tvângsvård grund brister i2.2 denav omsorgen av unge
år18 168- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2.3 Tvângsvård på grund beteende 20 år 169egetav - . .. . . .
beteendefallVårdtid vid 21 år 1692.4 - . . . . . . . . . . . . . . .

kommittéförslag för tidsbestämd värd i2.5 LVUEtt --
år 170från 15

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
barnkonventionFrihetsberövanden och FN:s 1702.6

. . . . .. . .
LVU-målProcessbehörig i 15 år2.7 171- . . . . . . . . . . . . .

tvångsvårdPsykiatrisk 172
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

år 172Processbehörig 15m.m. - . . . . . . . .. . . . . . . . .

173Kvacksalveri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

173Patienten minst 8 år-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

174Kastrering
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Minimiålder för ingrepp år 17423- . .. . . . . . . . . . . . .

Sterilisering 174
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

Fri sterilisering minimiålder 25 år 175- . . . . . . . . . . . .
Genetisk åreller medicinsk indikation 18 175-- . . . . . . . .

Donator för transplantation 175
. . . . . . . . . . . . . .. . . .

Ingrepp för transplantationsändamâl 18 år 176- . . . . . . . .
gäller generellt fixering till ålder 176Vetorätt utan- . . . . .

11
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könstillhörighet 176Fastställande av . . . . . . .. . . . . . . . .
17718 årAnsökan -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
17712 årVetorätt - .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

178Alkohollagstiftningen
. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

vin och starköl ingenHemtillverkning av -
180åldersgräns

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
år 180alkoholdrycker 18Försäljning9.2 av - . . . . . . . . .. .

18120-ârsgräns för inköpEn9.3 . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
18318-årsgräns för servering9.4 En . .. . . . . . . . . . . .. . . .
184detaljhandel med öl18-årsgräns för9.5 En . . . . .. . . . . .Åldersgränser 184langningoch9.6 .. . . . . . . . . . . .. . . . . .

förZO-årsgränsutredningsförslag9.7 Ett aktuellt en-
185serveringbåde inköp och

. . . . . . .. . . . . . . . . . .. .

185alkoholdryckerMarknadsföring10 av . . .. . . . . . . . . . . .
186år2010.1 Konsumenten - . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . ..

187Tobak11 .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . 187förslaginköp på18-årsgräns förEn är11.1 . . . .. . . . .. . .

188Lösningsmedel12 m.m. . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . 188för inköp18-årsgräns12.1 En .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .

188kanyleroch13 Injektionssprutor .. . . .. . . . . . . . .. . . . 188ZI-årsgräns för inköp13.1 En .. . .. . . . . . . . . .. . . . . .

189försäkringallmän14 Lagen m.mom .. . . .. . . . . . . . . . .
189Tillämpningsområde14.1 .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . 189årförsäkringskassa 16Inskrivning i14.1.1 - . .. . . .
190under 18 årBosättningskravet barn14.1.2 - . .. . . . .
191sjukvårdErsättning för14.2 m.m . .. . . . .. . . . . . . . . . .. 191årunder 16Fria14.2.1 resor -- . .. . . . . . . . . .. . .

läkemedelskostnader underBegränsade14.2.2 -
19116 år .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . 19220 årtandvård underFri14.2.3 - . .. . . . .. . . . . . 193Sjukpenning14.3 .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 193årinskrivning 16förutsätterSjukpenning14.3.l - .. .

sjukpenning begränsas vidOmprövning14.3.2 av
193barn under årvård barn 1av - .. . . . . . . . .. 194Föräldrapenningförmåner14.4 . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .

år/adoptiv-barn under 8Föräldrapenning14.4.1 -
194årbarn under 10

. . .. . . . . . . . . . . . . . . ..

12
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14.4.2 Beloppsspärr sänkning föräldrapenningmot av
barn under 2 år 196- .

l4.4.3 Tillfällig föräldrapenning huvudregeln-
8 månader till 12 år 196

.
Folkpension 19914.5 m.m. .

förutsättningar14.5.1 Allmänna 199
. . . . . . . . . . . . . . .

Förtidspesnion eller sjukbidrag år14.5.2 16 200- . . . . . .
14.5.3 Barnpension under 18 år, i vissa fall år 20021- . .

Omställningspension barn under årl4.5.4 12 20 1- . . . .
folkpensionsförmåner14.6 Särskilda 202

. . . . . . . . . . . . . . .
l4.6.1 Handikappersättning 16 år 202- . . . . . . . . . . .

Vårdbidrag år14.6.2 barn under 16 202- . . . . . . . . ..
14.6.3 Särskilt pensionstillägg för långvarig vård av

sjukt eller handikappat särskild för-barn -
ordnad vårdnadshavare likställs med vårdnads-
havare vid 18 år 203

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
till14.6.4 Bostadstillägg pensionärer adoptivbarn-

årunder 10 203
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stöd och service till vissa funktionshindrade 203l4.6.5
. . .

Assistansersättning 18 årl4.6.6 204- . . . . . . . . . . . .
år14.6.7 Bilstöd till handikappade 18 205-

Beräkning pensionsgrundande inkomst 20514.7 av m.m. . . . . .
Vârdår barn under 3 år 206l4.7.1 -

Sammanträffande förmåner minderårig 20614.8 av - . . . . . . .
14.9 Uppgiftsskyldighet enligt AFL 18 år 206- . . . . . . . .. .

Arbetsskadeförsäkring15 207m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18, och år 20715.1 Livränta 21 25- . . .. . . . . . . . . . . . . .

till efterlevande under är,15.2 Livränta barn 18-
vid studier 20 år 208

. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppgiftsskyldighet 18 år 20815.3 m.m. - . . . . . . . . . . . . . .

i 20916 Bidrag till barnfamiljer
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

år 20916.1 Barnbidrag -till 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21016.1.1 Flerbarnstillägg barn under 20 år- . . . . . . . .
21016.2 Förlängt barnbidrag från 16 år- . . . . . . . . . . . .. .

Bidragsförskott 21116.3 till 18 år-
Förlängt bidragsförskott för studerande till år16.4 20 212- .
Särskilt16.5 bidrag till vissa adoptivbarn 18 år, vid-
studier 20 år 213
Bidrag vid adoption utländska barn16.6 barn underav -

år10 213
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Bostadsbidrag16.7 214

13
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16.7.1 Barnfamiljer 18 âr, vid studier 20 år 214- . . . . . .
16.7.2 Hushåll barn 18 till 29 âr 214utan - . . . . . . . . ..
16.7.3 regler för bostadsbidrag fr.o.m.Nya

den ljuli 1996 215
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

åldersgränserKommunikatiønsdepartementets

Körkort1 217m.m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Körkortsbehörigheter1.1 217m.m. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

Moped, undantagsvis lätt och traktor1.1.1 mc -
15 år 218

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1.1.2 Terrängskoter, traktorkort och lätt mc -

år16 219
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

1.1.3 Tung personbil och lätt lastbil 18 âr 220mc, -- .. .
Tung lastbil och taxibehörighet 19 år 2211.1.4 - . . . . .
Buss-2O år ..2211.1.5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Övningskörning2 222
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Qvningskörning 16 år 222- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovningskörning år och2.2 17 6 månader 222- . . . . . . . . . .
Handledaren privatläraren âr2.3 eller 24 222- . . . . . . . . . . .

åldersgränser för körkortsbehörigheter3 Nya m.m.
från den 1 juli 1996 223

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Särskilda trafiksäkerhetsregler4 224m.m. . . . . . . . . . . . . .
4.1 Bilbältestvâng och bilbarnstol 224

. . . . . . . . . . . . . . . ..
Sidvagn4.2 till motorcykel 225

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjutsning på eller 2254.3 cykel moped

. . . . . . . . . . . . . . . .
Hjälmtvâng för motorcykel eller moped år 2254.4 15- . . . ..

4.5 Bilbältestvång för skolskjutsning år 22615- . . . . . . . . . .

Militär vägtrafik 2265
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Ovningskörning 2265.1
. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2265.2 Körkortsbehörighet m.m. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

6 Yrkestrajik 227
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1 Regler harmonisering viss socialom av
lagstiftning 227vägtransporterom . . . . . . . . . . . . . .. . .

6.2 228Taxi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 Arbetarskydd inom sjofarten 228m.m. . . . . . . . . . . . . . . .
7.1 Sjömanslagen 229

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..

14
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år 230Minimiålder 167.1.1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

för eldartjänst 2307.1.2 18-ársgränsEn
. . . . . . . . . . . .

2307.2 Fartygssäkerhetslagen
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

år 231Minderårig under 187.2.1 - . .. . . . . . . . . . . .
23116-ärsgränsen7.2.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
13-årsgränsen 2327.2.3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Sjöarbetstidslagen 2327.3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
232En 16-årsgräns7.3.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233Luftfart8
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

233Trafikflyg8.1
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .

Trañkflygarcertiñkat 18 år 2338.1.1 - . . . . . . . . . . . .
år 233luftfartyg 218.1.2 Befälhavare - . . . . . . . . .

233Privatñyg8.2 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . är 233Segelflygarcertifikat 168.2.1 - . . .. . . . . . . . .
233Privatflygarcertifikat 18 år8.2.2 - . . . . .. . . . . . .

åldersgränserFinansdepartementets

235Beskattningl m.m. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
235Beräkning skattepliktig inkomst1.1 av . . . . . .. . . . . . . .
235under 16 är1.1.1 Barn

. . .. . . . . . . . . . . . . . .. .
236årunder 181.1.2 Barn

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .
236försäkring förtecknaRätt1.2 att annan . . . . . . . . . . . . . .

makes liv barnFörsäkring tecknas1.2.1 som -
236ärunder 20

. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .
237Efterlevandepension1.3 . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .

barnutbetalningstidenBegränsning i1.3.1 --
237ärunder 20

. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .
är 238fosterbarn under 16och gåvoskatt1.4 Arvs- - . . . .. . .

23818 årBosättningsbegreppet barn under1.5 - . .. . . . . . . .
239Frihet från skatt vid import1.6 . . . . . .. . . . . . . . .. . . .
239årKaffe och tobak 151.6.1 - . . .. . . . . . . . .. . . 239årTobak 171.6.2 . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 240ärAlkohol 201.6.3 -- . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..

240Folkbokföring2 . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..
avgörande barn underFöräldrarnas hemvist2.1 -

240år, vid studier ingen åldersgräns18
. . . . . . . . .. . . . .

240Behörig anmälan 16 är2.1 göraatt - . . . . . . . . .. . . . .

2413 Skatteregister . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .
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Omfattningen3.1 uppgifter barn under 16av -
eller är18 241

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Begränsade uppgifter barn under år15 242- . . . . . . . . . .

4 Ungdomsbosparande, åldersgruppen
16-25 år 242

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allemansspar5 243
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1 Bosparlân för âlderskategorin år18-28 243
. . . . . . . . .. .

6 till följdErsättning sjukdom ellerav
skada ådragits utomlands 244som . . . . . . . . . . . .. . . . .

6.1 Ersättning vid dödsfall barn under 21 är 244- . . . . . .. . .
6.2 Ersättning vid fullständig invaliditet barn-

under 12 år och under är21 245
. . . . . . . . . . . . . .. . . .

7 Gruppliigförsäkring för lokalanställda

vid svenska utandsmyndigheter 245
. . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1 Aldersgränserna 18, år17, 19 och 21 tillämpas 245
. . . . ..

8 Pensionsvillkor för i cke-svenska
medborgare lokalanställda vidärsom
svenskautlandsmyndigheter 246

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1 Aldersgränsen år tillämpas19 246

. . . . . . . .. . . . . . . . .

Utbildningsdepartementets åldersgränser

Grundskolan1 247m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
1.1 Skolplikten inträder 7 år, barn får börjaettmen--

skolan redan vid 6 år 247
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2 Skolplikten upphör år,16 i specialskolan vidmen-
år17 247

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Gymnasieskolan gymnasiesärskolan 248- .. . . . . . . . . .

2 Gymnasieskolan 248
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 Bestämmelser samråd 18 år 248om m.m. - . . . . . . . . . .
Elever från2 2 utlandet 18 år 249- . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Svenskundervisning för invandrare 16 år 249- . . . . . . . . .

Vuxenutbildning4 komvux, 20 år 250särvux m.m. - . . . . .

Högskolan5 250
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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25025 årbehörighetAllmän5.1 - . .. . . .. . . . . .. . . .. . .

251Folkhögskolor6 . . .. . . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . .. förekurspåbörjagymnasiekompetensförVillkor6.1 --
251år18 . . . . .. . . .. . . . . .. . .. . . .. . . .. . . .. . .

251Studiestöd7 m.m. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . 251gymnasieskolanilfr-ZO-åringarförStudiehjälp7.1 . .. . .
ochgymnasieskolai20-åringarStudiemedel för7 2

252utbildningeftergymnasial . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . förgäller21-årsgränsVuxenstudiestöden7.3 en-
253"svuxa" . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . . skap-studiervuxenstudiestöd förSärskilt naturveten7.4

gäller 25428-årsgränsutbildningartekniskaochliga en- . .
studiestödansökansjälvBehörighet göra7.5 m.m.att om

255år18- . .. . . .. . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . . . . .

åldersgränserArbetsmarknadsdepartementets

257Arbetarskydd1 . . .. . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . .. . 257Arbetsmiljölagen1.1 . . . .. . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . 259minderårighetföreller18-årsgränsen gränsen1.1.1 . .
26016-årsgränsen1.1.2 . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . 26113-årsgränsen1.1.3 . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . 262årunder 131.1.4 Barn . . .. . . .. . . . . .. . . .. . .

263arbetekusligtiarbetstid2 Lagen m.m.om .. . .. . . . ..

265områdearbetarskyddetspåInternationella instrument3 . . .
265år18barnkonventionFN:s3.1 - . . . . .. . . .. . . . .. . . 265årminimiålder 15stadgasocialaEuroparådets3.2 -- . . .. .

tillträdeförminimiálder138konvention nrILO:s3.3 om
266år15till arbete - . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . .. . minderåriga iskydd94/33/EGdirektivRådets3.4 avom
266år15arbetslivet- . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .

267åtgärderstöd ochArbetsmarknadspolitiska4 . .. . . .. . . 267arbetslöshetvidErsättning4.1 .. . . .. . . .. . . .. . . .. . 269åldersgränsingenA-kassa4.1.1 - .. . .. . . . .. . . .269år20KAS4.1.2 - . .. . . .. . . . .. . .. . . . .. . 269åtgärderArbetsmarknadspolitiska4.2 .. . .. . . .. . . . .. . 269åtgärdersamtligaför20-årsgränsEn4.2.1 . . .. . . .. 270på 25 årEn4.2.2 gränsövre . . .. . . . .. . . .. . . .
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Åtgärder4.2.3 för ungdomar till 20 år 271upp . . . . . . .4.2.4 En lägsta åldersgräns på 25 år 271. . . . . . . . . . . .4.2.5 Särskilda åtgärder för sökanden med funktions-
hinder eller arbetshandikapp ingen-
20-årsgräns 271. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Kommunernas för arbetslösa ungdomar 272ansvar . . . . . . .5.1 Ungdomar till 20 år 272upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kulturdepartementets åldersgränser

1 Film och videogram 275. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 En 15-årsgräns 276. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.2 En ll-ârsgräns 276. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.3 En 7-årsgräns 277. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.4 Ledsagarregeln 277. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.5 Våldsskildringsrådet 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1.6 Straffbestämmelsen 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Barnreklam 278. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.1 En l2-ârsgräns för barnreklam 278. . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Kyrkotillhörighet 280. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.1 Anmälan in- och utträde 18 år 280om -- . . . . . . . . . . . .3.2 Vetorätt 15 år 280- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Näringsdepartementets åldersgränser

1 Explosiva år18 283varor - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Pantbanker låntagaren minst 18 år 283- . . . . . . . . . . . .

3 Statlig kreditgaranti för bostäder 284. . . . . . . . . . . . . . .3.1 Garantin fixeras till åldrarna under 13 år,
mellan 13 18 år och 18 åröver 284- . . . . . . . . . . . . . .

Civildepartementets åldersgränser

1 Produktsäkerhet 285. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.1 Leksakers säkerhet barn under 14 år 285- . . . . . . . . . . .1.2 Farliga livsmedelsimitationer ingen åldersfixering 286- . . .1.3 Vissa lim inköpsålder 14 år 286- . . . . . . . . . . . . . . . ..1.4 Leksaksförpackningar barn under 14 år 287- . . . . . . . . .1.5 Kemilâdor barn under 12 år 287- . . . . . . . . . . . . . . . .
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287årunder 7barnSmåbarnshjälmar1.6 - . .. . .. . .. . . ..

288spelochLotterier2 .. .. . .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. 28818 årtärningochRoulett2.1 m.m. - .. . .. . .. . .. . . . 288förslagår på18bingospelochVadhållning2.2 - . .. . . ..
tillämparbingohallarnaochTipstjänstATG, en2.3
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Sammanfattning

åldersgränserförfattningsregleradekartläggningEn av

myndighetsföreskrifterochförordningLag,

de åldersgränsersamlad översyniTyngdpunkten ärrapporten aven
förmotivenår, ochtill 30människorberörsamhälleti uppungasom

Översynen åldersgränsertill dehandi förstahar begränsatsdem. som
föråldersgränserMenriksdagen. ävenbeslutadei lagregleradeär av

redovisas.regeringenbeslutadeförordningiregleras avunga som
iförarbetenbl.a.förordning berorochmellan lag attPrioritering

in itagitsbestämmelsertillalltid finnsmening inte engängse som
motivfå fram demöjligtintedärför ibland attförordning. Det är som

förordning.ibestämmelsernaenskildadebakomligger en
föreskrif-myndighetsföreskrifterockså delredovisasI rapporten en

redovisningen ärålder. Denfixerade tillmyndighetbeslutadeter av
bedömervinågrasikte påfullständig,emellertid inte utan tar som-

förområdetmänniskor,förrättsområdencentrala t.ex.unga-
mycketförekommermyndighetsföreskrifterförarbetarskydd. Motiv

sig själva.förföreskrifterna talaenskildafår deHärsparsamt.
för-intesådana äralltsåsamhället,iåldersgränserAndra som

innebärDetdeli dennaintefattningsreglerade, berörs rapporten.av
åldertillfixeradeförmånerellerrabatterde somsystemattt.ex. av

sinitillämparkommunikationerförområdetbl.a.inomföretagmånga
utanförhar lämnats översynen.marknadsföring

beröråldersgränserAntalet ungasom

åldertillfixeradereglerinnehållerbestämmelserAntalet somsom
Även valdaantaletansenligt.årtill 30 ärmänniskorberör uppunga

dennai talAtttrañkområdet.inomåldersfixeringar är angestort, t.ex.
meningsfullt.inteframstår dockmängd som
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Två tendenser

Två tendenser kan konstateras.
När det gäller den civila och den politiska myndighetsåldernhar

från början seklet och till i dag mellan barn ochgränsenav vuxen
sänkts betydligt. Numera gäller på dessa båda områden 18-en
årsgråns. När det gäller den sociala myndighetsåldern kan konstateras

tendensen den På sådanaär centrala områden berörsatt motsatta. som
familje-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken har ålders-av

mellan barngränserna och successivt höjts och i dag fixeradeärvuxen
till 20-årsåldern.

En naturlig tanke barndomen föregårär ungdomstidenattannars
i sin föregår vuxenblivandet. linjenDen upprätthålls såledestursom

Översyneninte konsekvent i lagstiftningen. visar s.k. vuxenregleratt
i vissa avseenden tillämpas redan från och med 15-årsåldern, medan
i andra avseenden vuxenregler tillämpas först från och med 20-25-
årsåldern.

Ålder och mognad forskningsläget-

Forskningen förstöd mindre dijferentierat ålders-ett systemger av
gränser

Vår genomgång aktuell forskning på området visar det gårattav
alldeles utmärkt knyta de nuvarande bestämmelserna till fåtalatt ettan
väl avvägda åldrar. De variationer kännetecknar den fysiska,som
psykiska och sociala mognaden således inte något stöd förger en
sådan ingående differentiering ålder utmärker den nuvarandesom
regelgivningen på många områden. Genom låta bestämmelsernaatt
fixeras till några få, strategiska åldrar vinner reglerna i konsekvens,
tydlighet och enkelhet.

principEn för framtiden nyckelövergångar-

Som huvudprincip för det framtida lagstiftningsarbetet bör gälla att
áldersgränsbestämmelser skall fixeras till vissa s.k. nyckelövergângar

12, 15, 18 och 21 âr.--

Den omfattning åldersgränserna har i samhället i sig svårighetutgör en
helhetssyn och överskådlighet. Redan det förhållandetatt kanen
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enskildaförståelsen för derespekten och gränserna sättstillleda att
ned.

finnsmöjligheterlyfta fram dedärför angelägetDet attär att som
ochbåde tydligareså det blirändra regelsystemeti vissa delar att mer
stöd ochreglerna fungeraocksåDärigenom kankonsekvent. ettsom

och mognadstigande åldermedför barn och ungdomhjälp atten
rollenaxlakunna vuxen.som

sådärför iåldersgränsbestämmelserna börnuvarandeDe stor
nyckelövergångar.till följandemöjligt knytasutsträckning som

år12

börjardegrad mognadsådan12-årsåldern nåttihar attBarn aven
sociala kompe-och utvecklarintressenmed andraegenintresseförena

upptäckerbörjan och barnetsinfrån föräldrarFrigörelsen tartenser.
självt.sig

bara iåldern, intebarn i den här störrerimligt låtadärförDet är att
dessfrågortals det gällertidigare, komma tillutsträckning närän om

frågor.inflytande i sådanafå bestämtockså ettutan merperson

år15

tänkande. För-abstraktutvecklabarnetbörjarhär ålderndenI ett
personlig-delarintegrera olikaochbehärska kroppenmågan avatt

vuxenrollentillkvalificeringiförstastärks. De tas.heten stegen en
fåpåtagligtdärför på sättåldern börden här taiBarn ett mer

individsjälvständigbehandlashandlingar ochför sina som enansvar
intressen.med egna

själv-utvecklar barnet störrel8-årsåldernfram tillUnder åren en
olikautformningengällerdetmålmedvetenkänsla och närär avmer

livsprojekt.framtidaideal och

år18

liksomi olikamedlemskapoch väljabörjar värderaIndividen grupper,
livsstil.grunden för egenen

situationeroch värderaalternativjämförahelheter,Förmågan att se
utvecklad.fullti det närmasteär

andrafråndenna ålderiskiljergenerelltVad vuxnaungasom
livserfarenhet.ärvuxna
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år21

Olika individer följer inte utvecklingslinje. Individer isamma samma
ålder skiljer sig ibland i fråga fysisk,avsevärt psykisk och socialom
mognad. Skillnader i livserfarenheter kan också betydande.vara

finns därförDet anledning knyta vissa bestämmelser till någotatt en
högre ålder myndighetsäldern 18 år.än

Så bör ske i fallde omgivningens förtroende fört.ex. en persons
förmåga axla viss uppgift eller roll avgörande betydelse.äratt en av
Likaså i de fall försenad mognad eller bristande livserfarenheten en
behöver kompenseras för i första hand skydda eller denstöttaatt unge
vuxne.

Äldersgränserna 16 och 20 år

framgårAv kartläggningen det finns två åldersgränser liggeratt som
vid sidan de nyckelövergångar vi förordar. rättsområ-På centralaav
den knyter antal bestämmelser till åldrarna 16 och 20 år.ett stort an

föräldrabalkenBestämmelserna i underårigs vissaunderrätt attom
villkor själv disponera den arbetskraften och förtjänstenöver egna

fixerasdärav till åldern 16 år. Ett antal bestämmelser i skildastort
regelverk har därefter till denna åldersgräns, be-anpassats t.ex.
stämmelser på skatteområdet, socialförsäkringsområdet m.fl. centrala
lagstiftningsområden.

16-årsgränsen bygger emellertid inte på några ingående över-mer
väganden rörande vad 16-åring mognadsmässigt förmår i dettaen

förhållandeavseende i till exempelvis 15-åring. Bestämmelsen ären
förstaresultat i hand den lagharrnonisering familjerättensett av

område ägde efter sekelskiftet mellan Sverige,straxsom rum
Danmark och Norge.

Åldersgränsen år20 anpassning den tidigare myndighetsål-tillär en
dern år.20 Inom familje-, utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken
knyts många bestämmelserna åldersgräns.till dennanumera av

till denSett mognad kan bestämmelser fixerade till 16 och 20unges
år inte försvaras. fyllerDen 16 respektive 20 år skiljer sig intesom

något avgörande mognadsmässigt från i angränsandesätt en person
ålder. finns därförDet anledning i det fortsatta arbetet deöveratt se
bestämmelser fixeras till dessa båda åldrar.som

Regeringen har nyligen kommitté i uppdrag denövergett atten se
framtida ungdomspolitiken. frågorDessa och närliggande vi harsom
pekat på bör kunna hand inom för kommitténs uppdragtas om ramen
dir. 1995:154.
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förändringartillFörslag

entydigtunderårig användasminderårig börochBegreppenl

lagstiftningsområdebörunderårig minderårigochBegreppen oavsett
för åldernminderårig bör 15entydigt. Begreppetanvändas reserveras

för åldern 18 år.underårig börår. Begreppet reserveras

Åldersbestämmelser kalenderår vid s.k.fixeras tillbör2
handlandekollektivt

motsvarandebio och andradet gällerhuvudprincip börSom när-
till detgälla fixeringhandlandepå kollektivtsituationer en-

födelsedagen.stället för tillinträffar iviss födelsedagkalenderår en

kommunala val16-åringar iför3 Rösträtt

komma-kommunala val och iijyllt 16 år skallhar röstaDen som
valbar-motsvarande sänkningNågonfolkomröstningar.nala av

föreslås inte.hetsåldern

principerna på dettagrundläggandedenågrabryterFörslaget mot av
förrösträttsålderprincipenområde, nämligen mot gemensamom en

valbarhetsålder,ochval,samtliga rösträtts- gemen-engemensamen
rösträttsålder.ochmyndighets-sam

självändamål.upprätthållas enbartdock inteskallprinciperDessa av
18-årsåldernunderåldersklassernalåtaskäl för närmastgodaNär att

självklartså börmedborgarinflytande,främsta formendel den avav
heller alltidrösträttsåldern inteharHistorisktfå ske.brytning setten

valbar-Likaså harkommunalval.riksdagsval ochdensamma ivarit
Rösträttsåldernrösträttsåldern.avvikit frånvaleni de olikahetsåldern

myndighetsåldern.civilrättsligaföljt deninte alltidhar
påflertal regler,konstaterahar vi kunnatgällerNär det att ettunga

frånkänneråldersgränserinnehållerområden,centralaför somunga
sådansker i dagTydligasthar.möjligheterdem envuxnasom

och åtgärdertill olika stödtillgångendet gällerålderssegregering när
arbetsmarknadspolitiken.inom

Enbefolkningen ökar.äldre iandelenkonstateraVi kan också att
framtid kommerhanden inombedömning vid näraförsiktig att enger

sådanEnålderspensionärer.befolkningentredjedel att varaaven
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förändring i åldersfördelningen kan på sikt leda till intressemotsätt-
ningar i frågor fördelningen samhällsresurserna.om av

I sådant perspektiv kan sänkt rösträttsålder fungeraett etten som
medel för balans därmedoch också legitimitet för åtgärderde som
vidtas.

Successivt har redan i lagstiftningen det kommunala området
vidtagits åtgärder för öka de medborgarnas under 18 åratt unga - -
möjligheter till inflytande. åtgärderDessa har främst varit inriktade på
sådana områden skola fritid.och Vår ståndpunkt i utredningen ärsom
emellertid dessa åtgärder håller sig inom alltför ochsnävatt en ram

denna bör kunna vidgas. Som vi det sig medborgarin-att görser
flytandet den kommunala verksamhetenöver sig gällande främst

utslaget i de allmänna valen.genom
Vi har för 16-årsgräns bakgrund frånstannat mot atten av personer

och med den åldern tillerkänns visserligen i begränsad utsträckning--
civilrättslig handlingsförmåga och skolplikten upphör vid dennaatt-

ålder.
Vårt förslag sänka rösträttsåldern till år kommunala16 i deattom

valen inklusive kommunala folkomröstningar skall ytterligareses som
redan inslagen väg.ett steg en

4 från år frågorVetorätt 12 i eller inträde i svenskaut-om
kyrkan och vid medborgarskapsförvärv

De nuvarande 15-ärsgränserna för samtycke i kyrkolagen och
medborgarskapslagen sänks till år.12 Härigenom fås enhetligen
åldersgräns för barns s.k. i mål eller ärenden derasvetorätt rörsom
person.

Det innebär den har fyllt 12 år inte skall sin vilja fåatt mot tassom
i eller lämna Svenska kyrkan. innebärDet vidare den harattupp som

fyllt 12 år skall inte kunna bli svensk medborgare och därigenom-
eventuellt mista sitt andra medborgarskap sin vilja.mot-

Underhållsskyldighet5 barnmot m.m.

Vi ställer förslagetbakom betänkandeti Underhállsbidrag ochoss
bidragsförskott SOU 1995:26 den s.k. avbrottsregeln 9-Jatt -
årsgränsen föräldrabalken begränsari föräldrars under-som-
hållsskyldighet de fall barneti studieuppehâllgör bör upphävas.ett
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underhållsskyldighet,för föräldrars 21 år, börDen gränsenyttersta
behållas.däremot

intresse i avseende bör stå tillbaka det gällerFöräldrarnas detta när
grundutbildning. i dag kan för övrigtför barnens Redankostnaderna

liv före 19-årsdagen. sträckaunderhållsskyldigheten väckas till Att ut
godtasnågot eller några år vi bör kunnatid ytterligaredenna menar

kan följa avbrottsregeln.hänsyn till de olägenhetermed som av
gäller grundutbildningunderhållskyldighet det barnsFöräldrars när

vi det ovillkorlig.bör därför görassom ser

år få tillträde tillfyllt 18 skall inte längreDen har vägras6 som
ålderpånöjesställen grund sinoch andrarestauranger av

verka för ökad alkoholkon-utgångspunkt självklart inteVår är att en
fråndet hindrar dock intebland människor. Mensumtion attossunga

författnings-området, såväl dehuruvida åldersgränsernapröva
själva uppfattasde näringsidkarnareglerade sätter somupp,som som

första hand människor.eller ilegitima inte av unga-
främst två företeelser på dettamänniskor vänder sigUnga mot
20-årsgränsen för inköpför det förstaområde. Det är system-

främst skäletuppfattas inkonsekvent detbolaget, attavsomsom
och andraär. andramyndighetsåldern 18 Det ärär restaurangernas

tillträde dels liggerminimiåldersgränser förnöjesarrangörers som
myndighetsåldern, dels olika för ochlångtmånga gånger mänäröver

form diskriminering.upplevskvinnor. Detta unga som en avav
slådock inte vi detMyndighetsâldern 18 år behöver som ser ---

motiv bärställer bakom dealla områden. Viigenom som upposs
för servering.18-ârsgränsenför inköp och20-årsgränsen

till förslagframhöll i anslutning sittAlkoholpolitiska kommissionen
Åldersgränsutredningenvilket vi ihöjd serveringsålderom en -

förutsatte höjning ålders-kommissionenmotsätter attatt en avoss -
kunnaför alkoholservering borde görasgränsen utan att restauranger-

under 20 år få tillträde tillför ungdomarbegränsar rätten att restau-na
rangerna.

bedönmingen.Vi delar den
för frånlösningar dei praktikenfinnsDet atttre unga vuxnas

problemet, nämligen utvidgatill med 1perspektiv komma rätta att
serveringstill-brottsbalken, 2 villkoradiskrimineringsförbudet i att

hand sin branschsamman-branschen påstånden och 3 att genomegen
strider god bransch-åldersdiskrimineringuttalar s.k.slutning motatt

sed.

31



Sammanfattning 1996:111SOU

naturli-deni principvilösningensist nämndaDen mestvaraanser
påtyderfram någotkommitemellertid inteharDet attsomga.

sådan ordning.verka förintresseradbranschen är att en
följande skäl.ske Attbör kunnanäringsfriheteniBegränsningar av

socialtnöjesliv ifrånmänniskor inte stängs ettuteunga vuxna
särskild tyngd. Detsammanhanghar i dettakontrollerade former en

rättsligasynpunkt fördelar. Detbrottsförebyggandefrånhar vidare
tillträdenågonförbjuderupprätthålla åldersgränserförstödet att som

här fallet ikan i detingripandeEttbegränsat.till allmän plats är
då"ordningsstörning". Menfrågadet blirprincip ske bara enomom

grundframhållas pådet skallingripandetinte attsker av--
åldersvillkor.näringsidkarensi fråga har trotsatpersonen

brottsbalken ellerdiskrimineringsförbud iutvidgatvalet mellanI ett
Enför detvialkohollagen hariordningsregel stannat senare.en

styrmedel böringripande. Andraalltförframstårkriminalisering som
stället tillgripas.i

förbudantingenutformaskani alkohollagenregleringEn ettsom
tillstånd.förvillkoreller ettsom

serveringstillstånd siktedet gällerregleringennuvarande när tarDen
få meddelas.tillstånd skalluppfyllas förskallvissa villkorpå ettattatt

systematiken ivaldadenavvika fråndärmedförbudsregel skulleEn
regelndärförförordartillstånd. Vigällerdetalkohollagen attnär

behöver intetillståndmeddeladetillståndsregel. Redanutformas som
fulltskall kunna tillämpasregelnDen ut.omprövas. nya

förkonsekvenserbetydandefårförslagetmedvetnaVi år attom
minimiåldersserveringstillstånd. innebär gränserDetinnehavarna attav

användaskaninte längremyndighetsåldern ett,över somsom
marknaden. Denkommunikationsmedel meddet,uttryckerbranschen

kund-till vissverksamhetprofilera sinönskarnäringsidkare ensom
slagpris, miljö,andra medel,tillgripafår såledeskategori t.ex.som

nöjesarrangemang m.m.av
serveringförålderskravetuppfyllergenerellt tillåta denAtt som

strid be-stå isig inteserveringsställe kan itillträde till motett anses
ord-önskarstatsmakternaalkohollagen. Omistämmelserna annanen

för l8-ochtillgänglighetalkoholensbegränsasyfte ytterligarening i att
år. Så längehöjas till 20serveringsåldernså fallfår il9-åringar

sådanavibedömningenligt den gör18 år börserveringsåldern är
enskildatillöverlåtasåtgärder intealkoholpolitiskagrundläggande

alkoholpolitiska konse-särskilt inte degodtycke,näringsidkares när
bieffekter tillframstårdåliga endastgoda ellerkvenserna som

bedönmingar.affärsmässiga
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7 Statsbidragen till ungdomsorganisationer

Åldersgränsernaför ungdomsorganisationerna skall få statsbidragatt
bär inte ändras.

Den bärande tanken i de förslag har aktualiserat frågansom om en
sänkning åldersgränserna för ungdomsorganisationerna skall fåattav
statsbidrag således de bidragsbelopp i dag går till olikaär att som
slags verksamheter för ungdomar i åldern 22-25 år i stället skall

på verksamheter för fem- och sex-åringar tonåringar.satsas samt
sänkningEn den bidragsåldern för många ungdoms-övreav av

organisationerna, för de politiska ungdomsorganisationerna,t.ex.
innebär förändringradikal de ekonomiska förutsättningarna fören av

möjligheter bedrivaderas ungdomsarbete på ideell basis. Detatt ett
bidragsbelopp därmed frigörs skulle visserligen komma barn ochsom

till godotonåringar i andra bidragsberättigade ungdomsverksamheter.
fråganVi dock behovet statligt stöd till de nämndaattanser om av nu

ungdomsorganisationerna måste bedömas från vidare perspektiv änett
så. sänkning den högstaEn åldersgränsen från 25 till 21 ellerav
kanske 18 år medför i praktiken dessa organisationer inte längreatt
skulle bidragsberättigade.vara

bör beaktasVidare sänkning åldersgränsen i deävenatt en av --
fall bidragsrätten består inte bara kan svårare fördetgöra-
ungdomsorganisationerna få kontinuitet i verksamheten ocksåatt utan
leda till problem det gäller inombygga kompetensnär att upp

Åldersgruppenorganisationen. 21 år visserligen i många25 är-
organisationer inte någon andel den totala medlemskåren. Menstor av

viktig funktion förebild förden fyller och ledare deen som yngre
oftamedlemmarna och dessutom resurskrävande. Det kan inteär

uteslutas sänkning den åldersgränsen kan få till följdövreatt atten av
ungdomsorganisationerna sig med de äldre medlemmargör av som

Ävenfaller för åldersstrecket. detta talar sänkning den övremot en av
åldersgränsen.

finns vidare anledning i beaktande de statliga reglernaDet taatt att
för bidragen till barn- och ungdomsorganisationerna har i fallvart-
tidigare många gånger tjänat förebild för kommunernas ochsom-
landstingskommunernas föreningslivet.bidragsgivning till

utredningen har vissa synpunkter förts fram bidrags-Inom mot ett
särskilt bakgrund myndighetsåldernmot attsystem som av numera-

år vänder sig till länge får18 sedan haär unga vuxna som anses-
ifrån de egentliga ungdomsåren.växt

Vi emellertid det i det här sammanhanget fel draäratt attmenar en
vid myndighetens inträde. finns i stället all anledningDetgräns att
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myndighetsåldern i olikapå bådamänniskor sidorförverka att om
sammanhang kommer samman.

etablera sigmänniskor ärFörutsättningarna för att som vuxnaunga
år infördes25dag åldersgränsenbegränsade ibetydligt än närmer

omständigheterdetviårs förordning. De1954 är somsersomgenom
åldersgränsen.densänkninghöjning övretalar för än avenensnarare

förändring dennågonföreslå övreför intedärförVi har attstannat av
åldersgränsen.

omfattande arbetebedriverorganisationergäller dedetNär ettsom
åldersgränsennedresänkning denskullebarnenbland de yngsta aven

övergripan-med dei stridmedlem kunna kommabidragsberättigadför
första handinämligenför bidragsgivningen,målende att gynna

därfördet inteVidrivs deorganisationersådana serunga.som av
Enåldersgränsen.den nedreföreslå sänkninglämpligt att avensom

föreståendemotiverasoch för sig kunnasänkning skulle isådan av en
delenförslaget i deneftersominträde. Menskolpliktenssänkning av

allsår inteförstaförberedandetillbegränsad närmastär ett som
detklass, vii förstautbildning i dagden attmotsvarar ansersom ges

åldersgräns.dennaföreslå någon sänkningtidigtförär att av
särskilda hänsynfrågan inteväcktorganisationer harFlera även om

med denemellertid stödVitill deras situation.bör atttas avmenar
kan dessaförordningenundantagsregeln i den nuvarandesärskilda

bedömning vi harfå bidrag. Enligt den görorganisationer ändå
nuvarandestöd deredan i dag medUngdomsstyrelsen möjlighet att av

rimliga villkororganisationerdessaför bidragsgivningenreglerna ge
avstårungdomsverksamhet. Vilångsiktigbedrivaför kunnaatt en

förslag i frågan.fram någotfrån läggadärför att

och videogram8 Film

filmvisningför tillträde till ojjfentlig-årsgränsennuvarande 11Den av
höjs till 12 år.videogramoch

medomotiverat undantagframstår11-årsgränsEn närmast ettsom
de flesta områden,gäller12-årsgränstill denhänsyn annarssom

infördes årll-årsgränseni Närgäller barnreklam TV.detnärt.ex.
utförliganågrabiograf anfördes intevisning film1960 för merav

det inte spela någonAllmänt ansågstill valet gräns.resonemang av
år.till eller 12llroll gränsenstörre sattesom

vanligareklartden i allmänhet12-årsgräns talar änFör äratt enen
ocksåperspektiv Sverigeinternationelltll-årsgräns. I är nästanett
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Ävendet här området.tillämpa ll-ärsgränsattensamt om en
barnreklamförbudet till åldersgränsen 12 år.fixeratär

åldersgränsennågot förslag ändraavstår från föra framVi attatt om
kalenderår denl5-ársfilm från fixering till födelsedag till detför en

år.fyller 15unge

skissNyckelövergångar en-

lämnas skiss hur förslaget nyckelövergångarl överrapporten omen
slår körkortsområdet.

Kostnader

räknar inte med förslagen medför kostnadsökningar.Vi att
särskilt framhålla det gäller förslagetVi vill sänktnär om en

rösträttsålder i kommunala kostnaderna för dessade valen val inteatt
påverkas följer valförfaran-kommer Här kostnadernanämnvärt.att av

och antalet röstande.det inte av
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Författningsförslag

i 1994: 1738ändringen alkohollagentill lagFörslag om

fråga alkohollagen 1994:1738föreskrivs iHärigenom om
följande lydelse,kap. och 9 §§ skall hadels 7 7att

paragraf,skall införas 7 kap. 8dels det i lagenatt en a avny
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

Serveringstillstånd får med-Serveringstillstånd får med-
endast visarendast den visar delas dendelas attatt somsom

till sina han med hänsyn till sinahan med hänsyn person- person-
förhållan- ekonomiska förhållan-liga och ekonomiska liga och

iden och omständigheterna den och omständigheterna i
lämplig övrigt lämpligövrigt utöva utövaär äratt att

Sökanden skall verksamheten. Sökanden skallverksamheten.
serveringsstället ocksåockså visa visa serveringsställetatt att

uppfylleruppfyller kraven i 8 kraven i 8 och 8 §§.a
tillståndsprövningen skall särskild hänsyn sökandenVid tilltas om

laglydig och benägen fullgöra sina skyldigheter detär motatt
allmänna.

8a§
Tillstånd för servering till

allmänheten året ellerrunt
årligen under viss tidsperiod får
meddelas endast serverings-om
stället inte den harvägrar som
fyllt 18 år tillträde till serve-
ringsstället på grund hansav
eller hennes ålder.
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9 §
befarasbefaras Om serveringen kanserveringen kanOm

frånmedföra olägenheter alko-från alko-medföra olägenheter
fårholpolitisk synpunkt,fårholpolitisk synpunkt, serve-serve-

ringstillstånd ävenringstillstånd vägrasvägras även omom
8 §§kraven i 8 ochuppfyll-i och 8 §§ ärkraven 7 är a upp-

fyllda.da.

juli 1997.träder i kraft den 1lagDenna
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I UPPDRAGET

Utredningens1 uppdrag

direktiv1.1 Våra

Regeringen beslutade 9den 1995 hemställan civilministernmars av
tillkalla särskild utredare med uppdrag samladatt göraatten en

de åldersgränser iöversyn samhället berör människorav som unga
till 30 års ålder, och motiven för dem. uppgiftenI ingår det attupp

kartlägga rådande förhållanden och analysera i vad män existerande
åldersgränser orsakar problem lämna förslag sådana föränd-samt
ringar kan behövas.som

I direktiven Dir. 1995:29 anförs följande.

Överblick, helhetssyn och legitimitet

skallUtredaren kartlägga alla åldersgränser i samhället berörsom
människor till 30 års ålder.unga upp

Många åldersgränser har uppkommit utifrån sektorspeciñka
intressen. angeläget åldersgränsernaDet präglasär att av en
helhetssyn på ungdomars situation och de inte sinsemellanatt ger
motstridiga signaler.

Inom olika ersättningssystem finns åldersgränser, exempelvis
gällerdet studiefinansieringnär och kontant arbetsmarknadsstöd.

Motiven för dessa deras effekter bör särskilt studeras.samt
Utredaren skall redovisa förmotiven de existerande ålders-

uppmärksammagränserna skillnader i olikasynsättsamt om-
råden.

För ungdomar skall respektera åldersgränserna det nöd-äratt
vändigt uppfattas legitima. Alla åldersgränsergränsernaatt som
måste grunda sig på försvarbaraskäl både från allmännaärsom

enskildaoch synpunkter. åldersgränsenOavsett innebärom en
rättighet eller skydd betydelsedetta avgörande förärett attav

skall kunna vinna både respekt.gränsen ochaccept
I utredarens uppdrag ingår därför föreslå förändringaratt av

gällande åldersgränser inte på detta låter sig motiveras.sättsom
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detta sammanhang det inte minst viktigt uppmärksammaI är att
på olika åldersgränser.ungdomars egen syn

Bidragen till ungdomsorganisationerna

och reformerat bidragssystem till ungdomsorganisationernaEtt nytt
trädde i kraft den juli 1994 förordningen 1994:64l1 om
statsbidrag till ungdomsorganisationer. de kommande årenUnder

får bli föremål förskall de ungdomsorganisationer bidragsom en
bidragen kommer ifördjupad bidragsprövning. Prövningen av

för bidrags-hittills relateras till de statliga målenhögre grad än att
givningen.

förändringar de ålders-Utredaren bör behovetöverväga avav
för ungdomsorganisationer skall fågällergränser att stats-som

förslag går förenadock viktigt eventuellabidrag. Det är att att
målen för vidare viktigt tillmed bidragssystemet. Det är att attse

eventuella förändringar inte missgynnar sådana organisationer som
styrda ungdomarna själva.är av

finns bilagaDirektiven i sin helhet intagna som

tillBakgrunden uppdraget1.2 m.m.

dåvarande regeringenungdomspolitik anförde denpropositionenI om
finns ochåldersgränsersamlad bör deöversyn görasatt somaven

1993/942135 23.skälen för dessa prop. s.
skälkulturutskott ansåg det fannsRiksdagens övervägaattatt en

ungdomsorganisa-gäller försänkning de åldersgränser attsom nuav
kunnaborde enligt utskottetskall få statsbidrag. Denna frågationerna

åldersgränsernaför den samladebehandlas inom översynen avramen
samhället.i

till känna vadregeringenRiksdagen beslöt sin meningatt som ge
beträffande bet. 1993/94:KrU31,hade anfört åldersgränserutskottet

1993/94:354.rskr.
utredning1995 års budgetproposition aviseratRegeringen har i en

1994/95: 100 bil. 14 48.åldersgränserna prop. s.om
riksdagen antagitriktlinjer för ungdomspolitikendeI som

ungdomspolitik,propositionengrundval den nämnda omav nyss
med-fullvärdigaungdomar behandlasviktenbetonas att somav

främja personligauppgift därför deväsentligborgare. En är att ungas
också viktigtoch inflytande. Detansvarstagande, delaktighet är att ge
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ungdomar goda förutsättningar etablera sig Vidare äratt som vuxna.
insatser fördet angeläget ungdomar inom olika områden präglasatt av

helhetssyn på ungdomars situation.en

1.3 Gränserna för utredningsuppdraget

Författningsregelerade åldersgränser

Området "alla åldersgränser i samhället vidsträckt. En kart-är
läggning samtliga åldersgränser såväl författningsregleradeav som-

och motiven för dem bakgrundandra den begränsade tidär mot av-
utredningen har sig inte möjlig genomföra. Kartläggningenattsom

därför till de åldersgränser förbegränsas människor till 30unga upp
förstaår statsmakterna i hand riksdag också regeringsom men- -

eller förordning.beslutat laggenom
vi i utredningenDet det inom dessa områdenär som ser som- -

praktisktdet möjligt redovisa egentliga skäl eller motiv förär att
bestämmelser fixeras till viss ålder. När det gäller regerings-som
förordningar skall dock uppmärksammas finnstill dem inte alltidatt
traditionella förarbeten innefattande redovisning motivenen av m.m.

gäller myndigheternasNär det föreskrifter dvs. föreskrifter på-
förordninglägre förekommer i dessa mängdänen rang en-

bestämmelser fixeras till ålder. fullständigNågon redovisningsom av
dessa bestämmelser har vi inte det möjligt Vi hargöra.ansett attvara

på svårigheternaredan pekat redovisa motiv för regeringsför-att m.m.
ordningar. Möjligheterna redovisa åldersfixeringarmotiv för påatt
den här nivån begränsade.änär mer

sedan reglerVad gäller åldersfixeras på privata sektorn kandensom
till början konstateras någon motsvarighet till riksdagstrycketatten
finns åldersgränserinte. De i regelanvänds denna sektor ärsom som

de inte följer lag eller förordning myndighetsföre-ellerom av-
krifter, skyddsföreskrifter för tillträde till olika åkattraktioner påt.ex.

tivoli och nöjesfält betingade kommersiella skäl. Vad vit.ex. av-
påtänker hur olika eller förmåner fixeras vidrabatternärmast är

iålder, inom området för kommunikationer.t.ex.
Det innebär emellertid inte vi från åldersgränserhelt har bortsettatt

inom den privata sektorn. finnsDet anledning redan här detnämnaatt
differentierade åldersgränser gäller inom s.k. krog-densystem av som

Ävenbranschen för tillträde till och nöjeslokaler.andrarestauranger
åldersgränserdessa tjänar kommersiellt syfte. åldersgränserDessaett

inte bara många gånger långt den serveringsålder 18 årsätts över
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för ochockså olikaalkohollagen mängäller enligt sättsutansom
kvinnor.

frivil-sammanhang deti dettaexempel bör ärEtt nämnasannat som
tobaksvaror till den underfrågaförsäljningsförbud i ärliga somom

införde år 1995 imånga platser i landethandeln18 år sam-som
försäljningsförbud.Folkhälsoinstitutetförslag frånmedband ett om

Åldersgränser berör människorungasom

Även människor vid-beröromrâdet "åldersgränser ärungasom
första hand åldersgränsertalas visserligen ivåra direktivsträckt. I om

ocksårättigheter och skyldigheter. Menknutna tillär omsom
missbruk något kanförhindramedelåldersgränser attett somavsom

mångaVi emellertidfysisk skada.psykisk ellerorsaka att avmenar
mindfemänniskorberörakande åldersgränser sägas passarungasom

riskera fallakategorisering och skulle därmedsådanväl in i atten
de reglerexempel kan allautanför vårt uppdrag. Som nämnas som

i frågamyndighetsåldern ochtillknyter som ger personen enan
uppdrag skilda slag.behörighet innehaformell att av

straffbar-rösträttsåldern 18 år och18 år,myndighetsåldernAtt
uppenbart.människor givetvisårhetsåldern 15 direkt berör ärunga

år gäller för s.k.år, år och 15åldersgränserna 7 llLikaså som
med alla deSå givetvis också falletbarnförbjudna filmer på bio. är

skiljelinjei åldrarna, 20-årsgränsenåldersgränser högre t.ex. somupp
och arbetsmark-inom familje-, utbildnings-mellan barn och vuxna

år, kravetlagöverträdare under 21nadspolitiken, särbehandlingen av
adoptivförälderår för godkännasmåste ha fyllt 25 attatt somman

bostadsbidragsaknar barn inte kanden studerareller att mensom
efter fyllda 29 år.

för människormånga åldersgränserfinns emellertidDet somunga
eller hennessig till den hansförsta hand vänderinte i utanunge

Reglerna idärför indirekt berör denföräldrar och unge.mera
har uppbyggnad. Dessa reglersocialförsäkringslagstiftningen denna

syfte barnenså till vida dessmänniskorberör är att garanteraattunga
omvårdnad. Ett typiskt exempelekonomisk standard ellerenviss

för omställningspension denförlängd tidhärpå reglernaär som gerom
förutsättningar för han eller honekonomiskaefterlevande föräldern att

föroch i stället använda tidensin arbetsinsatsskall kunna begränsa
Även här åldersgränsreglerfyllt 12 år. denbarnen tills de typen av

för vårt uppdrag.det inomfaller vi ramensersom --
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Tre principer för vår legitimitetsprövning

ligger också huruvidaI uppdraget samtliga åldersgränserprövaatt
grundar sig på skäl försvarbara både från allmänna ochärsom
enskilda synpunkter.

sådan analysEn med nödvändighet så vitt skildaspänner över
områden den något förenklat kan få drag jämförelsesägasatt av en
mellan "äpplen och päron". har därförVi det nödvändigtansett att
begränsa och analysera område för område. Det utesluter ändå inteoss
möjligheten anlägga helhetsperspektiv åldersgränsbe-att ettav
stämmelserna.

Följande principer bör därvid vägledande, nämligenvara
i takt med barnets stigande ålder och1 utveckling skall allt större

hänsyn till barnets synpunkter och önskemål för främjatas att per-
sonligt ansvarstagande, delaktighet inflytande,och

den myndig skall behandlas2 fullvärdig med-ärsom som en
borgare och därmed goda förutsättningar etablera sigattges som

ochvuxen,
åldersgränserna olika områden3 inom skall i så utsträckningstor
möjligt präglas helhetssyn.som av en

sist nämnda principen vi särskilt betydelsefull för vårtDen ser som
uppdrag.

Vår analys bakgrund siktevad i första handtar mot sagtsav som nu
på möjligheten formulera generell princip för bruketatt en av
åldersgränsbestämmelser. Vår tanke åldersgränsbestämmelsernaär att

förstai hand skall fixeras område till vissaoavsett gemensamma- -
åldrar. skulle lösa del deDet problem det mylleren av avsom
åldersgränser upphov till. sådanEn övergripande princip,sägs ge
präglad helhetssyn, fordrar givetvis del undantag. Ettav en en
exempel på undantagssituation åldersgränsbestämmelseär nären en
följer konventionsåtagande.ettav

först nämnda främstDen principen får vi det betydelse vidsom ser
jämförelse mellan olika områden har drag. Somen som gemensamma

exempel kan den barn har is.k. skildanämnas vetorätt som samman-
målhang i och ärenden dess någraI fall gällerrörm.m. som person.

åldersgränsen 12 år it.ex. mål eller ärenden verkställighet vadom av
allmän domstol bestämt vårdnad och barnsumgänge,om om namn

adoption, i andra fall inträdeoch 15 år i och utträde Svenskaom ur
kyrkan.

andra principen får betydelse för de åldersgränsbestämmelserDen
myndighetsâldern.gäller Vi har redan pekat 20-års-översom

det gäller familjepolitiken, utbildningspolitiken och arbets-gränsen när
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ochoch ungdomarmellan barndrasmarknadspolitiken. Här gränsen
juli 1974.fram till den 1gälldemyndighetsåldervid den somvuxna

harmyndighetsålder äventill dennamotsvarande kopplingEn
systembolaget.inköpsäldern på

gäller 21-områdenstraffrättensochsociallagstiftningensPå en
ålders-lagöverträdare. Dennaförochför vårdårsgräns ungaav unga

kriminalpoli-motiverasochungdomarmellan barn ochgräns avvuxna
mognad/vår anm..försenadskäl enoch humanitäratiska

tillfixerasbestämmelserfleraocksåkörkortsonrrådet finnsPå som
motiveratsharåldersgränsermyndighetsåldern. Dessaålder över av

för påföreställningarpåtrafiksäkerhetsskäl och bygger att ettattom
särskildfordrasfordonslagföra vissakunnasäkert sätt enav

erfarenhet.

ungdomsorganisationernatillBidragen

åldersgränserförändringar debehovetfrågandet gällerNär avavom
för detkan viungdomsorganisationernatillbidragengäller försom

särskilt uppdragUngdomsstyrelsen harförsta konstatera ett avatt
kraft såträdde ibidragssystemutvärdera detregeringen sentatt som

statsbidrag1994:641förordningenjuli 1994den 1 omgenomsom
1996.under årförväntaskanEnungdomsorgansiationer.till rapport

regelverki detta utgöråldersgränsernakonstateraVi kan vidare att
tillgrundläggandebara för den rätteninteförutsättningarfleraen av

bidraget.beräkningenockså förbidrag utan av
underordnadeåldersgränserna ärkonstateraVi kan dessutom att

fårförändring åldersgränsernaochför bidragssystemetmålen att aven
styrda ungdomarnaorganisationersådana ärmissgynnainte avsom

själva.
förändring-förinnebär vadSammantaget utrymmetsagts attsom nu

ungdomsorganisatio-tillstatliga bidragenför deåldersgränsernaar av
blir högst begränsat.nerna

åldersgränserNya

åldersgränserprimärt föreslåuppgiftvårVi det inte attsomser
i dag.områden där sådana saknas
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Utredningsarbetet.41

medreferensgrupptill sigknytithar i arbetetUtredningen en
missivskrivelsen.ungdomar se

Gymnasieele-uppsatsprojekt.genomförthar vidareUtredningen ett
skrivitgymnasieskolor hari tioårskursklasser ii elva trever

"Åldersgränser bilaga 2.samhället" seitematuppsatser
skolor harFöljande300iresluteratProjektet har närmare uppsatser.

Åsö gymnasium iGöteborg,iLundby gymnasiumprojektet:ingått i
Åbergsgyrrmasiet Botvidsgymnasieti Trollhättan,MagnusStockholm,

skola iVästermalmsValdemarsvik,iBäckadalsskolanNorsborg,i
i Lycksele,TannbersskolanPiteå,Strömbackaskolan iSundsvall,

i Malmö.PildamsskolanochHelsingborgFilbornaskolan i
iUmeå universitet harLunds ochD-nivå vidochStudenter på C-

förgrundmaterialdetta närmaresigexamensarbeten attsina använt av
titlarFöljandeinställning till åldersgränser.människorsbelysa unga

kan nämnas:
UmeåungdomstidenUngdom om

Lund,ellervarkenellerochBåde barn vuxen
Umeå,på åldersgränserungdomarsOm syn

tonåringar Lund,tycker tillTonåringar om
Umeå,pankMyndig men

Åldersgränser hinder Lund,ellerskydd-
alkoholochtobakvid inköpåldersgränseråsikterUngdomars avom

Lund,
sänktpågymnasieeleversargumentationsanalysEn ensynav

Lund,rösträttsâlder
betydelse,12-årsgränsensoch skilsmässaBarn/ungdom --

gynmasieung-betydelse förvåldsskildringarsvåldFörhäxad av -
Lund.identitetsutvecklingdomars

1995underfärdigställtsexamensarbetendesammanfattningEn somav
bilaga 4.finns intagenoch 1996 som

anordnatspelseminariummedverkathar iUtredningen ett ungasom
Lotteriinspektionen.av

pååldersgränsernarörandehearinghållithar vidareUtredningen en
baramedverkade intehearingdennaområdet. Vidalkoholpolitiskadet

ocksåområdetm.fl.för myndigheter representan-företrädare utan
ungdomsorganisationer.antalför ett stortter

företrädaremedkontakter tagitsinformellaarbetets gång harUnder
handikapporganisa-och förungdomsorganisationernapolitiskaför de

tionerna.
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En enkätundersökning har gjorts Landsrâdet för Sverigesgenom
ungdomsorganisationers försorg det åldersgränsernagäller förnär
statsbidrag till ungdomsorganisationerna. Enkäten har tagit sikte på
organisationernas åldersproñl. Pâ uppdrag utredningen har ävenav
Kommunförbundet enkätundersökninggjort liknade det gällernären

Ävenkommunernas bidrag till ungdomsorgansiationerna. landstings-
förbundet har i dessa frågor lämnat utredningen värdefullt material.
Informella kontakter har tagits med Riksidrottsförbundet i dennaäven
fråga.

Utredningen har lämnat remissvar på Körkortsutredningens
Ålders-delbetänkande SOU 1996:11 EU-mopeden; och behörighets-

för två-krav och trehjuliga motorfordon bilagase 2.
Därutöver har utredningen haft informella kontakter med flertalett

statliga utredningen. kanHär 1995 års vapenutredning Junämnas
1995:04, 1994 års körkortsutredning K 1994: 13, 1995 års yrkestra-
ñkutredning K 1994:12, Studiestödskommittén U 1994:13,
Skolkommittén 1995:04.U

Kontakter har tagit med Barnombudsmannen och Räddaäven
barnen.

Disposition1

författningsreglerade äldersgränsbestärnrnelsernaDe och motiven för
dem redovisas under respektive departements ansvarsområde i följande
ordning: Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet, Försvars-
departementet, Socialdepartementet, Kommunikationsdepartementet,
Finansdepartemenetet, Utbildningsdepartementet, Arbetsmark-
nadsdepartementet, Kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Civil-
departementet och Miljödepartementet.

såVi har i utsträckning möjligt vid denna redovisning tagitstor som
hänsyn till de förändringar nyligen har aviserats i den departe-som
mentsförordning enligt uppgift frånkommer gälla och medattsom
den juli 1996.l

Indelningen innebär visserligen bilden åldersgränseratt av som
sakligt hör splittras. Det gäller för sådana ålders-sett t.ex.samman

föravgörande människa i olikagränser är närsom en ung samman-
hang tillhar komma tals. Ett exempel arbets-rätt utgöratt annat
skyddsbestämmelserna. hörDessa visserligen till övervägande del till
Arbetsmarknadsdepartementets område flera bestämmelser rörmen

Kommunikationsdepartementet, bestämmelsernaäven gällert.ex. som
ombordanställda, och Miljödepartementet, bestämmelsert.ex. om
strålning.
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För något ned denna splittring och för överblick ochatt tona att ge
helhetssyn redovisas âldersgränsbestämmelser sakligt hörsettsom

under rubriker.samman gemensamma
Vad däremot de bestämmelsergäller knyter till myndighets-som an

åldern redovisas dessa i sammanhang. Här således inte någongörsett
fördelning pâ respektive departement.
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åldersgränserJustitiedepartementets

18 årValbarhetsålderochRösträtts-1 -

på valdagen och harårs ålderuppnått 18harDen senastsom
riksdagen.till val till Hanmedborgarskap harsvenskt rösträtt

förriksdagsledamot ellerocksåkan ersättareeller hon vara
ledamot.

också vidval till riksdagen harvidhar rösträttDen rösträttsom
folkomröstning.

kommun och landsting krävskommunala valiFör rösträtt
folkbokförd i kommunen.18 årålderförutom äratt manaven

kyrkligagäller likaså vid val.ålderskravmotsvarandeEtt
till Europaparlamentet.beträffandegäller rösträttDet även

val till sametinget.gäller vidare vidDet

historikLiten

sambandmyndiga ipolitiskbegränsad mänSverige rösträttI gavs
vid denmyndighetskravet,riksdagsordning. Utöver1866 årsmed som

årsinkomst eller innehavockså 800 riksdaler i21 år, krävdestiden var
000 riksdaler.till minstfastighet, värderad 1av

nåttoch kvinnor,bådekommunalvalRöstberättigade i män somvar
riksdaler i årsinkomst. Enminst 400ålder hademyndig och person

graderat efter inkomsten.flerakommunalval hakunde i röster,
År vid riksdags-förlikainfördes allmän och män1909 rösträtt

ochtill både FörstaValenAndra kammaren.mannavalen valen till
slopadesInkomststrecketproportionella.Andra kammaren menvar

till 24 år.höjdes från 21 årrösträttsåldern
kunde ha tillantalreducerades detkommunalvalet rösterI personen

högst 40 röster.
År Vidare blevriksdagsvalen.ikvinnor1921 fick rösträtt även

år, ochkommunalval 23riksdags- ochför båderösträttsåldern
för riksdags-innebar detdelavskaffades. Förskattestrecket männens

kommunal-år och förfrån år till 23år, 24sänkning medvalen etten
delår. För kvinnornasår till 23två år, från 21höjning medval en
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innebar det också höjning rösträttsåldern för kommunalval meden av
två år, från 21 år till 23 år.

År rösträttsåldern för kommunalval från1941 sänktes 23 år till 21

ar.
År rösträttsåldern för1945 sänktes riksdagsval till 21 år.
År 1965 den allmänna rösträttsäldern är tillsänktes till 20 år, 1970
år år till är.19 och 1974 18

Valbarhetsâldern har under period genomgått liknandesamma
förändringar.

Enligt 1866 års rikdagsordning valbarhetsåldern till Förstavar
årkammaren 35 och till Andra kammaren 25 är.

År valbarhetsåldern till år och1909 sänktes till Andra kammaren 24
är 1921 till 23 år.

År till år för1937 höjdes valbarhetsåldern till Andra kammaren 25
år.är 1949 återigen sänkas till 23att

huvudValbarhetsåldern till kammaren ändradesFörsta över taget
under denna period. år 1953 sänkte från 35 år till 23inte Men denna

därmed densamma för bådaår. Valbarhetsäldern blev kamrarna.
tvåkammarriksdagen med enkam-Från och med år 1971 ersattes en

marriksdag.
för till riksdagenMyndighetsåldern och ålder valbarhet samman-

faller sedan år 1969.

Riksdagsval1 1
.

§för i riksdagsval i 3 kap. 2Förutsättningarna rösträtt anges
krävs svenskt medborgarskap ochregeringsformen. För rösträtt en

valdagen.ålder åruppnâdd 18 senastav
villkoren för kan ledamotuppfyllerBara den rösträtt vara avsom

för ledamot 3 kap. 10 §.riksdagen eller ersättare

tilltill födelsedagen, inte tidigareRösträttsâlderns inträdande knutetär numera som
vid kalenderârsskiftet fore valet; tidigare ordningen hadeåldern dennämast

röstlängdstekniska 163. Skerorsaker prop. 1973:90 omval, denär ävens.
röstberättigad, fyller 18 årefter den första valdagen omvalsdagensenastsom men

247.a.a. s.
I2 kap. 3 § och 4 kap. 12 §§ vallagen 1972:620 knyter bestämmelserna2 och om

beräkning inteantalet röstberättigade och skall antecknas ellersomav om vem
i till 18 år.antecknas allmän särskild röstlängd rösträttsáldernoch an
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för 18-årsgränsMotiv en

tillSom skäl för sänkt rösträttsålder 18 år framhölls bl.a. atten
fört med sig ungdomen allmänhet hadesamhällsutvecklingen iatt

insikter i sociala, politiska och ekonomiska frågor tidigareänstörre
tilloch sänkning rösträttsåldern borde kunna medverka attatt en av

rikta ungdomens intresse i samhällsfrågor till den politiska aktivitet
hade den representativa demokratin och dess olika bas.organ somsom

värdefullt rösträttsål-framhölls vidare sambandet mellanDet omsom
1973:90 162.dern och myndighetsåldern bevarades prop. s.

för valbarhetsâldern till 18 år har anförtsSom skäl sänkningen av
och åldern föröverensstämmelsen mellan myndighetsåldernatt

164.valbarhet bör bevaras a.a. s.

Kommunala val1.2

val och landsting ställsvid kommunala kommunFör rätt röstaatt
kommunallagen 1991:900enligt kap. 2 och 3 §§4 sammaupp
beträffande riksdagsval. krävsfråga ålder Dessutomvillkor i somom

med-inte svenskfolkbokförd i kommunen. Den äräratt somman
folkbokförd här minst âr.måste också sedanborgare trevara

skall också inom EuropeiskaMaastrichfördraget medborgareEnligt
den medlemsstat därvid kommunala val iunionen ha rösträtt

på villkorunionsmedborgaren bosattär statens egnasamma som
medborgare.

Även gäller förmed vadåldern för valbarhet överensstämmer som
§.i riksdagsval 4 kap. 5valbarhet

Kyrkliga1.3 val

och valbarhetLikaså de kyrkliga valen krävs föri rösträtt utom-
uppnådd ålder 18 år.annat en av-

i kyrkofullmäktige ellerledamöter ochvid valRösträtt ersättareav
århar fyllt 18församling har dendirektvalt kyrkoråd iett somen

harsvensk medborgareinte rösträttpå valdagen. Den ärsenast som
årennovember delandet denhar varit folkbokförd i 1bara han treom

§ 3valbarhet 12 kap. 2gäller förföre valâret. Motsvarandenärmast
1992:300.andra stycket kyrkolagenoch 5 §

51



åldersgränserJustitiedepartementets SOU 1996:111

valbar till ledamot eller i stiftsfullmäktige,För ersättareatt vara
fyllt 18 årstiftsstyrelse fordras likaså har valdagen 24 kap.att man

och 25 kap. 3.4 §3
valbargäller för lekmannaledamot ellerDet även ersättareatt vara

för i domkapitlet 27 kap. 9 § 3.denne
förSå gäller också för ledamot eller ledamotersättareatt vara av

29kyrkomötet, i Svenska kyrkans centralstyrelse och elektor kap.
30 kap. 3 § och 46 kap. 17 §3.1

Folkomröstning1

till riksdagen också vidhar vid val harDen rösträttrösträttsom
fråga folkomröstningarfolkomröstning hela riket. I beslutandei om

regeringsformen fråga rådgivande folkom-regleras detta i och i om
folkomröstningslagen 1979:369.röstningar i

1991:900 finns bestämmelserkap. 34 § kommunallagenI 5 om
opinionsundersökningar eller andrakommunal folkomröstning,

förfarandet vidliknande förfaranden. föreskrifterNärmare om
1994:692 kommunala folkom-folkomröstning finns i lagen om

år.uppnådd ålder 18röstningar. För krävsrösträtt aven
1992:300 finns bestämmelserI 13 kap. 25§ kyrkolagen om

opinionsundersökningar eller andrafolkomröstning i församling,
ålder 18 år.liknande förfaranden. krävs uppnåddFör rösträtt en av

parlamentarisk församling inomtill1.5 Val

Europeiska unionen

vid valvid val till riksdagen har ocksåDen har rösträttrösträttsom
regeringsformen ochi §1agentill Europaparlamentet. regleras i 5Det

till Europaparlamentet.1995:374 valom
RomfördragetEuropaparlamentet förutsätts iFör tillrösträtt att

påtillerkänner unionsmedborgareEU:s medlemsländer rösträtt samma
Bestämmelser dettavillkor gäller för de medborgarna. omegnasom

finns rådets direktiv 93/91/EG.i valrättsakten och i

sameting1.6 tillVal

För till Sametinget ställs enligt 3 kap. 3 §vid valrätt röstaatt same-
vidtingslagen villkor i fråga ålder1992:1433 samma somupp om
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åreller fyller 18fylltförsamlingarpolitiskaval tillövriga -
ålderskrav8 §enligt 3 kap.gällervalbarhetvaldagen. För somsamma

bil. 66.1992/93:32 1för prop.rösträtt s.

18 årstatschefenförBehörighetsålder1.7 -

behörighetfrågagäller imyndighetsåldern attallmännaDen om
RF.kap. 2 §statschef 5tjänstgöra som

18-årsgränsförMotiv en

åberopa-de skälframgår151993/94: lförarbetena prop. attAv som
dåvaran-år från dentill 25behörighetsåldern1969 höjaårfördes att

ochbärkraftigaär inte längremyndighetsåldern 21de allmänna anses
i andragäller18-årsgränsjämförelse visarinternationell att enatt en

motsvarandebefogenheterkonstitutionellaharmonarkenländer där
tillhänvisades vidareförarbetenaSverige. Ifanns itidigaredem som
17ledamöter s.svenska riksdagensför dengällde18-årsgränsenatt

18.och

statsrådförbehörighetsälderIngen1.8

alls.ingen åldersgränsgällerstatsrådFör

53



Justitiedepartementets åldersgränser SOU 1996:111

2 Myndighetsåldem 18 år-

Myndighetsåldern 18 år sedan den juliär 1 1974.
Myndigheten betydelse inteär bara för möjligheten företaattav

rättshandlingar också i vissa andra hänseenden, bl.a. behörig-utan
heten inneha uppdrag skilda slag.att av

Vid sidan de regler så direkt knyter tillsättav som an myn-
dighetsåldern finns bestämmelser åldersgräns på 18 årom en
åtskilliga författningar på vitt skilda rättsområden. I många fall
har dessa 18-årsgränser i väsentlig grad influerats myndighets-av
åldern.

finnsDet emellertid också åldersgränser inklusive 18--
årsgränser där andra motiv sambandet med myndighetsål-än-
dern har varit avgörande eller i fall inverkat bedömningen.vart

Liten historik

Myndighetsåldern för under landskapslagarnamän och denvar
allmänna landslagen år. Kvinna15 blev enligt dessa regler åtminstone
i viss utsträckning myndig, i och med hon blev änka.att

År 1721 höjdes myndighetsåldern till 21 år. Från årdetta och fram
till år 1969 har blivit myndiga vid 21 års ålder,män medan kvinnor
långt fram 1800-talet omyndiga och levde under främst sinavar
fäders eller makars målsmanskap.

Först med lagändringar år 1858 och år 1863 blev ogifta kvinnor
myndiga. Deras myndighetsålder fastställdes inledningsvis till år25

Årsänktes år 1884 till 21 år. 1921 blev gifta kvinnor myndiga.men
Den juli 19691 sänktes myndighetsåldern för både och kvinnormån

till 20 år. 20-årsgränsen kom till efter nordiska överläggningar, vilka
under 1969 ledde till sänkning myndighetsåldern i samtligaen av
nordiska länder. Samma år sänktes också rösträttsåldern så denatt som
uppnår 20 års ålder under valåret fick rösträtt.senast

Den juli1 1974 sänktes myndighetsåldern ytterligare till nuvarande
18 år. Samtidigt sänktes också rösträttsåldern till år. Sambandet18
mellan myndighetsålder och rösträttsålder bevarades därmed.
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ordningNuvarande

underFB. Denföräldrabalken ärireglerasMyndighetsåldern som
omyndig.§ FBenligt 9 kap. 1ochunderårig ärbetecknas18 år som

J8-ârsgränsförMotiv en

årår till 18från 20myndighetsåldernsänkningenförskälSom av
fruktbartfögainledningsvis detdepartementschefen ärunderströk att
inträder,mognadsocialaungdomensdiskutera närnärmareatt

kriterier pågiltigaobjektivanågraställasvårtdeteftersom är att upp
överväganden utgåmognad fortsatte hanbör i ställetsocial --

behörighet ifrågamedför imyndighetenverkningarfrån de omsom
avseendetdetangelägenheter. Iekonomiskaisärskiltavseenden,olika
med 1969i samband18 år redanfylltungdomaråberopades att som

dethandlingsförmågacivilrättsligomfattandefått såreform har attårs
redan vidinträderväsentligenmyndighetkan hävdasfoginte attutan

18 år harfylltnämndes den rättexempel attålder. Somdenna att som
lån förstatligabruk ochbostad för ut-själv hyra att taeget upp

varjenämndesexempelbosättning. Ett attellerbildning annat varsom
rättshand-sedvanligaföretahushåll harmed rättunderårig atteget
barn,uppfostraneller förhushållningendagligaför denlingar somav

redanframfördesexempelytterligarehushållet. Ett atttillhör varsom
18 år harfylltdessutomreform gälldeårs1969för att sompersoner

arbete.ellertjänstsjälvbehörighet annatatt ta
skydddärefter detkonstateradeDepartementschefen att som

huvudsakår kom i18 och 20mellandemomyndigheten varsomgav
iskuldsättning,vissgälldebara detpraktiskt uttryck t.ex.närtill

tillgångarförfogandeochavbetalningsköp, övermedsamband som
angivnadearbete. Attänförvärvats sätt egetannat genom

således inteinnebaromyndighetenskydddetområdena slopa gav,som
öppnades.riskernågraoch intenågot storastort steg som

enligtmyndighetsåldernfastställandetvidintresseAv varav
inträdandeförgällerockså åldersgränsdepartementschefen den som

konstateradeDärvidskyldigheter.ochrättighetermedborgerligaav
ålder. Hanvid 18 årsinträddevärnpliktskyldighetenhan göraattatt

sänk-föreståendedentillmätasbordesärskild viktvidareansåg att
egendomligtsigtorde detEnligt honomrösträttsâldern. teningen av

2 från 21 årrösträttsâldern sänktesdåreformvid 1969 årsståndpunktSamma som
till âr.20
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självständig ställning i politiskaatt taom en person som anses mogen
frågor inte tillerkänns full civilrättslig handlingsförmåga prop.
1974:44 60 f..s.

2.1 Myndighetens betydelse för civilrättsligaden

handlingsförmågan

Den omyndig får i princip inte själv råda sinär egendomöversom
FB3.eller åtaga sig förbindelser ekonomisk 9 kap. §1naturav

Sådana åtgärder ankommer i stället på förmyndaren eller kräver i
varje fall dennes samtycke. I vissa fall måste förmyndaren inhämta
tillstånd från Överförmyndaren eller från domstolen. Förmyndare för
den underårige vanligen föräldrarna 10 kap. 2 §är FB.

Under förutsättningarsärskilda har den underårig omyndigärsom
viss själv sköta sina ekonomiska förhållanden.rätt att

Varje underårig med hushåll får således själv ingå sådana rätts-eget
handlingar nödvändiga för den dagliga förhushållningen ellerärsom
uppfostran barn, tillhör hushållet. Rättshandlingar denav som som
underårige ingår blir dock inte bindande för den underårige, denom
med vilken rättshandlingen slöts insåg eller bort inse, detatt som
införskaffades rättshandlingen inte nödvändigt. På ansökangenom var

förmyndaren kan den underårige missbrukar sin behörighetav som
berövas denna beslut domstol 9 kap. 2 § FB.genom av a

Enligt kap. får9 3 § FB den underårige själv råda vad hanöver
eller hon har förvärvat arbete efter fyllda 16 år. Detsam-egetgenom

gäller avkastningen sådan egendom och vad iträttma av som
egendomens ställe. nämnda fall liksoml den underårige harnärnu
förvärvat egendom gåva, eller förmånstagarförord-testamentegenom
nande vid försäkring eller pensionssparande under villkor han elleratt

fårhon själv råda den 9 kap. 4§ har förmyndarenöver - -
möjlighet med överförmyndarens samtycke hand egendomen,att ta om

det behövs till denmed hänsyn underåriges uppfostran ellerom
välfärd. Vidare får den underårig inte sig i skuld medär sättasom
betalningsrätt i egendomen. Den har fyllt 16 år och medsom
vederbörligt tillstånd driver näring får däremot ingå alla rättshand-
lingar faller inom området för rörelsen. Undantag gäller bara försom

förfogandenvissa fast egendom och 9 kap. 5 § FB.över tomträtt

3 FB från juliändrad den l 1995 SFS 1994:1433; SFSomtrycktgenom genom
1995:974.
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frånerforderligt samtyckeunderårige ingått avtaldenHar ett utan
haravtalet så länge detta intekan hans frånträdaförmyndaren motpart

kände tillbehörigen fullgjort. Omgodkänt ellerblivit motparten
ändåunderårigeanledning denomyndigheten och inte hade att anta att

under den tidavtalet, blir dock bundenbehörig sluta hanatt somvar
avtal6 Omfå avtalet godkänt 9 kap. § FB.behövs för ettatt som

inte blir gällande,erforderligt samtyckeunderärige har ingåttden utan
dessmottagit ellertillbaka vad hanvardera lämna ersättaskall parten

ersättningsskyldig baraprincipunderårige emellertid ivärde. Den är
underhållskäligatill hanshar mottagit hari den mån vad han använts

för 9 kap. 7 § FB.medfört honomeller i övrigt nytta

direkt tillRegler knyter2.2 ansom
myndighetsåldem

bl.a. förhänseenden,också i vissa andrabetydelseMyndigheten är av
underårigskilda slag. Deninneha uppdrag ärbehörigheten att somav

tredje stycketrättegångsombud kap. 2§12intekan t.ex. vara
rättegångsbalken4. stiftare,inte hellereller hon kanHan vara

4 direkt tillinneha detbehörigheten uppdragföljandeI regler knyts att ett an
Skiljeman enligt 5 §ha uppnått myndig ålder:i skallfrågaförhållandet att personen

enligt 4 kap.nämndeman i tingsrätt eller hovrättskiljemän;1929:1451 lagen om
balk;ekonomisk enligt 10 §1942:740 eller6 § rättegångsbalken expert a samma

1949:105tryckfrihetsförordningen5 2 §skrift enligt kap.utgivare för periodisk
enligt 10 kap. 1 §förordning; förmyndare§juryman enligt 12 kap. 5eller samma

balk;förvaltare enligt kap. 1 §11god ellerföräldrabalken eller sammaman
häradsallmänningar;1952:166enligtallmänningsstyrelse 23 § lageniledamot om

1952:167ekonominämnd enligt 22 § lagenelleriallmänningsstyrelseledamot om
iför ledamoteller ersättarei Norrland och Dalarna; ledamotallmänningsskogar

enligtgodmarknadsdomstol;1970:417marknadsdomstol enligt 7 § lagen manom
enligt 20 §eller länsrättnämndeman i kammarrätt1970:847;3 § ackordslagen

före-ledamot ellerförvaltningsdomstolar eller1971:289 allmännalagen om
enligt 2 §§enligt 28 lag;förvaltningsdomstoldragande i allmän samma syneman

ijordabalken; ledamot rätts-enligt 9 kap.1971:704förordningen synemänom
hyres-1972:429; i arrende- ellerrättshjälpslagen ledamotenligt 4 §hjälpsnämnd

styrelse-hyresnämnder;1973:188 arrendenämnder ochnämnd enligt 2 § lagen om
1973:370enligt 59 81 §§ lagenochrevisor i arbetslöshetskassaledamot eller om

enligt 30 § lagenför samfälligheti styrelsearbetslöshetsförsäkring; ledamot
enligti arbetsdomstolenledamotförvaltning samfälligheter;1973:1150 avom

oljekrisnämndarbetstvister; ledamot ii1974:371 rättegång1 § lagen3 kap. om
biträdande dispaschör enligtdispaschör eller1975:197;enligt 10 § oljekrislagen

idispaschörsinstruktion; ledamotförordningen 1975:932 med statens15 § va-
enligtstyrelseledamot 32va-nämnd;1976:839nämnd enligt 4 § lagen statensom

iföredragande patentbe-ellervattenförbund; ledamot1976:997§ lagen om
ledamot i1977:729 patentbesvärsrätten;enligt 7 § lagensvärsrätten om

ilokal1978:262 ledamotellerenligt 20 § förfogandelagenriksvärderingsnämnden
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styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller likvidator i ett
aktiebolag, inte heller den på bolagets fårvägnar ta emotvara som
delgivning 2 kap. 8 kap. 4 och §§, 10 kap. 2 § 13 kap.1 11 samt

§ aktiebolagslagen 1975:1358. Motsvarigheter till dessa be-7
stämmelser aktiebolagslagen underârighetens betydelse för olikai om

finns lagstiftningen bank- och försäkringsrörelse,slag uppdrag iav om
handelsbolag och enkla bolag, ekonomiska föreningar och omom om

stiftelsers näringsverksamheti flera författningar reglerarsamt som

värderingsnämnd enligt medborgarvittne enligt 3 §26 § lag; lagensamma
1981:324 medborgarvittnen; ledamot suppleant i fondstyrelse enligt 4 §ellerom

pensionsfonden; ledamot i styrelselagen 1983:1092 med reglemente för Allmänna
för pensionsfonden enligt § förordningen 1984:287 förslag pâallmänna 5 om

pensionsfonden; fullmäktig vice riks-ledamöter i för allmänna ellerstyrelserna
enligt 1988:1385 Sveriges riksbank;bankschef i riksbanken 33 § lagen om

för i reklamationsnämnden enligt 9 §ledamot eller ersättare ledamot Allmänna
reklamationsnämnden;förordningen 1988:1583 med instruktion för Allmänna

enligt 1990:886 granskning ochsärskild ledamot i kammarrätten 23 § lagen om
i jämställd-filmer videogram; ledamot eller ersättare för ledamotkontroll ochav

instruktion för jämställd-hetsnämnden enligt 24 § förordningen 1991:1437 med
ekonomisk enligt 64 d § konkurrenslagen 1993:20; ledamothetsnämnden; expert

enligt 18 §för i Prövningsnämnden för bankstödsfrågoreller ersättare ledamot
vidstatligt till kreditinstitut; ledamotlagen 1993:765 stöd banker och andraom

sjölagen l994:1009; ekonomisk i vissasjöförklaring enligt 18 kap. 10 § expert
marknadsföringslagen 1995:450.mål i Stockolms tingsrätt enligt 49 §

5 följande associationsrättliga lagstiftningens område knytsl regler den
revisorbehörigheten direkt till myndigheten: styrelseledamot, eller suppleantan

understödsföreningar; enligt 32 §enligt 14 § 3 lagen 1972:262 styrelseledamotom
likvidator i1976:997 vattenförbund; handelsbolag ellerlagen mottagare avom

enligt 1980:1102 bolag;delgivning 2 kap. 37 § lagen handelsbolag och enklaom
företag;revisor enligt 4 § 1980:1103 årsredovisning i vissakap. 2 lagen om m.m.

enligtstiftare enligt verkställande direktör2 kap. l § styrelseledamot eller
för-8 företrädare enligt 8 § revisor enligt 10 3 §kap. 4 kap. 13 kap.samt

säkringsrörelselagen 1982:713: revisor enligt 3 3 § bankrörelselagenkap.
direktörl987:6l7; stiftare enligt 2 styrelseledamot och verkställandekap. 1

likvidatordelgivning enligt §enligt 7 kap. 3 och 4 §§, 7 kap. 15mottagare samtav
enligt 10 8 § bankaktiebolagslagen 1987:618; stiftare, styrelseledamot,kap.

likvidator enligtdirektör-, delgivning, huvudman ellerverkställande mottagare av
§§, 4 § 6 6 § sparbankslagen2 kap. l 3 kap. 4 och 14 kap. 2 kap.samt

enligt1987:619; delgivning eller likvidator 6 kap.styrelseledamot, mottagare av
§§ 9 8 § föreningsbankslagen 1987:620; styrelseledamot eller3 och 14 kap.samt

enligtdirektör 6 firmatecknare enligt 6 revisorverkställande kap. 4 kap. 11
ekonomiska8 3 § likvidator enligt 7 § lagen 1987:667kap. 11 kap.samt om

föreningar; delgivning föreståndareverkställande direktör, ellermottagare av
enligt 10 24 §§ 1992:160 filialer generalagentoch lagen utländska m.m.;om
enligt 3 § 1993:1302 EES-försäkringsgivares i Sverige;2 kap. lagen verksamhetom
styrelseledamot, företrädare förvaltare enligt 2 10,styrelseordförande, och kap.

enligt16 och 23 §§, revisor enligt § likvidator 7 kap. 7 §11, 4 kap. 3 samt
europeiskastiftelselagen 1994: 1220; företagsledare enligt 4 § lagen1994: 1927 om

ekonomiska intressegrupperingar.
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Vi har redan det gäller åldersgränser på det politiska områdetnär
sambandet mellan myndighetsâldernnämnt och rösträttsâldern. Här

därförskall också behörighetskraven förnämnas valbarhet till de olika
försam1ingarna7politiska och för tjänstgöra statchef 5 kap.att som

2 § RF anpassade till den allmänna myndighetsåldern.är
Vad gäller inom Svenska kyrkansäven område intesagtssom nu

förbara och valbarhet förallmänt behörighetenrösträtt innehautan att
befattningarskilda

6 Följande bestämmelser det näringsrättsliga området för behörigheten innehaatt
direktuppdrag knyter till myndigheten: utgivare enligt 5 kap. 2 § tryckfrihetsför-an

ordningen 1949: 105; generalagent för försäkringsforetagutländskt enligt 4 § lagen
1950:272 för utländska försäkringsföretag drivarätt försäkringsrörelse iattom
Sverige; tillstånd driva hotell eller pensionatrörelse enligt 2 § och föreståndareatt
for enligtsådan rörelse 3 § lagen 1966:742 hotell- pensionatrörelse;ochom
renskötare enligt 14 § jfr § rennäringslagenmed 11 197l:437; auktoriserad
bilskrotare enligt 3 § 3 bilskrotningsförordningen l975:348; auktoriserad tolk eller

enligtöversättare 4 § 2 förordningen 1985:613 auktorisation tolkar ochom av
importeraöversättare; rätten hantera och explosiva enligt 9 § för-att varor

ordningen 1988: brandfarliga1145 och explosiva registrerad försäkrings-om varor;
mäklare enligt 5 § 1989:508 försäkringsmäklare;1 lagen generalagentom
försäkringsgivare med i land omfattas Europeiskasäte avtaletett annat som av om
ekonomiska samarbetsomrâdet EES-land enligt 2 3 §kap. lagen 1993:1302 om
EES-försäkringsgivares i Sverige; utgivareverksamhet enligt 4 kap. 2 § yttrandefri-
hetsgrundlagen l991:l469; registrerad fastighetsmäklare enligt 6 § fastig-

1995:400.hetsmäklarlagen
7 Följande tillbestämmelser knyter har fyllt 18 âr valdagen:att senastan man

väljarebud för make eller maka för på sjukdom, rörelsehindereller grundsom av
inte inställa i enligteller hög ålder kan sig vallokalen 11 kap. 1 och 3 §§ vallagen

1972:620 vittne väljare med hjälp lantbrevbärare enligtröstarsamt som av
§ §11 kap. 5 lag; bud väljare enligt 36 lagen 1972:704 kyrkofull-samma om

mäktigeval, vid riksdagenrösträtt till riksdagen och ledamot ellervalm.m.; av
enligt vid tillför ledamot 3 kap 2 10 §§ RF; rösträtt val kommun-ersättare och

fullmäktige och ledamot i kommunfullmäktige,eller för ledamot ledamotersättare
ieller ersättare nämnderna revisor revisorsersättare enligt 4 2 ocheller kap.samt

5 §§ 1991:900:kommunallagen vid val ledamöter och irösträtt ersättareav
kyrkofullmäktige eller direktvalt församling enligtkyrkorâd i 12 kap. 2 §ett en

vittnekyrkolagen 1992:300; vid brevröstning enligt 2 § 1993:1404lagen om
brevröstning i Förbundsrepubliken Tyskland i Schweiz; vid tilloch rösträtt val
Sametingetenligt sametingslagen3 kap. 3 § 1992: 1433; vid folkomröstningrösträtt
enligt RF och enligt 5 § lagen 1994:692 folkomröstningar,kommunala rösträttom
till Europaparlamentet enligt 5 § 1995:374 tilllagen val Europaparlamentet.om
8 Följande i 1992:300 behörigheten innehabestämmelser kyrkolagen angáende att

i Svenska tilluppdrag kyrkan knyter myndighetsåldern: ledamot eller ersättarean
i indelningsdelegerade i kommittéeller deltagare arbetsutskott eller enligt 9 kap. 6
och 19 §§; ledamot eller ersättare vid val ledamöter i kyrkofullmäktige iav en
församling, ordförande vice ordförande ieller kyrkostämma; ledamot eller
ersättare i kyrkorâdet och övriga nämnder revisor revisorsersättare enligtochsamt
12 kap. i kyrkofullmäktige i5 ledamot eller ersättare kyrklig samfállighet,en
församlingsdelegerade, övriga i samfälligheten enligtkyrkorâdet och nämnder 12kap.
7 ledamot i stiftsfullmäktige enligteller ersättare 24 kap. 4 ledamot eller
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beräkning antal röstberättigade ochBestämmelserna vem somavom
kap. 3 ochallmän och särskild röstlängd enligt 2 §skall antecknas i

skäl till1972:620 knyter praktiskaoch 12 §§ vallagen4 kap. 2 av an
18-ärsåldern.

kommit tillhar18-årsgränser2.3 som ensom
myndighetsâldemanpassning till

finns bestämmelservi redovisatVid sidan de regler omnysssomav
18-många andra författningar. Dessa18 år iåldersgränsen

sänkning dentilli allmänhet kommitârsgränser har avgenom en
ändradesmyndighetsåldernsamband med20-årsgränsen itidigare att

18-års-redogörelse för dessaviföljande lämnarår 1974. I det en
gränser.

i 6 kap. 2 § FBlagstiftningen finns regelnfamiljerättsligadenInom
år ellerdess det fyller 18barn består tillvårdnaden attettatt omom

§ gäller vidareäktenskap. Enligt 7 kap. 1 FBdessförinnan ingår som
underhållsskyldighet upphör barnethuvudregel föräldrarnas näratt

fyller 18 år.
knyter tillbestämmelser,finns vissa särskildaVidare närasom an

adoptivbarnTillståndoch vårdnadsreglerna.förmynderskaps- att anta
har fylltundantagsfall medges denienligt kap. 1 § FBkan 4 som

enligt kap. 5 § FB inteår får 4inte har fyllt 18är.18 Den asom
§ ärvdabalken9 kap. 1föräldrarnas samtycke. Iadopteras utan
sin kvarlåten-får förordnafyllt 18 ärden harföreskrivs att omsom

skap testamente.genom
kan vidareangivna regler nämnas näranslutning tillI att ennu

får enligtföräldrapenning,år tillhar fyllt 18 harförälder inte rättsom
försäkringskassanförsäkringallmän1962:38118 § lagen4 kap. om

skallföräldrapenningenbeslutasocialnämndenframställning attav
förordningenEnligt 6 §nämnden.eller tillbetalas tillut annan person

pension enligt lagenutbetalningoch tiden för1980:624 sättet avom

i egendoms-ersättareenligt 25 5 § ledamot elleri stiftsstyrelsen kap.ersättare
§enligt 27 kap. 9lekmannaledamot eller ersättareenligt 26 kap. 3nämnd
ellerledamotenligt 29 kap. lkyrkomötetför ledamotledamot eller ersättare av

ledamotenligt 30 kap. lkyrkans centralstyrelsei Svenskaersättare för ledamot
enligt 31 kap. 3 elektorbesvärsnämndi kyrkomötetsledamoteller ersättare av

ellerlO elektorstiftsfullmäktige enligt 43 kap.tillföreller ersättare elektor
tillför elektorersättareelektor ellerenligt 45 kap. llför elektorersättare

17enligt 46 kap.kyrkomötet
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år har pensionförsäkring den under 18 ochallmän kan ärsomom
utbetald tillförsäkringskassan få pensionen sig själv.efter begäran till

bestämmelser knyterskattelagstiftningen finns fleraVad gäller som
arvsskatt och18-årsgränsen. 28§ lagen 1941:416till I oman

avlidnesbl.a. från lott tillkommer dengåvoskatt föreskrivs att som
skattefrittavdrages 70 000 kronor.eller avkomling till barnbarn som

till avlidet barn vid skattskyldighetensbarn eller avkomlingHar
ytterligare 10 000 kronor för varjefyllt 18 år, avdragesinträde inte

ålderdå återstod till dess sagdaår eller del därav,helt somav
uppnås°.

förmögenhetsskatt1947:577 statligEnligt 8 § lagen taxerasom
18 år för barnetshemmavarande barn underskattskyldig med även

1990:325enligt 2 kap. 4§ lagenförmögenhet, barnet omom
kontrolluppgifter skall lämna självdeklarationintesjälvdeklaration och

beskattningsåret". räknas då in i denförmögenhetför Barnets
skattepliktiga förmögenhet.skattskyldiges

kontrolluppgiftersjälvdeklaration ochlagen 1990:3255 §I om
för vissabosättningsregler ligger till grundföreskrivs bl.a. deatt som

deklarationsskyldighet skall gälla deras barnfysiska ävenpersoners
år.under 18

Även finns sådana 18-årsgränser. I 6 kap.strajfrättens områdepå
straffbeläggerbrottsbalken finns åtskilliga bestämmelsert.ex. som

och 10 §§ i dettabarn och ungdom. I 4sexuella handlingar mot
dels för brottetkapitel två 18-årsgränser, nämligenförekommer

för förförelsesexuellt utnyttjande underårig, dels brottet avav
ungdom.

särskilda bestämmelser lagöverträ-1964: 167 medLagen ungaom
olika åldersbestämmelser flerainnehåller också fleradare tarvarav

dessa bestämmelser knyter18-årsgränsen. Men barasikte på just en av
innehåller föreskriftmyndighetsåldern. 9 §till Det är omsom enan

lagöverträdarenfallskall höras i vissa ärvårdnadshavaren näratt
år.18under

9 skattefrihet åberopats detharför motsvarande äldre bestämmelserSom skäl om
förtestamentslott förbehålls denneintresset underårigs ellersamhälleliga attav arvs-

1941:192 130.utbildning prop.uppfostran ochhans s.
O tillämpas alltjämt vid 1995år 1991vid utgångenLagen upphörde gällaatt av men

1991:1850 upphävande lagentidigare taxeringar enligt lagenoch års avom
statlig förmögenhetsskatt.1947:577 om

skall uppgift lämnasför förmögenhet, ävenskattskyldig skall barnsOm taxerasen
självdeklaration ochtredje10 § stycket lagensådan förmögenhet 2 kap. omom

kontrolluppgifter.
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finns sådan l8-årsgräns i lagenPå socialtjänstens område en
s.k.med särskilda bestämmelser vård den1990:52 om av unga -

utgångspunkt visserligen insatser inomLVU-lagen. Lagens är att
i samförstånd med den och hanssocialtjänsten skall göras unge

1980:620,vårdnadshavare enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen
detvissa förutsättningar får sådana insatser ske kanunder ommen

behövlig vård inte kan den med samtycke denantas att ges unge av
fyllthar vårdnaden honom, och den hareller dem närom ungesom

15 år, honom själv.av
Ingripande med stöd LVU-lagen kan då grundas antingenav

förhållanden kan hänföras till den omgivning 1 § andraungessom
förhållanden kan hänföras till denstycket jfr med 2 § eller som

förrabeteende § andra stycket jfr med 3 §. I den1 typen avunges
ården har fyllt 18 ochfall kan ingripande inte sedangörasett unge

fyller årockså upphöra den 18eventuell vård skall närsenast unge
fallenåldersgräns i deandra stycket LVU. Motsvarande21 § senare

denskall i de fallen upphöra20 år och vården närär senast unge
fyller 21 år.

naturlig konsekvensframgår det sågsAv förarbetena att avsom en
grundmyndighetsåldern åtgärder beslutatssänkningen att somav

denförhållanden omgivning skall upphörai den närsenastav unges
bl.a. detBeträffande 20-årsgränsen behölls denfyller 18 år. avunge

iinskränkninginnebära allvarligskälet sänkning skulleatt enen
ungdomför missanpassad prop.möjligheterna bereda adekvat vårdatt

1974:44 66.s.
bestämmelserfinns likaså åtskilligagäller utbildningsområdeVad

myndighetsåldern.knyter tillsom an
radinnehåller be-Gymnasieförordningen 1992:394 t.ex. en

fylltelev harsamråd i olika frågorstämmelser röratt som en somom
respektive elevensfyllt 18 år skall ske med eleveneller inte har

tillfälle i olikaskall beredas sigföräldrar dessa att yttrasamt attom
följer sålunda20 § nämnda förordningsammanhang. Av 6 kap. att

18 år ellersamråda elev, eleven har fylltrektor skall med en om
rektor fattar beslut eleven skallingått äktenskap, innan att omom

nationellteller reducerateller flera årskurser annatett program,en
från sinvill avgåeller individuellt En elevett program. somprogram

avgångsin hanha slutfört den kan själv anmälautbildning attutan om
kap. 24 §. Ifyllt år eller ingått äktenskap 6eller hon har 18 ett

frånförvisningavstängning från undervisning ellerärende om
fyllt år eller ingått äktenskapskall elev har 18gymnasieskola somen
inför för utbildningentillfälle muntligen sig styrelsenyttraattges

316 kap. §.
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Liknande bestämmelser finns i förordningen 1992:396 med vissa
bestämmelser för linjer och specialkurser i gymnasieskolan och i
förordningen 1994:741 gymnasiesärskolan. Enligt den förstom
nämnda förordningen har sålunda elev har fyllt år18 elleren som
ingått äktenskap till samråd rektormed och berörda lärare i frågarätt

få för högre betyg ellerhan hon har flyttatspröva medattom om upp
mindre studiekurs, kvar eller skiljts från vidare studier. Innansatts
rektor fattar beslut flytta elev med mindre studiekursattom upp en
eller kvar elev eller skilja frånelev vidare studiersätta skallen en
rektor samråda med eleven denne har fyllt 18 år ingåttellerom
äktenskap 5 kap. §. Vid5 valet mellan mindre studiekurs och
kvarsättning skall rektor följa elevens önskemål kap. 65 §. En elev
i gymnasiesärskolan har fyllt 18 år eller ingått äktenskap har i ettsom
ärende avstängning eller förvisning motsvarande yttrande- ochom en
företrädesrätt den går i gymnasieskolan 6 kap. 8 § för-som som
ordningen 1994:741 gymnasiesärskolan och 6 kap. 3 § gyrrmasie-om
förordningen 1992:394.

Statligt studiestöd utgår formi bl.a. Studiehjälp och studiemedel.av
Regler studiestöd finns i studiestödslagen 1973:349 och studie-om
stödsförordningen 1973:418. Studiehjälp skall enligt lagen utgå
längst till och med första kalenderhalvåret det år den studerande fyller

år. I20 studiehjälpen ingår bl.a. vissa tillägg behovsprövas. Vidsom
denna prövning denhänsyn till studerandes och, han eller hontas om
inte gift, dennes föräldrars ekonomiskaär förhållanden 3 kap. 13 §
studiestödsförordningen. Med föräldrar bl.a. far ochavses mor som
har vårdnaden eller, frågai studerande har fyllt år,18 senastom som
haft vårdnaden. Enligt 9 kap. 2 § studiestödslagen vid återkravär
förmyndaren betalningsskyldig för Studiehjälp till denlämnatssom

vid utbetalningstillfället under 18 år.som var
Enligt 3 kap. 25 § studiestödsförordningen 1973:418 skall en

studiehjälp någonansökan inte har fyllt 18 år undertecknasom av som
dennes förmyndare som regel föräldrarna. Studiehjälp betalas iav

dessa fall enligt 3 kap. 38 studiestödsförordningen§ till denut
studerandes föräldrar eller förmyndare. Den har fyllt 18 årannan som

fåhar studiehjälpen utbetald till sig själv.rätt Motsvarigheter tillatt
dessa förordningsbestämmelser 18-årsgränsens betydelse finns förom
studiemedel i 4 kap. 18 för korttidsstudiestöd i 5 kap. 3 § och för
internatbidrag i kap.6 4 § förordning.samma

Även bestämmelserna anmälningsskyldighet vid ändradeom
förhållanden knyter till myndighetsâldern 3 kap. 46 4 kap. 29 §an
och 5 kap. 12 § studiestödsförordningen.

På socialförsäkringsområdetgäller frågai stödet till barnfamiljerom
enligt 2 § lagen 1984: 1095 förlängt bidragsförskott för studeran-om
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för barn går i skola detbidragsförskott lämnasförlängt närde att som
fyller år så längeskolgången innan det 19eller återupptarfyller 18 år

ellerförlängt barnbidragtillbedriver studierbarnet rättsom ger
fyllermånad det år barnettill och med junidock längststudiebidrag,

år.20
till myndig-motsvarandebestämmelser sättBland övriga ettsom
föreskriverrättegångsbalken,kap. 2 §kan 5hetsåldern nämnas som
tillträde tillårunder 18 kanfår vägrasden ellerär antasatt varasom

förvaltningspro-gäller enligt 16 §Motsvarandeoffentlig förhandling.
påföreskrift tillämpasRättegångsbalkens även1971:291.cesslagen

1974:371kap. 3 § lagenarbetsdomstolen enligt 5rättegång vid om
1970:417enligt 16 § lagenochrättegången i arbetstvister om

marknadsdomstol m.m.
åtalsrätt iochangivelse-bestämmelsenHär kan även nämnas om

Är omyndig ochmålsägandenrättegångsbalken. rör§20 kap. 14
rättshandlinginte råder, ellerden omyndigeegendombrottet varöver

ochtillkommer angivelse-själv får ingå,omyndige intedensom
ställföreträdare.omyndigesåtalsrätten den

18-årsgränsrennäringslagen 1971:437§Också i 14 upptagenen
renskötselförhållanden bedrivavissa ärunderrörande rätten att en

ocksågällerlagEnligt §myndighetsåldern. 11anpassning till samma
medlemkan räknasår till avlidenunder 18barnatt ett somen same

i sameby.

anslutandedeloch18-årsgränser2.4 en
medsambandsaknaråldersgränser som

myndighetsåldern

åldersgränservi redan haremellertidfinns nämntDet som -
sambandet medandra motivdär18-årsgränser äninklusive -

avgörande.varitmyndighetsåldern har
ochbestämmelserna i FBområde kanfamiljerättensPå nämnas att

i olikatill talssig eller kommasjälvbarnsLVU-lagen rätt yttraattom
direktnågotegendom har inteellerdessfrågor rör personsom

bedömtsfall till fallhar frånmyndighetsåldern. ställetmed Isamband
efter dengenerellt höravärdeålder det börvid vilken attvara av

jfr 1994/952224701974:44meningunderåriges prop. prop.s.egen
tillkomma tals.Barns rätt att

länsstyrelsensäktenskapsbalkenkap. §18-årsgränsen i 2 1 om
20myndighetsåldernfå gifta sig gälldetillstånd för även näratt var

ar.
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1996:67,18-ârsgränser finnsDe i vapenlagen passlagensom
1978:302 1982:670och nanmlagen har inte heller något
sådant samband med myndighetsåldern. Vid sänkningen myndig-av
hetsâldern till 18 år ansågs 18-årsgränserdessa väl in i ettpassa

där myndighetsåldern 18 år och 70.a.a. 44utgörsystern s.
här sammanhanget kanl det de 21-årsgränseräven nämnas som

finns § lagen 1965:723i 3 erkännande och verkställighet vissaom av
utländska beslutdomar och angående underhåll till barn och i 2 §
lagen 1976:108 erkännande och verkställighet utländsktom av
avgörande angående underhållsskyldighet. Båda dessa regelverk
bygger på internationella konventioner i och det har inteämnet ansetts
möjligt eller direkt behövligt dessa åldersgränser tillatt anpassa
myndighetsåldern 70.a.a. s.

arbetsskadeförsäkringLagen 1976:380 innehåller flera ålders-om
människorberör 18, 21 och 25 år. I bestämmel-gränser som unga -

kap. 9 livränteunderlag livräntai 4 § och i 5 kap. 4 § tillserna om om
efterlevande finns 18-årsgräns.barn bl.a. Den saknar samband meden
myndighetsåldern.

det strajjfrättsliga området finns fleraInom olika åldersgränser av
för pâföljdsvaletbetydelse 15, 18 och 21 år inte någonmen av- -

dem, förutom den tidigare nämnda bestämmelsen vårdnadshava-om
hörande i 9 § lagen 1964: 167 med särskilda bestämmelserrens om

sambandlagöverträdare, har med myndighetsåldern. De olikaunga
18-årsgränsen, gäller brottspå-åldersgränserna, inklusive har detnär

följderna första kriminalpolitiska hänsyn.i hand bestämts av
särskilda regeln i kap. 2 § skadeståndslagen 1972:207Den 2 om

skadeståndmöjligheten till jämkning den har vållat skadannärav som
är den samband med myndighetsåldernunder 18 saknar a.a.är även

71.s.
Deni kap. 1974:203 kriminalvård i anstalt intagna1 8 § lagen om

intagen inteåldergränsbestämmelsen vid placering haratt man av som
skall beakta han hon det möjligt hållsfyllt 21 år särskilt eller äratt om

från sådana kan menligt på hans elleråtskild intagna inverkasom
hennes anpassning i samhället har den samband med på-även näraett

2 2 kap. l 3 kap. 3 6 §§ 5 kap. 3 § 2 3 ochoch vapenlagen kap. 11samt samt
§§ vapenförordningen l996:70.
3 § §§ passförordningen 1979:664.12 passlagen 2 och 3samt
4 28 48 §§11, och namnlagen.
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följdsreglerna. bestämmelseliknandeMotsvarande gäller enligt en
häktade ochbehandlingstycket lagen 1976:371i 3 § andra avom

anhållna m.fl.
lagöverträdare finnsbestämmelserlagen med särskildaI om unga

brottmål denhandläggningenåtskilliga föreskrifteräven motavom
skillnadbestämmelser bl.a.år. Också dessaunder 21 görär somsom

kriminalpolitiskaeller under 18 år byggermellan den är översom
myndighetsåldern.samband medoch saknar såledeshänsyn

6 § skollagenfinns ZI-årsgräns i 7 kap.utbildningsområdetPå en
gåutvecklingsstörning behöverpå grund1985:1100 för den avsom

hörselskada ellerförutom dövhet,elevi specialskola. En som
fullgjort tioårigutvecklingsstörd ochsynskada dessutom är som

utvecklingsstörning intepå grund sini specialskola ochskolplikt av
fortsätta skolgång-mån platsgymnasieskolan får ifortsätta tillkan av
kalenderår elevenvårterminen detintill utgångeni specialskola aven

harmotsvarandegrundskoleutbildning elleravslutadfyller år. Efter21
utbildningfårörelsehindradesvårt rättungdomar är ettattsom

Rh-anpassning. Ut-gymnasieskola mednationellt program en
kalenderhalv-första halvåret detunderskall påbörjasbildningen senast

år.fyller 21år då eleven
18-årsgränser.finns också delområdealkohollagstijftningensPå en

får till början den1738alkohollagen 1994:kap. 7 §Enligt 3 en som
alkoholdrycker. Vidare gällerförsäljningfyllt 18 år bedrivahar attav

alko-detaljhandel ochår får köpa öl vidhar fyllt 18den serverassom
år får ölfyllt 18har även§. Till denholdrycker 3 kap. 8 som

ombudanskaffar ölnågongåva eller lån elleröverlämnas att somsom
myndighetsålderndå18-årsgräns gällde redankap. 9 §. Denna3 var

för till20 årminimiåldern rätttidpunkt gällandedenna20 år. Den vid
tillmyndighetsåldernvid sänkningenalkoholdrycker harinköp avav

nykterhetspolitiska skäl.alkohol- ochbehållitsår18 av
bl.a.åldersgränsergäller rad skildatrafiklagszzftningenInom en -

Dettaföra olika slags fordonför18-årsgräns rått att m.m.en -
vad harmed hänsyn tillutformatdifferentierade ansettsärsystem som

tekniska krav.trafiksäkerhetsmässiga ochfrämstmotiverat av
kaninnehåller åldersgränserbestämmelserVad angår övriga som

inne-Lagensvenskt medborgarskap.1950:382lagennämnas om
dessSedan23 år.12, 16, 18, 21 ochflera åldersgränserhåller -

med-iför självständighetl8-årsåldern avgörandeår 1950tillkomst är

5 medgivande lämnatsi harintagen anstaltunderårig får besökaDen är omensom
tillFöreskriften knyterKVVFS 1995:5.79 §vårdnadshavare,underårigesden anav

KVVFS49 §för häktesbesökföreskrift gällerMotsvarandemyndighetsåldern.
1994:3.
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Åldersgränsen saknar således18 århänseende.borgarskapsrättsligt
myndighetsåldern.medsamband

Även totalförsvarsplikt1994:1809kap. 2 § lagenden i 2 om
fullgörasvenska medborgareföråldersgränsen ärintagna män attsom

sådantår saknarkalenderår han fyller 19fr.0.m detvärnplikt ett
myndighetsåldern.medsamband

religionsfrihetslageni 12 §bestämmelsengällerDetsamma
själv fårhar fyllt 18 årvilken den göraenligt1951:6 80, som

svenska kyrkan.utträdein- elleranmälan urom
1977:1160i arbetsmiljölagenbestämmelsernahellerInte om

någotunder 18 år, hardenmed vilkaminderåriga, ärsomavses
myndighetsåldern.medsamband

förbud beträf-1988:254bestämmelserna i lagensaknarLikaså om
ellerspringstiletterfarliga föremåloch andrafande knivar att t.ex.om

åröverlåts under 21eller tillinte innehasspringknivar ettpersonerav
kungörelsen 1968:71den i 2 §gällersådant samband. Det även

1968 70 medförordningen den 8 nrtillämpningenangående marsav
förbudetoch kanyler intagnainjektionssprutorbestämmelservissa om

år denne inteunder 21kanyl till densälja eller ärsprutaatt omsom
medicinskt ändamål.förbehövsstyrker att varan

Barnkonventionen 18 år2.5 -

med barn,i konventionenbarnkonventionartikel 1 i FN:sEnligt avses
tidigare enligtblir myndigtår, inte barnetunder 18människavarje om

förgäller barnet.den lag som

16-17-åringarOmyndiga3

sin arbetskraftsjälv disponerafåRätt över3.1 att

ingåförutsättningar självvissafyllt år kan underhar 16Den som
arbete.elleravtal anställningbindade annatett om

personligabarnetshuvudsakinnefattar iVårdnaden omomsorger
ingår bl.a. bestämma§ I denna överangelägenheter 6 kap. 2 FB. att

påpekat i avnittetvi hararbetskraft.barnets Men omsom nyss
gällerhandlingsförmågancivilrättsligabetydelse för denmyndighetens
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före 18-årsdagen tillerkänns således denvissa specialregler. Redan
rättshandlingsförmåga.vissunge
kap. § ingår barnet självt avtal anställning ellerEnligt 6 12 FB om

endast vårdnadshavaren samtycker till avtalet.arbete,annat men om
avtalet. barnet med vårdnadshava-kan alltid själv HarBarnet säga upp

anställning, han enligt denna bestämmelsesamtycke tagit kanrens
fyllt 16 åranställningen och själv han harsjälv säga omupp ---

liknande samtycke.avtala arbeteannat art utan nyttavom
avtalethar emellertid alltidVårdnadshavaren rätt sägaatt upp om

utveckling eller skolgång.behövs med hänsyn till barnets hälsa,det

för ö-ârsgränsMotiv 1en

1920:407infördes redan lagennuvarande 16-årsgränsenDen genom
barn i äktenskap.om

ersättningföräldrarna hadeDessförinnan gällde rätt att utanatt
vistas i föräldrahem-arbetskraft, så länge dettillgodogöra sig barnets

1833.23 novemberår § legostadgan deninte fyllt 21 18met samt av
vårdenföreställningen föräldrarnavilade påBestämmelsen att genom

hade betalafordran, barnetnågon slagsbarnet förvärvat att avsomav
arbete.genom

föräldrarättenföreställningårs lag dennaGenom 1920 ersattes om
uppehälle ochsörja för barnetsföräldrarnatanken attatt genomav

naturlig plikt, böruppfostran fullgör motsvaras av ensomen
bistå deras ålderdom. Rättenför demskyldighet barnet attatt

upphöra i och medarbetskraft bör därmedförfoga barnetsöver att
sköta verkligi ståndavslutad och barnetbarnets utbildning ärär att en

värdefullareeller arbete.tjänst uträtta
samtidigtansågseller arbetetjänstMen barnets rätt annatatt ta

sinbarnets kropp nåttintresse. Innanbegränsas i barnetsbehöva eget
arbetetfanns risk förkaraktär stadgatsfulla utveckling och dess att

medföra vådor fysiskkunnalevnadsförhållandena skulleoch de avnya
hands, barnet vidockså ligga tilloch sedlig Det ansågs nära attart.

eller andra omedelba-till tidig inkomstvalet arbete hänsyntar merav
därförbehövdeframtidsutsikterna. Denlockelser, tillän ungera

erfarenhet,omdöme ochskydd och kontroll störreett enmognareav
ansågs naturligt låtabesittningsjälv i Detdet kanän attantas av.vara

på vårdnadshavarehand ankomma barnetsdenna uppgift i första
förmynderskapet tillkommeri det falletföräldrarna även annan-

vid 18 år.vårdnadshavaren. Gränsenän sattes
ingåttsamtycke hademed föräldrarnasdet fallet barnetFör ett

träffafickbarnet på handlämpligt medgeavtal, ansågs det attatt egen
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bindande avtal liknande arbete. Någon nedre åldersgräns förannatom
barnets ingå sådana förbindelser föreslogsrätt inte till början.att en
I stället erinrades bestämmelser den dåvarandei ärvdabalken enligtom
vilka barnet redan efter fyllda år själv fick15 bestämma sinöver
arbetsförtjänst.

Under lagstiftningsärendets vidare beredning föreslogs emellertid att
det skulle uttryckligen framgå bestämmelsen den omfattade barnattav
i åldern 15--18 år.

Efter överläggningar i frågan med de danska och norska delegerade
jämkades föreslagnaden 15-årsgränsen till 16 år. Riksdagen godkände
16-årsgränsen. I det sammanhanget påpekades i reservationen som

godkändes båda kamrarna motsvarande åldersgräns gälldeattsenare av
för föräldrarnasredan underhållsskyldighet och framstoddetatt som

konsekvent knyta denna bestämmelse till 16 åräven NJA 1921att
243-246.s.

3.2 självRätt få disponera sin ekonomiöveratt

m.m.

har fyllt år fårDen 16 under vissa förutsättningar självsom
bestämma sin ekonomi, bestämma sin arbetsför-över övert.ex.
tjänst och driva rörelse.egen

Grundregeln i 9 kap. § FB den1 underårig får inte rådaär äratt som
sin egendom förbindelser.över eller åtaga sig Bestämmelsen siktetar

rättshandlingar på både förmögenhetsrättens område familjoch
och område. finnsMen det vissa särskildaarvsrättens bestämmelser

underårigs disponera sin ekonomi avviker frånrätt överattom som
denna grundregel. Den under 18 år får exempelvis ingåärsom

ÄktB,äktenskapsförord enligt 7 kap. § behörig3 är göraatt testamen-
ÄB,enligt 9 kap. § får1 inte sig enligt 17 kap. 2 §avsägate men arv

andra stycket balk.samma
I Myndighetensavsnittet betydelse för den civilrättsliga handlings-

förmågan har de huvudsakliga undantagsbestämmelserna från
grundregeln redan fixerasSom regel bestämmelsernanämnts. till
åldersgränsen år,16 det finns undantag.men

I 9 kap. 2 § FB sikte omyndig med hushåll saknastar egeta som
således fixering till viss ålder. Utgångspunkten i de fallär att en
omyndig har hushåll, så förutsätter det inte bara han elleregetett att
hon också för sin dagliga försörjninghar medel också visstutan ett
mått ekonomisk självständighet. Han eller hon har därför fåttav
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rättshandlingar harföreta sådanafrihetförhållandevis attstor som
hushållningen.dagligamed densamband

arbetsförtjänst,själv bestämma sin16 år fårhar fyllt äverDen som
för den 9i ställeteller vadavkastningen denlikaså trättöver somav

FB°.kap. 3 §
förmånstagarförordnandeellerellerFöreskrifter vid gåva testamente

gällaegendomskall förvaltahandomyndigedenatt ansesegenom
Det den16 år eller inte.har fyllt äromyndigedenoavsett om

eller inte. Somgåvan skallomyndige avgör emottassom om
psykiska egenska-omyndige har dedendärvidförutsättning gäller att
gåvaÅI falltill vissställningför kunnafordras annatatt ta ensomper

omyndiges intressedenbesluta. Iförmyndarendetankommer att
omyndigedensamtycke krävsöverförmydarensföreskrivitshar att om

år kap. 4 § FB.fyllt 16 9har
§rörelse 13 kap. 13tillåtas drivaår fårfyllt 16harDen som

stycket FB.första
bokföringsskyl-medförrörelsefrågafallFör det det är somenom

jordbruksbok-eller1976:125bokföringslagenenligtdighet
samtyckeöverförmyndarensdessutomkrävs1979: 141föringslagen

harverksamhetfrågaandra stycket. Det är närmast ensomom en
gånger20minstbruttoomsättningssummaårlig motsvararsom

försäkring.allmän1962:381enligt lagenbasbeloppet om
rättshandlingaringårörelsetillstånd får deomyndig medEn som

§13 kap. 12skuldsättningför rörelsen,områdetfaller inom även
fall förfogai någotomyndige får dock inteDenandra stycket FB.

9pantsättningellerförsäljningsigegendom,fastöver genomvare
12 FB.kap. 10 och13kap. 5

IÖ-årsgränsMotiv för en

Ärvdabalken 15-årsgräns fördåvarandegällde iUrsprungligen en
1924tillkomstensamband medarbetsförtjänst. Iråda överrätten avatt

till denemellertid åldersgränsenanpassadesförmynderskapårs lag om
äktenskap iibarn1920 års laginförts16-årsgräns omgenomsom

ocksåarbeteellertjänstsjälvdenfråga rätt annatatt ta menom unges
under-föräldrarnasvid vilkendenålder utgjordedenna gräns,till att

anfördesskälytterligareupphöra. Etttidigast kanhållsskyldighet som

16 förmyndarensomyndig1987:617 fårbankrörelselagenEnligt2 kap. 23 § utanen
efter det hansjälv hos bankomyndigetillstånd förfoga medel denöver sattsom

sådanafår banken inte betalaomyndiges samtyckefyllt 16 âr. Utan den uteller hon
till förmyndaren.medel
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samhällslivet hade blivit invecklat och det ställdeatt störreattvar mer
krav de erfarenhet och omdöme NJA 1924 320.ungas s.

3.3 Behörig begära förordnande elleratt

entledigande förmyndare, likaså fåatt yttraav
sig i sådant ärendeett

har fylltDen 16 år behörigär ansökan för-göraattsom om
ordnande eller entledigande förmyndare. Han eller honav egen
skall dessutom någon gjort ansökan tillfälleom annan ges- -

sig i sådana ärenden.yttraatt

fyllt år förutomDen har 16 vissa andra behörigärsom personer-- -
domstolansökan hos i frågor förordnande ellergöraatt ent-om

ledigande förmyndare. det fallFör det någon denär änegenav annan
omyndige ansökan har omyndig fyllt 16 år fågör rätt attsom som

sig, det kan ske 10 kap. 18 § FB.yttra om
Regeln knyter till den ålder allmänheti enligt FB denan som ger

omyndige självständig ställning.en mer

3.4 Behörig begära förordnande godatt av man
eller förvaltare eller sig i sådantatt yttra ett
ärende

har fylltDen 16 år andravissaär utomsom personer- -
behörig ansökan förordnande eller entledigandegöraatt om av

god förvaltare.eller eller hon skall dessutom,Hanegen man om
det kan ske, tillfälle sig i sådana ärenden.att yttrages

fyllt ärDen har 16 förutom vissa andra behörigärsom personer- -
ansökan förordnande eller entledigande godgöraatt om av egen man

förstaeller förvaltare 11 kap. 15 § stycket 21 förstaoch § sycket
förordnandeFB. I ärenden skall den har fyllt 16 årom som ges

tillfälle sig, det kan ske 11 kap. 16 § första stycket FB.att yttra om
entledigandeI ärenden skall den enskilde tillfälle sig,att yttraom ges

det § sista stycketkan ske 11 kap. 21 FB.om
ålder allmänhetRegeln knyter till den i enligt FB denan som ger

omyndige självständig ställning.en mer -
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till inför förmyndarentals3.5 Rätt kommaatt

frågor den har fylltskyldig i viktiga höraFörmyndaren är att som
år.16

lämpligenskall förmyndaren, det kan ske, höraviktiga frågorI om
förstaomyndige har fyllt 16 år 12 kap. 7 §omyndige, denden om

stycket FB.
den ålder i allmänhet enligt FB dentillRegeln knyter gersoman

vidare naturligtsjälvständig ställning. Detomyndige attansesmeren
år, barnet har nåttbarn under 16hörförmyndaren åräven ett som om

åtgärder vikt förfrågamognad och det ärtillräcklig är avom som
1996, 400.Föräldrabalken,personligen Wallin,barnet s.

tillknyter16-ärsgränser3.6 Andra ansom
i föräldrabalken16-årsgränsen

föräldrarslagstiftningen gällde tidigarefamiljerättsligadenInom att
ålders-år.fyllde 16 Denupphörde barnetunderhållsskyldighet när

l8-årsgräns.juli 1979den 1hargränsen ersatts av ennumera --
underhållsskyl-föräldrarsbestämmelsendock peka påVi vill att om

förbetydelse för 16-ärsgränsen barnshaft avgörande rätthardighet att
arbetsförtjänst. Enligtarbetskraft och sinsinsjälv disponera överöver

fyllt 16 år förordnaden harärvdabalken kan9 kap. 1 § omsom
själv råda.vilken han eller honegendom, ägeröver

bestämmelser knyterskattelagstiftningen finns fleragällerVad som
inkomster-betydelse för hurBestämmelserna hartill 16-ärsgränsen.an

mellan familj emedlemmarna.delasbeskattningshänseende kani uppna
förfår avdrag inte1928:270kommunalskattelagen göras20 §Enligt

utförtsförvärvsverksamhetskattskyldigesi denarbete,värdet somav
motsvarande16 år.har fyllt Enbarn inteskattskydligesden somav

27anvisningspunkternai 23 §till 16-ârsgränsenfixering görs även
Ävennäringsverksamhet.iavdrag för kostnadergälleroch 30 detnär

beskattning13anvisningspunkteni 32 §bestämmelserna avom
koppling tillsådanfåmansföretag harutfört arbete iersättningar för en

16-årsgränsen.
med tjänsteinkomst.pensionerlikställs vissainkomstslaget tjänstI

kommunalskattelagen§till 31anvisningarnaBestämmelserna i
Enligt dessa16-årsgränsen.tillefterlevandepension knytsangående

beskattnings-för visstvillkorblandbestämmelser gäller ettannat som
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utfall försäkringstagaren efterlevandepensionen tagit på hansatt om
eller sammanboendes liv år för-makes barn under 16 inatt satts som

Vidare för fall efterlevandepensionmånstagare. stadgas det tillatt en
barn tagits på sådan liv pensionen upphör näratt senastpersonsen
barnet fyller 16 år.

arvsskatt och gåvoskatt28 § lagen 1941:416 räknasI om
och fosterbarns förhållanden lika med skyldskap vid skattensstyvbarns

bestämmande de före 16 års ålder vistats i den avlidnes hem ochom
fått vård och fostran barn.ett egetsom

Beträffande folkbokföringsomrádet och angränsande områden sägs
folkbokföringslagen 1991:481 den har fyllt 16 åri 30 § äratt som

till skattemyndigheten m.fl.själv behörig anmälan myndighe-göraatt
han eller hon skall skriven. Enligt skatteregister-5 §ter om var vara

lagen 1980:343 skall för fysisk folkbokförd i riket iärperson som
det centrala skatteregistret antal hemmavarande barn underanges
16 är.

förstaPâ socialförsäkringsområdet gäller enligt kap. 4 § stycket1
lagen 1962:381 allmäm försäkring från och med den månadattom

vilken försäkrad fyller 16 år skall han eller honunder en vara
inskriven hos allmän försäkringskassa. Till denna åldersgränsen
knyter också bestämmelserna barnbidrag i lagen 1947:529om oman
allmänna barnbidrag och förlängt barnbidrag i lagen 1986:378 med

frånbygger antagande barn i allmänhetDe ett attsamma namn. om
16 års ålder arbete kan bidra till sinoch med eget egengenom

försörjning.
på motsvarande följer 16-Bland övriga bestämmelser sättettsom

underårig har fyllt 16 årårsåldern i FB kan ärnämnas att en pro-som
målcessbehörig i vissa tvistemål, i sin arbetsgivare kap.11t.ex. mot

rättegångsbalken.§1

direkt samband3.7 16-årsgränser saknar ettsom
imed 16-årsgränsen föräldrabalken

familjerättsliga lagstiftningen kan till börjanInom den nämnasen
erkännande och verkställig-bestämmelserna i 2 § lagen 1989: 14 om

överflyttninghet utländska vårdnadsavgöranden ochm.m. om avav
frågabarn gäller barn inte har fyllt 16 år. I adoptionomsom som

kap. § adoptiongäller enligt särskild undantagsregel i 4 5 FB atten
skullefår den under 16 år dennes samtycke detske är utan omav som

Vidare kap.skada honom eller henne bli tillfrågad. gäller enligt 5att
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§äktenskapsbalken äktenskapsskillnad skall föregås betänketid1 att av
det finns barn under 16 år.om

utbildningsområde: gäller enligt § skollagenPå 3 kap. 10
kalenderår fyller1985:1100 skolplikten upphör det denatt unge

16 år.
huvud-beträffar arbetsmarknadsområdet kanVad nämnas att som

§ arbetsmiljölagen 1977:1160regel gäller enligt 5 kap. 2 att
fyllerminimiålder för tillträde till arbete det kalenderår denär unge

Åldersgränsenår fullgjord. 16 år16 skolplikten dessutom ärärom
till bestämmelserna skolplikt.här således anpassningen om

för traktor,trajiklagstzjfzningen finns 16-årsgräns lättInom en
Ålders-för personbil.terrängskoter och övningskörningmotorcykel,

medhar påpekat,på detta område vi redanär,gränser sattasom
motorcykelVad traktor och lätt harhänsyn till trafiksäkerheten. gäller

haft betydelse i så måtto hänsyndock 16-årsgränsen i FB viss atten
engagerade i arbets-till i den åldern kandärvid tagits att varaunga

livet.
kan reglerna i 6 kap. utlän-Bland övriga bestämmelser nämnas

förvar uppsikt utlänningningslagen 1989:529 och över somom en
eller 16 år.differentierar beroende utlänningen under överärom

vad gällergäller särskilda begränsningarEnligt dessa bestämmelser
under 16 år.formerna för förvarförutsättningarna och den ärsomav

får den underutlänningsförordningen 1989:547Enligt 12 § ärsom
eller polisarrest. Iår i kriminalvårdsanstalt, häkte16 inte placeras

förvarstagande i 8 §motsvarande bestämmelserhuvudsak gäller om
den s.k. terrorist-särskild utlänningskontrolllagen 1991:572 om

Åldersgränsen beroår torde i det här sammanhangetlagen. 16 en
bedömning.skönsmässigtämligen

innehållerersättning för flyktingmottagandeBestämmelserna om
Enligt 1990:92710 § förordningenockså några 16-årsgränser. om

tillkommunflyktingmottagande harstatlig ersättning för rättm.m. en
flyktingenBeloppsmässigt knyts denna tillschablonersättning. rätt om

vidskolplikten upphörår. motiverasunder eller 16 Detär över attav
1994:137 mottagande asylsö-§ lagendenna ålder. Enligt 10 avom

förutsättningar nedunder vissakande m.fl. får dagersättningen sättas
inte deltar i denår han eller honför har fyllt 16den omsom

20 § lag har denför dem. Enligtverksamhet organiseras sammasom
mål eller ärendensjälv föra sin talan ifyllt århar 16 rätt attsom

anförts inte skall behövahar godlagen. Som skälenligt att man
sinhar fyllt år och vistas härför 16förordnas den utanatt som

bidrag.överklaga beslutvårdnadshavare skall kunna ett om
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4 Vårdnads- och umgängesmål

4.1 Mål vårdnad och ålderumgänge ochom -
mognad

skyldigRätten i mål och ärenden vårdnad ochär umgängeatt om
hänsyn till barnets vilja med beaktande ålderbarnets ochta av

mognad.
åliggerDet vidare den verkställer vårdnads- ellersom en

umgängesutredning det inte olämpligt, söka klarläggaäratt, om
barnets inställning och redovisa den för rätten.

Det har inte lämpligt bestämt hur gammaltansetts att ettange
barn bör för det skall meningsfullt reda på dessatt att tavara vara
inställning.

Reglerna talerätt i mål vårdnad och bygger påumgängeom om
uppfattningen vårdnaden rättighet och förskyldighetäratt en en
föräldrarna. Därför det normalt bara föräldrarna ochär är partersom

talerätt.har Detta kommer direkt till uttryck i flera bestämmelsernaav
vårdnad och kap.i 6 FB.umgängeom

Barnet har således inte någon formell talerätt i mål och ärenden om
vårdnad och reglerna så utformade barnen ändåumgänge, är attmen

beslutarkommer till tals i sådana mål. När domstol i sådana målen
och ärenden skall bedömningen alltid utifrån vadgöras ärt.ex. som

förbäst barnet.
Barnen tillförsäkras komma till tals dels motivutta-rätt atten genom

tilllanden 6 kap. 5 § FB barnens önskemål skall beaktas seattom
1981/822168 66, 75, 78 och 79 NJA 1988 448,t.ex. samtprop. s. s.

dels särskild lagbestämmelse i 6 kap. 19 § tredje stycket FBgenom en
barnet i vissa fall kan höras inför a.a. 88 och 91rättenatt samtom s.

bet. 1982/83:LUl7 28 f. och dels bestämmelsers. genom om
värdnads- och umgängesutredning socialnämndens försorg segenom
Allmänna råd från Socialstyrelsen 1985:2.

förarbetena påpekasI bl.a. det inte kan besvaras generellt näratt
barnet nätt sådan mognad och det kan svårt utredaatt atten vara
barnets innersta önskan. I det nämnda rättsfallet har Högstaovan

7 Om vârdnadsavgörandet gäller barn år, skall tingsrättenhar fyllt 15ett som
studiestödsnämndenmeddela Centrala innehållet, förordningen 1949:6613 §om om

domstol uppgifterskyldighet för lämna i mål enligt föräldrabalkenoch ärendenatt
m.m.
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falldomstolen slagit fast i något äldre barns synpunkter 13att vart ett
år bör tillmätas vikt i vårdnadsfrågan.stor

En markering barnets vilja skall vårdnadsha-beaktas ävenattav av
finns i 6 kap. § Enligt den bestämmelsen vårdnadsha-11 FB. ärvaren
skyldig i takt med barnets stigande ålder utvecklingochatt tavaren

allt hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.större
Från och januari gällermed den 1 1996 dessutom enligt kap. 10 §4

andra stycket vederbörandeFB socialnämnd skall, det inte äratt om
olämpligt, söka klarlägga barnets inställning och redovisa den för

och enligt 6 kap. 10 d § vid bedömingenFBrätten, rättenatt av
frågor vårdnad skall hänsyn till barnets vilja med beaktandetaom av
barnets ålder och mognad.

förarbetena till nämnda bestämmelser de avseddaI sägs ärattnyss
dels säkerställa domstolen i vårdnads- umgängesutredningarochatt att
får upplysningar barnets inställning, dels hänsyn till barnetsatt tasom
vilja i sådana mål. Det har emellertid inte lämpligtansetts att ange
bestämt hur gammalt barn bör för det skall menings-ett attvara vara
fullt reda på dess inställning. bör stället ankomma påDet iatt ta
utredaren i varje enskilt fall i det hänseendet bedömninggöraatt en

barnets domstolen skall beakta barnets ålder ochmognad. Attav
mognad betyder det normalt skall fästas avseende vid de störreatt mer

vid mindres. minsta barnen kan inte habarnens inställning de Deän
förnågon uttalad uppfattning huvud Regeln innebär deöver taget.

fallen domstolen inte alls behöver hänsyn till barnets vilja prop.att ta
1994/95:224 35 och 53.s.

4.2 verkställighetMål avgörandenom av om
förvårdnad eller umgänge vetorätt-

12-åringar

I verkställighetsmålen finns det för de lite äldre barnen ut-en
trycklig skyldighet för domstolen länsrätt reda på barnetsatt ta
vilja. har det fyllt 12 år det gällerBarnet vetorätt närom en
verkställigheten domstol tingsrätt har bestämt ivad allmänav
fråga vårdnad eller umgänge.om

När det gäller verkställighet i Sverige utländska avgörandenav
vårdnad får ske så längeoch sådan verkställighetumgängeom

Även för barnetbarnet under 16 år. här gäller vissär vetorätten
Åldersgränsen baserad påoch komma till tals.rätt äratten

konventionsåtaganden.
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tillkommabarnsbestämmelservissa rättfinnskap. FB attI 21 om
ochvårdnad,avgöranden umgängeverkställighetmåltals i omavom

överlämnande barn.av
inteverkställighetfår sådan§ FBi 21 kap. 5bestämmelsenEnligt

nått sådanår ellerfyllt 12barnet harvilja,ske barnets enmot om
motsvarandebeaktas sätt.vilja bördessmognad att

finnerdå domstolenför de fallgällerfrån barnets vetorättUndantag
bästa.till barnetsnödvändig med hänsynverkställigheten äratt

år.från är till 1215åldersgränsen1983 sänkteslagstiftningGenom
sänkas iborde överensstäm-åldersgränsanfördes dennaSom skäl att

lagstiftning underliknandeiskettharmed vadmelse annansom
1983 436.17 och NJA1982/831165tid prop. s.s.senare

huvudregeldomstolen länsrättenskallverkställighetmålI somom
På§ FB. sättkap. 12förhandling 21muntlighålla somsamma

fårtingsrättdomstolallmänumgängesmål ivårdnads- ochigäller
och detför detskäl talar ärsärskildainförbarnet höras rätten, om

andra12 §kap.höras 21skadakanbarnet inteuppenbart atttaatt av
FB.stycket

lämpliguppdrar2 §21 kap.med stöddomstolenOm enav
fullgörfrivilligtbarnethar handför denverka attatt omsomperson

vadenligtskall denhenne,honom elleråliggervad sompersonensom
kap.tillämpningen 211967:715förordningen4 §framgår avomav

möjligtdetinställning, ärbarnetsklarläggaförsökaföräldrabalken om
lämpligt.och

verkställighetocherkännande1989: 14lagenGenom avom
barn haröverflyttningochvårdnadsavgörandenutländska avomm.m.

delsDetmed svensk ärkonventioner rätt.tvâinförlivatSverige
ocherkännandemaj 198020denEuroparådskonventionen om

barnvårdnadrörandeavgöranden samtverkställighet omomav
oktober25denHaagkonventionendelsvård barn,återställande avav

barn.bortförandeninternationellapåaspekternacivila1980 de avom
ske tillöverflyttningfår inte annnatnämnda lag3Enligt 12 § nyss

nåttharöverflyttningen och barnetsigsjälvtland, barnet motsätterom
17 §Enligtbeaktas.vilja börmognad dessålder ochsådan atten
ellerverkställighetmålinnan denskall avgörlag rätten ett omsamma

det intemening,barnetsinhämtaöverflyttning barnmål omett avom
och mognad.åldertill barnetssärskiltmed hänsynomöjligtär

§.år 2fyllt 16hargäller inte barnLagen som
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5 Underhåll

5.1 tillRätt underhåll föräldrarnaav -
18 år/21 år

Föräldrars underhållsskyldighet upphör barnet fyller 18 år.när
Har barnet inte då avslutat sin skolgång, kan dock underhålls-
skyldigheten kvarstå så länge studierna pågår, inte längre änmen

fyllttill dess barnet har 21 år.
skolgångTill hänförs utbildning i grundskola eller gymnasie-

skola och jämförlig grundutbildning.annan
Underhållsskyldighet föreligger främst barnet studerar närom

det fyller 18 år. Om barnet inte det återupptar studiernagör men
före fyllda 19 år, föräldrarna fortfarandedock underhållsskyl-är
diga.

barnet 19 år eller äldre studierna återupptas,Men är när
föreligger ingen underhållsskyldighet för föräldrarna.

Före den juli 1979 gällde föräldrarnas underhållsskyldighetl kundeatt
år.upphöra redan fylldebarnet 16 Men lö-årsgränsennär över-

skreds i allmänhet i praxis underhållsbidragoch dömdes normalt tillut
fylltdess barnet 18 år. Föräldrarna kunde emellertid få försvara

barnets underhåll sedan barnet blivit såmyndigt och läng tidäven
därefter ansågs behövas för praxisdess utbildning. Densom som
utvecklades innebar i korthet bedrev eftergymnasialabarnatt som
studier ansågs skyldiga bekosta sina studier statliga studie-medatt
medel, medan studier till och med gymnasienivån i första hand borde

föräldrarna.bekostas av
gäller föräldrarnas underhållsskyldighet upphörNumera näratt

år.barnet fyller 18

18 motiven självJfr för åldersgränsen 16 år det gäller underårigs delsnär rätt att ta
tjänst eller i 6 12 dels råda arbetsförtjänst i 9 3 § FB.arbete kap. kap.överannat
19Enligt praxis 18-årig föräldrarnas underhållsskyl-har arbetslös trots atten son,

dighet inte berättigad till bistånd enligt 6 § socialtjänst-honom upphört,mot ansetts
till familjens tidlagen den del boendekostnad belöpte honom under hansomav

Regeringsrättens årsbokefter skolgång i föräldrahemmet RAavslutad bodde kvar
1994 ref. 61.
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skolgångenåterupptasellertidpunktdennaskola vidiGår barnet
barnetår, intill dessdockföräldrarna19fyller ärbarnetinnan

§pågår 7 kap. 1skolgångenså längeunderhållsskyldigaär21fyller
förden gränsenBestämmelsen yttrestycket FB.andra anger

underhållsskyldighet.föräldrarnas

18-årsgränsförMotiv en

framgår ålders-18-årsgränsennuvarande atttill denlagmotivenAv
myndiguppnåttharmyndighetsålder. Barntillknytergränsen soman

1978/79:12det prop.försörjning,sin sägsförbörålder egensvara
85.s.

-ársgräns21förMotiv en

för-delsträckatidbegränsadunderför utskälSom avenatt en
anfördesmyndighetsåldernuppnåtttill barnäldraansvaret även som

grund-gymnasiestudier ellerunderhåll förbehovbarnets annanav
gälla inte baradärvidbörUnderhållsskyldighetenutbildning.läggande

detgymnasieskolani närkvargårbarnetvanliga fallet ännudet att
Även kortareåterupptasavbrottefterstudiernaår.18 närfyller ett en

19årförslagsvis inommyndigt,blivit etthardet barneteftertid att
Förunderhållsskyldiga.principiföräldrarnabörvår anm.,år/ vara

börlång tidalltför övresträckasskall överinte ut enansvaret enatt
Bestämmelsernaår.vid 21underhållsskyldigheten sättasförgräns

underhållsskyldighet.föräldrarnasfördenendast gränsenyttreanger
till äldreutgåskalldennaunderhåll inom gräns ettmånvadoch iOm

behov.ekonomiskabarnetstill bl.a.med hänsynbedömasfårbarn
minskaunderhâllsbehovetkanförvärvsarbeteskaffat sigbarnetHar
a.a.inkomsterbarnets ärberoende på hurbort,falla s.eller stora

85.

i 820 barnpensionfinns förtill l9-årsdagenavbrottsregel knutenmotsvarandeEn
i § lagen2bidragsförskottförsäkring, förlängtallmän1962:3812 § lagenkap. om
i 3 § lagenbidragsärskiltstuderande,förbidragsförskottförlängt1984:1095 om

adoptivbarn.till vissabidragsärskilt1984:1096 om
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Den s.k. avbrottsregeln 19 år-

betänkandetI SOU 1995:26 Underhållsbidrag och bidragsförskott
föreslås den s.k. avbrottsregeln bort. Utgångspunkten föratt tas
förslaget ungdomar bör ha möjlighetär grundläggandeatt att en
utbildning skuldsättning. Som skäl har bl.a. anförts denutan att unge

beroende underhåll sina föräldrar eftersomär han eller hon förstav av
från och med andra kalenderhalvåret det âr han eller hon fyller 20
år statliga studiemedel själv kan bekosta grundutbildningen,genom

avbrottsregelns tillämpning beroende dels till vilkenär tidatt av
avbrottet förläggs, dels till under året den föddnär ochärunge
slutligen den oklar och upphov tillär tolkningssvårigheter.att ger

Vi återkommer till frågan avbrottsregeln och 19-årsgränsen iom
övervägandenavsnittet och förslag.

5.2 Behörig själv iföra talan målatt om
underhållsbidrag 18 år-

Barn saknar så länge de omyndiga själva föra sin talanär rätt att
i mål underhållsbidrag.om

I mål underhållsbidrag enligt 7 kap. FB barnet och harär partom
talerätt saknar processbehörighet. sådana målI företräds barnetmen

vårdnadshavaren, förmyndaren eller socialnämnden 7 kap. 2 §av
tredje stycket och § första stycket14 FB.

praxis har föräldrarI tvistar vårdnaden barnet enligt 6som om om
kap. FB kunna föra talan i vårdnadsmåletansetts partersom om
underhållsbidraget till barnet NJA 1982 376. dessaI mål hars.
barnet inte ställning och inte heller någon lagfäst rättpart attens som
komma till tals.

21Bestämmelser korresponderar till ZO-årsgränsenför studiemedel finns i 3 kap.som
1 § studiestödslagen 1973:349, 8 kap. 2 § lagen 1962:381 allmän försäkring,om
2 § lagen 1984:1095 förlängt bidragsförskott för studerande, 3 § lagenom
1984:1096 särskilt bidrag till vissa adoptivbarn, 5 kap. 4 § lagen 1976:381om om
arbetsskadeförsäkring, 2 b § 1947:529lagen allmänna barnbidrag, 5 kap. 33 §om
skollagen 1985:1100. Enligt dessa bestämmelser utgår till och med andra kalender-

århalvåret det den fyller 20 år: studiehjälp, barnpension, förlängt bidragsför-unge
särskilt bidragskott, till vissa adoptivbarn, Iivränta, flerbarnstillägg inacoch

korderingsstöd m.m.
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Faderskap6

inseminationtillsamtyckesambosellerMakes6.1

25 år-

ochår25inteadoption änvidåldersgränserSamma yngresom -
år.40-45inte äldre än

makehennessamtyckemodern medpåutförtsinseminationHar av
äkten-undermed hennetillsammansboddeeller somannan manav

angivnavissaunderskall närmareförhållanden,skapsliknande
samtycketlämnatharden6 § FB,i kap.förhållanden 1 ansessom

fall befrukt-gäller debestämmelsemotsvarandefader. Enbarnetssom
7 §l kap.kropputanför hennesutförtsharmodernsning äggav

FB.
intehantalan ärkan förainteinnebär attSamtycket att ommannen

far.verkligabarnets
hardenföreligga krävsskallsamtyckegiltigt attFör somettatt

handling.sådanföretaförmågarättsligsamtycket harlämnat att en
någonföreskrivitsinteinsemination har1984:1140lagenI om

sammanboende.eller demakarnaföråldersgränsellernedre övre
dvs.adoption,vidföljasåldersgräns attbörNormalt somsamma

25börallmänhet inte änisammanboendedeellermakarna yngrevara
femteFöräldrabalken,Walin,år se40-45äldreår och inte än

87.1996,upplagan s.

del spennagivarenuppgifterfåRätt6.2 att omav
mognadtillräcklig-

påställs kravdäremothar inte attåldersgränsNågon angetts,
mognad.tillräckliguppnåttharbarnet

harbarnharinsemination1984:1140 ett§ lagenEnligt 4 somom
tillräckliguppnåtthardetinsemination rättavlats att, omgenom

harspermagivarenuppgifterdedelsjälvt fåmognad, somomav
journal.sjukhusetsantecknats i

endastdetidentitet. Och ärhand givarensförstaiVad ärsom avses
hindrardock ingetuppgifterna. Detfå ärkansjälvtbarnet ut somsom

barnetföljer18 årunderbarnet ärvårdnadshavarnaattt.ex. om --
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det kontaktar sjukhuset. För underârigt barn skallnär ha rättatt ett att
del de uppgifter på sjukhuset antecknats givaren krävsav som om

uppnåttbarnet tillräcklig mognad. Bedömningen barnets mognadatt av
kan bli aktuell barnet fyllt år18 1984/85:2även när prop. 39 ochs.
43.

6.3 Rätt få del uppgifter biologiskadeatt av om
föräldrarna 18 år-

Den enskilde skall ha uppnått myndig ålder för delatt ta av
uppgifterna.

Enligt 7 kap. 4 § SekrL har enskild möjlighet delatt taen av annars
hemliga uppgifter beträffande andras personliga förhållanden, om
uppgifterna betydelse för den enskilde skall få vetskapär attav om
vilka hans biologiska föräldrar Den enskilde skall ha uppnåttär.
myndig ålder för ha del uppgifterna.rättatt att ta av

6.4 En faderskapsutredning enligtskall huvudregeln
slutförd före barnets l-årsdagvara

Ett barn har få utredning dess farrätt äratt en om vem som
slutförd det fyller år.lnärsenast

kap.I 2 FB under vilka förutsättningar socialnämnden skallanges
medverka vid fastställande faderskap.av

2 kap.I 8 § andra stycket FB föreskrivs socialnämndensatt
faderskapsutredning skall bedrivas skyndsamt och slutförd inomvara

år från barnets födelse, särskilda skäl föranlederett annat.om
Att låta utredningen pågå längre tid år kan försvarligtän ett vara

det föreligger svårigheter nå elleraktuella mänt.ex. stora attom om
den medicinska utredningen drar på tiden.ut

I artikel Barnkonventionen7.1 finns föreskrifter barns rättom -
så långt det möjligt få vetskap sina biologiska föräldrar.är att om-
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i målBehörig själv föra talan6.5 att omm.m.
årfastställa och 1518 år förfaderskap att-

faderskapför hävaatt

därige-och harställningfaderskap har barnetmålI partsomom
italandock självt föra sinsaknartalerätt. Ett barn rätt attnom

alltsåunderårigt,så länge detfaderskapmål ärm.m. somom
omyndigt.under 18 år

underårige hafaderskap torde dock denhävandemålI avom
fyllt år och hareller hon har 15behörighet hansådan omen

omdöme.tillräckligt
bekräftelsegodkännamyndigt skallEtt barn är avensom

myndigt ochintegäller barnDet ärfaderskap. även ett somsom
vårdnad.under någonsinte står

faderskapsmål därigenomoch harställninghar barnetI partsom
väcksföräldrabalken FBförsta stycketkap. 5 §Enligt 3talerätt.

barnet.fastställande faderskaptalan avavom
§i kap. 1enligt presumtionen 1farvissSkall inte man anses som

utredaskyldig försöka§ FBenligt 2 kap. 1socialnämndenFB, attär
fastställs.faderskapet Barnetstilltill ochfar barnetär attsesomvem

honmodern,socialnämnden, ärmål förasfår i dessatalan omavav
3 kap.vårdnadshavaresärskilt förordnadellervårdnadshavare, av en

stycket FB.andra5 §
underårigtfårfaderskapspresumtionenhävandemål ettI avom

3godfalleller i vissaförmyndarenförasbarns talan manav enav
självfrånunderårigemellertid inteutesluterFB. Det attkap. 4 § en

internationell för-ochFöräldrabalkenWallin,talanföra sin se
underårige hatorde denEnligt Wallin101.uppl. 1986,4äldrarätt, s.

och harårfyllt 15eller hon harhanbehörighet,sådan omen
omdöme.tillräckligt

faderskap.bekräftelsegodkännaskallmyndigt barnEtt aven
juli 1995med den 1från och4 § FBgäller enligt kap.1Detsamma

under någonsstårintemyndiga ochinteockså barn är somsom

22 harbarnetmeddelas berörd däravgörandetinte 18 år skall senastfylltHar barnet
försäkringskasssansocialnämnd och den allmännaskattemyndighet,varit folkbokfört

skallinte 18 år15fylltinskriven. Har barnetvårdnadshavare ärdär barnets men
fyllt 18 år ellerHar barnetstudiestödsnämnden.också till Centralameddelande sändas

förordningen§meddelas lSkattemyndighetenendastäktenskap skallingått
enligti mål och ärendenuppgifterdomstol lämnaför1949:66l skyldighet attom

m.m..föräldrabalken
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vårdnad prop. 1993/94:251. Det gäller barn har ingåttt.ex. som
äktenskap före 18 års ålder 6 kap. 2 § FB.

detI här sammanhanget bestämmelsernaär även i 4 § lagen
1984:1140 insemination och kap.7 4 § SekrL barnom rättsom ger

hinder sekretess få delatt utan uppgifter angående sittav av ursprung
intresse. I artikel 7.1 Barnkonventionen finns föreskrifter barnsav om

få vetskaprätt sina biologiska föräldrar.att om

7 Adoption

7.1 Adoptantens minimiålder 25 år, i vissa fall-
18 år

För få adoptivbarn gäller två åldersgränseratt anta huvud--
regeln år25 och under vissa förutsättningar 18 år.

Någon lagfäst åldersgräns förövre adoption finns inte.

För adoptionsförhållande skall komma tillatt ett stånd krävs ett
beslut domstol efter ansökan den eller dem vill adoptera.av av som

Enligt huvudregeln i 4 kap. 1 § FB skall varje adoptant ha fyllt 25
år. Avser adoptionen barn eller makes barn eller adoptivbarn ellereget
föreligger synnerliga skäl, får den har fylltäven 18 årannars som

år25 adoptera.men

Motiv för 25-ársgränsen m.m.

Lägsta ålder för sig adoptivbarn har alltsedan adoptions-att ta an
institutets tillkomst år 1917 lagen 1917:378 adoption varitgenom om
25 år.

För adoptionen fordrades samtycke barnets naturliga föräldrarav
eller förmyndare, och barnet självt, detta hade fyllt år.12 Hadeav om

23 Tillstånd adoptivbarn iskall fråga barn inteatt har fylltanta 18 årom som
meddelas behörig socialnämnd och allmän försäkringskassa, i frågaoch barnom som
har fyllt 15 inte 18 år Centrala studiestödsnämnden 2 § förordningen 1949:66lmen

skyldighet för domstol lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalkenattom
m.m..
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sigbamavârdsnänmden yttraskulleår omfyllt 18intebarnet
för barnet.lämpligadoptionen var

lagen.iangivenintebarnetförmaximiålderNågon var
samtyckepåkravetfrånÅr undantagtillmöjlighetinfördes1958 en

tillmöjlighetinfördes1970årochår16under enärdenför som
Undan-adoptanten.förZS-årsgränsengenerelladenfrånundantag

Närmyndighetsåldern.dåvarandetill denanpassningtagsregeln var en
tillåldersgränsdennasänktes1974 ävenårsänktesmyndighetsâldern

år.18
vissmedavsiktenframgårårs lag1917 atttill enförarbetenaAv
ochföräldra-grunda ettadoptanten ärförminimiâlder atthögre

därföråldersskillnadringaalltförinteochbarnförhållanden att en
skalldenochadoptantenmellannödvändig somframstod som

ansågsdetminimiâlderhögre attförskälEtt varadopteras. annat en
honellerhanså längeadoptivbarn,någonlåtaolämpligt antaatt

deeftersomvärlden",tillbarnbringakanordningenligt naturens
ståkunde kommaintressen attadoptivbarnensochbarnensnaturliga

år50eller40minimiâlderså hög somEnvarandra. somemot
dockframstodtiddennavidlagstiftningutländsk somdeliförekom en

långtmångafördetbakgrundsärskilt attalltför motstränga, av
därförGränsenbarn.fåkan sattesde inteblivit klarttidigare att egna

476.1917NJAårvid 25 s.
ellerför dengällanormalt böråldersgränsvilkenFrågan somom

bakgrundbl.a.1970,årdärefterprövades motvill adopteradem som
år.år till 20från 21sänktshadenyligendåmyndighetsåldernattav

dittillsvarande 25-deninteifrågasättshadelagstiftningsärendetI om
Före-1970:05.stencil Juår20till justsänkasbordeårsgränsen

fråganemellertidanfördedepartementschefen att omdragande
då adoptantenfallaktuell iblitordesällanadoptivbarnantagande av

1967ocksåerinradesålder. Det attuppnått års25hade ominteännu
adoptionsåldergenerelllägstaföreskrevEuroparâdskonventionårs en

förordafördepartementschefenstannade atthäravgrundår. Pâ21om
myndig-sedanhuvudregel. Att,behöllsår25adoptionsåldern somatt

generell åldersgränsinföraär,år till 20från 21sänktshetsåldern en
fråga.ikommakunnadärvid intebedömdesârpå 21adoptionför

härifrånundantagtillmöjlighetenemellertidföreslogsSamtidigt att
ochockså falletSå blev50.1970:186vidgas prop.skulle s.

alltjämt.gällerbestämmelsen
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Motiv för undantagsregel 18 åren -

Undantagsregeln sikte fallet gifttar t.ex. när villett ungt par
adoptera därför de de inte kan få barn elleratt frågavet att näregna

adoptionär makes barn eller adoptivbarn a.a. 50.om av s.

7.2 Adoptivbamet har 12 årvetorätt --

Den har fyllt år får12 inte adopteras samtycke.som utan eget
Vetorätten emellertid inte absolut.är Undantag för fall dågörs

barnet under 16 årär och skulle skadas tillfrågas och förattav
fall då barnet varaktigt förhindratär lämna samtycke på grundatt

psykisk störning eller något liknande förhållande.av annat
Den har fyllt 12 år torde vidare ha överklaga besluträttsom att

i adoptionsärenden.
Vid bedömningen det lämpligtär adoption ägerattav om en

skall hänsyn tillrätten barnets vilja med beaktandetarum av
barnets ålder och mognad.

Om barnet inte har fyllt 18 år, skall inhämtarätten yttrande
från socialnämnden. Det åligger därvid socialnämnden sökaatt
klarlägga barnets inställning och redovisa den för rätten.

Enligt 4 kap. 5§ FB får normalt den har fyllt år12 intesom
adopteras samtycke. Adoption får dock skeutan deneget ärav som
under år16 dennes samtycke det skulle skadautan honom ellerom
henne bli tillfrågad.att

förMotiv Z-årsgräns1en

Av motiven till adoptionsbestämmelserna infördes redan årsom-
1917 lagen 1917:378 adoption framgår utgångs-genom attom -
punkten adoption inte fårär äga den,att skallutanen attrum som
adopteras, sitt samtycke, denne har nått myndig ålder ochger ärom
i sådant tillstånd han eller hon huvud kanett bestämmaöveratt över
sina handlingar.

Åldersgränsen i bestämmelsen uttryck för barnets medverkanattger
fordras, det nått vissnär utveckling. I lagstiftningsärendeten
diskuterades huruvida denna utveckling skulle i Schweizanges som
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ochåldersgränsellermogenhetsgränsavfattadallmänt omsomensom
år. Deneller 1512 årtillskulle bestämmasså falli senaregränsen

myndig-kriminellamed denstämdeden överensgrundpådels attav
speladehänseendecivilrättligtiför dendels även enhetsåldern, att

denrådakandärefter fritt överomyndigedendetroll i attstor
emel-förvärvar. fannDepartementschefeneller honhanegendom

Schweiziska intedenregelavfattadså obestämt varlertid att somen
dentillgodoseddabästblevintressenoch barnetstillråda genomatt
ochDanmarkiförordatshadedessutomåldersgränsenlägre som

484.1917NJANorge s.
bestämmel-uttryckligainförts1996 harjanuariden loch medFrån

adoptionsärende avgörs.beaktasskall närviljabarnetsattomser
ärendenochmålförpåutformats sätthar omRegeln somsamma

viddomstolensåledesgårRegeln attoch utvårdnad umgänge.
beaktandemedviljatill barnetshänsynskallbedömningen avta

välockså överensBestämmelsen stämmermognad.ochålderbarnets
barn ochskyddHaagkonventionårsi 1993reglernamed avom

konventionen.iartikel 4adoptionerinternationellavidsamarbete
denkan12-årsgränsensamtyckeföreskriftengäller sesdetNär om

regelnallmännnaskärpning den attochprecisering omavsom en
39-40.1994/95:224vilja prop.barnetstillskallhänsyn s.tas

lö-ársgränsundantagsregelförMotiv en -

påkravetfrånundantagbestämmelsengällerdärefterVad om
bliadoptivbarnettilltänktaskada det attskullefall då detisamtycke

bl.a.1958 förårtilldenkom att16-årsgränsentillfrågat --
Bestämmelsen är sagträttslikheten.nordiskaden avfrämja som

siktehandförstaiBestämmelsen taundantagskaraktär. angavs
detkundeförarbetenEnligtadopterade.blifosterbarn attavsessom

fosterför-reda påfåpubertetsåldern attibarnskada attallvarligt ett
bestäm-förutsattesföräldrar. Detriktiga attbarnetsinteåldrarna var
219.1958:144fall prop.i klaraendastskulle tillämpasmelsen s.
4 kap.sigÄr socialnämndenskall18 år yttraänbarnet yngre

fullständigsådomstolenBestämmelsen10 §. garanteraatt enavser
den 1och medFrån491.1917NJAmöjligtutredning s.som

detskall, inte ärsocialnämndendessutomgällerjanuari 1996 att om
och redovisa denfrågaiinställningbarnetsklarläggasökaolämpligt,

för rätten.

24 râdighet.sådanför16 årgällerNumera
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7.3 1967 års europeiska konvention adoptionom av
barn; adoptantens minimiålder 21 år ioch-
vissa fall lägre

Konventionen trädde i kraft den 26 april 1968. Konventionen
SÖratificerades Sverige den ljuli 1968 prop. 1968:114, 1968:1.av

Konventionen bara adoption i rättslig mening den äravser av som
under 18 år och omyndig inte eller har varit giftär artikel 3.samt

Adoptanten skall ha uppnått viss i lag angiven minimiålder, vilken
får lägst 21 är och högst 35 är. Undantag från kravetvara
minimiålder medges dock för fall där adoptanten fader eller moderär
till barnet eller där synnerliga skäl föreligger artikel 7.

Åldersskillnaden mellan adoptant och adoptivbarn bör inte vara
mindre normal åldersskillnadän mellan föräldrar och barn artikel 8.

7.4 Förordningen 1931:429 vissaom
internationella rättsförhållanden rörande

äktenskap, adoption förmynderskapoch

förordningenI 1931:429 vissa internationella rättsförhållandenom
rörande äktenskap, adoption och förmynderskap finns vissa be-
stämmelser internordiska adoptioner. Bestämmelserna, ärom som
likartade i alla de nordiska länderna, gär tillbaka på nordisken
konvention från år 1931 vissa internationella rättsförhållandenom
rörande äktenskap, adoption och förmynderskap.

I 12 § föreskrivs den skallär adopteras under 18 år och haratt som
han eller hon hemvist i hemlandet, får ansökningen inte bifallas i en

vederbörande barnavårdsmyndighet i hemlandetstat harutan attannan
haft tillfälle yttrande.att avge

7.5 Lagen 1971:796 internationellaom
rättsförhållanden rörande adoption

Lagen 1971:796 internationella rättsförhållanden rörandeom
adoption gäller adoptioner i utomnordiska förhållanden.

1971 års lag utformad iär anpassning tillnära inom Haagkon-en
ferensen år 1965 avslutad konvention adoptionsfrågor prop.om
1971:113.
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svenski §behörighet föreskrivs ldomstolssvenskfrågaI att enom
elleradoptantenadoption,ansökanskalldomstol pröva omomen
ellerhemvist i Sverigemedborgarskap ellerhar svensktadoptanterna

det.har medgettregeringenom
svensk lag,tillämpadomstolenansökningen skallprövningenVid av

Är skallår,under 18utlandet. barnetfinns tillanknytningäven om
ellersökandenasökanden ellerbeaktasärskiltdomstolendock om

eller på någoteller hemvist sättmedborgarskapbarnet annatgenom
medföra avsevärdoch det skullefrämmandeanknytning tillhar staten

blir gällande där 2 §.inteadoptionenför barnet,olägenhet om

Namn8

i såenskildedenpå tanken1982:670 bygger storNarnnlagen att
honhan ellervilketbestämmaskallmöjligtutsträckning namnsom

för traditio-bådeså denutformadskall ha. Lagen är utrymmeatt ger
därifrån.avvikergrad, sådanai rimliguppfattningar och,nella som

så harfixerade till ålder,bestämmelserlagens ärNågra t.ex.av
viss tid påskall bärabarnetefternamngällerdetföräldrarna när vems

byteBestämmelsernaanmäla detta.födelsesig från barnets att avom
Är årbarnet 1218 år.åldern överfixerade tillför barnefternamn är

till bytet.samtycke barnetkrävs av

vidförnamnellerefternamnAnmälan8.1 om
månaderinnan barnet ärfödelsen tre-

från barnetsmånaderanmälanföräldrarnas ärTidsfristen för tre
födelse.

frånpå sig§25 månaderföräldrarnanamnlagen harEnligt 1 tre
Motsvarandeskall ha.barnetefternamnanmäla vilketfödelsen att

enligt 30för förnamngäller
anmälanförtidsfristhalämpligtharDet avattansetts samma

respittidmånader ärTidsfristenoch förnamn.efternamn tre en--
bereddainteföräldraråtskilliga är attpå antagandetbygger attsom

5 inominte fastställsfaderskapetfallföreskrivs för det tresista stycketI §l
modernsförvärvathavid födelsenskallbarnetfödelsen,månader efter ansesatt

namn.
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redan vid barnets födelse, och mindre dessförinnan,ännu ställningta
till vilket barnet skall ha. förMen inte namnfrågan skallattnamn
hållas svävande hur länge helst har tidsfrist ställts försom en upp
föräldrarnas anmälan 1981/822156prop. 25.s.

I artikel 7.1 Barnkonventionen finns föreskrifter barnets rättom
från födelsen till ett namn.

8.2 tillByte förälders efternamn tilleller andra
efternamn anmälan 18 årgenom --

Fram till 18-årsdagen kan byte till förälders efternamn göras
anmälan. företrädsBarnet vårdnadshavaren.genom en av

Enligt 5 § kan barn under 18 år anmälan byta sitt efternamnett genom
till efternamn bärs någon föräldrarna eller någonett som av av som

dem har burit ogift. föräldernHar förvärvat sitt efternamnav som
äktenskap med någon den andre föräldern, krävsängenom annan

dock samtycke från maken i det äktenskapet.ett
I 6 § regleras falletdet barn under 18 år vill byta sittatt ett

efternamn till någon föräldrarnas denna vårdnads-ärutan attav namn
havare.

I 8 § regleras det fallet fosterbarn under år vill byta18 sittatt ett
efternarrm till fosterföräldrarnas arfternam.

I § regleras till11 byte andra efternamn föräldrars. I bestämmel-än
Patent- och registreringsverket möjlighet, för det falletsen ges

ansökningen barn under 18 år, ställa villkor för bytetatt attavser som
domstol har funnit förenligtdetta med barnets bästa.äratt

Den 18 år företrädsunder vårdnadshavaren 48 §.ärsom av

förMotiv 18-årsgränsen

Åldersgränsen 18 år gällde redan enligt 1963 års namnlag. Den hade
bl.a. motiverats det förhållandet barn legitimerades före 18attav som
års ålder automatiskt förvärvade faderns prop. 1963:37 47.namn s.
Några skäl gå ifrån denna åldersgräns ansågs inte föreligga vidatt
tillkomsten 1982 års namnlag prop. 1981/82: 156 29. I relationav s.
till förfaranderegeln i mål och ärenden i 48 § får ålders-om namn

anpassning tillgränsen även myndighetsåldern.ses som en
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12 årharBarnet vetorätt8.3 -

ansökanelleranmälanår harfyllt 12 vetorättbarnEtt mot ensom
nanmbyte.om

med barnetsförenligtnamnbytebedömningen årVid ettomav
behövs,samtycke intebarnetsskall när tabästa ävenrätten,

ålder ochbeaktande barnetsvilja medtill barnetshänsyn av
mognad.

barnetsklarläggasökasocialnämndenvidareåliggerDet att
olämpligt.det inteinställning, ärom

gammalthurbestämtlämpligtinte ettharDet attansetts ange
på dessredameningsfulltskalldetförbör att tabarn att varavara

inställning.

saknarDetbarnkanenligt namnlagenärendenoch part.målI ett vara
processbehörighet.dock

företrädsskallnamnbyteansökan göras,elleranmälanNär omen
namnlagenenligt 48 §18 årunderdenbarnet är avsom --

vårdnadshavaren.
sådan anmälandock enligt 48 §år, fårfyllt 12harOm barnet en

barnetendastsamtycke ärbarnetsansökaneller göras utan om
psykiskgrundsamtyckeförhindrat lämnavaraktigt att av en

förhållande.liknandenågotgrundellerstörning annatav
föreskrifter barnsfinns rättBarnkonventionen8.1 attartikelI om

sittbehålla namn.

Z-årsgränsför 1Motiv en

ansökan.elleranmälansådansåledeshar vetorättBarnet mot enen
tillförarbetenaAvårs namnlag.1982infördes medDenna rätt

för12-årsgränsen stämmaframgår dels är attnamnlagen sattatt
delsoch Norge,Danmarknamnreglerna imed de attöverens nya

alltbörutvecklingålder ochstigandei takt med barnets tadomstolen
önskemål prop.ochsynpunktertill barnetshänsynstörre egna

också domsto-framgårrättspraxisoch 54. Av156 29 att1981/82: s.
1987 81NJAviljabarnens sedetillhänsyn störrelarna t.ex. s.tar

1990 89.NJAoch s.
andraenligt 45 §dessutomgällerjanuari 1996med den lochFrån

olämpligt,det intesocialnämnden skall, ärnamnlagenstycket att om
Enligtinförredovisa deninställning och rätten.klarlägga barnetssöka

bedömningenvidvidaregällerlag rättenstycket48 § andra attsamma
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narrmbyte förenligt med barnets bästa skall,är även närettav om
barnets samtycke inte behövs, hänsyn till barnets vilja medta
beaktande barnets ålder och mognad.av

Av förarbetena framgår den tidigare regeln kanvetorättatt om ses
precisering och skärpning regeln skyldighet beaktaattsom en av om

barnets vilja. Sist nämnda regel avsedd stärka barnetsär rättatt genom
det skapas garanti för namnbyten inte ägeratt att utan atten rum

hänsyn till viljan hos de barn har inställning tilltas som en egen
namnfrågan. Att domstolen skall beakta barnets ålder och mognad be-
tyder avseende skall fästas vid de barnens inställningstörre änatt mer
vid de mindre barnens. allra minsta barnenDe kan naturligtvis inte ha
någon inställning till namnbytet huvud 1994/95:224prop.över taget

41 och 56.s.

Äktenskap9 m.m.

Äktenskapsålder9.1 18 är-

Ãktenskapsâldern sedan år 1969 lika för och kvinnor,är män
nämligen år.18

Enligt 2 kap. § äktenskapsbalken äktenskapsäldern år.1 18är
årsI 1734 lag äktenskapsåldern bestämd till 21 år för ochvar man

år för kvinna.15 Mannens äktenskapsålder sänktes år 1969 till 18 år.
Kvinnans äktenskapsålder hade dessförinna höjts, år 1892 till 17 år
och år 1916 till år.18

Motiv för 18-årsgränsen

Syftet med bestämmelsen markera samlevnad, där någonär att att en
önskvärdzf.eller båda under 18 år, mindreärparternaav anses

Åldersgränsen motiveras under 18 år i allmänhet inteattav en person
nätt fordrashar den mognad för självständigt tillställningatt tasom

de problem personlig eller ekonomisk uppkommer iartav som en
stadigvarande samlevnad prop. 1973:32 95.s.

26 ÄBtillDe kompletterande bestämmelserna för samlevnadsformer iandra t.ex.
1987:232lagen sambors hem 1987:813 homosexu-och lagenom gemensamma om

innehåller inteella sambor åldersgränsbestämmelser.
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Dispens ingen åldersgräns9.2 nedre-

från âlderskravetet. Någon nedreLänsstyrelsen får lämna dispens
imed stöd dispens inte äkten-åldersgräns för äktenskap angesav

skapsbalken.

tillståndingå äktenskapunder 18 år får inteDen är utan avsom
länsstyrelse äktenskapsbalken.2 kap. §behörig 1

dispensför äktenskap med stödnedre åldersgränsNågon av anges
äktenskapsbalken.inte i

Motiv

rättsuppfattning svårtdet enligt svenskförarbetenaI ärsägs attatt
till äktenskap för denmyndighet skulle samtyckatänka sig att somen

till dispens för denålder, möjlighetenuppnått 15 årsinte har attmen
uteslutas 1973:158fyllt år inte bör helt propinte har 15ännnusom

42 20.82, LU s.s.

minderårighetmakes underårig/let ellerBetydelsen av

minderårig torde inteingått äktenskap medefter dispensDen ensom
med till-med barnfällas till för sexuelltkunna umgängeansvar

Äktenskapsbalken, 1990,Tottie,lämpning 6 kap. 6 § BrB se s.av
54.

äkteskapsförord,bestämmelsernalämnats berördispensAtt även om
processbe-bodelning ochmakens förfoganden,samtycke till andra

hörighet.
äktenskapsbalken gäller§ tredje stycketEnligt 7 kap. 3 även om en

tilläktenskapsförordet egendomunderårig ellermake är somavserom
hon skallförvaltarskap enligt FB, han ellernågon omfattasdel attav

äktenskapsförord.upprättandetpersonligen medverka vid ettav
inhämtas.medgivande till förordet måste dockskriftligaFörmyndarens

dödsfalls skullförordnande för testa-det frågaMen inte är omom
mente.

makesunderårigfrågaföreligger emellertid iTveksamhet om
§ äktenskaps-enligt kap. 7medbestämmanderätt behövs 7samtycke

27 socialnämndenvårdnadshavarenfår inte dispens ellerLänsstyrelsen utan attge
äktenskapsbalken.tillfälle sig 15 l §kap.att yttragetts
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fall får råda sin egendombalken, eller ägarmaken i detta över utanom
inskränkning.

föraunderârige själv får sin talan i äktenskaps-Fullt klart denär att
processbehörig dethuruvida underârige makemål. Men närären

underhållsfråga fullt lika klartgäller inte se t.ex.synes varaen
Ãktenskapsbalken,Tottie, 1990, 504.s.

make företrädas sinmåste underårig omyndigVid bodelning aven
föräldrarna.förmyndare regelsom

äktenskapsskillnad underBetänketid vid barn9.3 --
16 år

Äktenskapsskillnad det finns barnskall föregås betänketidav om
år.under 16

barn undervaraktigt bor tillsammans medOm någon makarna egetav
äktenskapsskillnadenmakens vårdnad skall16 år står under densom

kap. § äktenskapsbalken.föregås betänketid 5 1av
förhastade beslutrisken förBestämmelsen motiveras att omav

i familjen.det finns barnså långt möjligt undanröjsskilsmässa när
makarnasdessa fall inte betraktasBeslutet skilsmässa kan i somom

Familjelagssaklcunniga lämnadededet utredningsförslagensak. I som
skulle188 regelnbetänkandet SOU 1972:41,i att avseangavss.

år. Någonförstås barn under 16med vilka skulleminderåriga barn,
diskuterades medinte. propositionenytterligare motivering lämnades I

år. Någon anledningremissutfallet åldersgränsen 18anledning ävenav
år ansågs dockfrån 16 år till 18höja den föreslagna åldergränsenatt

1973:32 110-112.inte föreligga prop. s.

Partnerskapsålder 18 år9.4 -

år.har fyllt 18registrering partnerskap krävsFör att manav

kap. föreskrivspartnerskap§ lagen 1994:1117 registreratI 31 om
beträffanderegistrering inte får ske den ärutom annat att som- -

under 18 år.
kan inteDispens från âlderskravet ges.

Åldersgränsen till äktenskapsâldern bet.anpassningär en
1993/94:LU28 39.s.
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Internationella9.5 rättsförhâllanden rörande

äktenskap

under 15 år får inte ingå äktenskap tillståndDen är utansom av
länsstyrelsen.

Svensk domstol får äktenskapsmål kärandenta ettupp om
haft fyllttidigare har hemvist här sedan han har 18 år.

Äktenskapsâlder

lagen 1904:26 vissa internationella rättsför-Enligt kap. 3 § 11 om
äktenskap och förmynderskap gäller,hållanden rörande även rättenom
skall enligt främmande lag, deningå äktenskap ärprövas attatt som

får tillstånd länsstyrelsen.år inte ingå äktenskapunder 15 utan av

Äktenskapsmâl

får2 2 lag gäller, äktenskapsmålEnligt 3 kap. § att tas upp avsamma
svensk medborgare och har hemvistsvensk domstol käranden ärom

haft hemvist här sedan han eller hon fyllthär riket eller tidigarei
18 år.

10 Testamente

Testationsâlder 18 år10.1 -

fyllthar 18 år kanDen göra testamente.som

ÄB denärvdabalken kan§ stadgasI 9 kap. 1 görastestamenteatt av
år.fyllt 18som

myndighetsåldern.lägreTidigare gällde testationsåldern änatt var
reglerna i 1734 års lagden tolkning i allmänhetEnligt gavssom

majålder. förordningen 30inträdde denna redan vid 15 års Genom
testationsåldern liksomhuvudregel,fastställdes emellertid1835 attsom

sänkningarnamyndighetsåldern skulle 21 år. I samband med avvara
samtidigtförst år sedan 18 år harmyndighetsåldern till 20 och

18 år Wallin,testationsåldern bestämts till 20 respektive se närmare

95



åldersgränserJustitiedepartementets 1996:111SOU

Testationsåldern137.uppl, 1986,ärvdabalken, 3:etillKommentar s.
myndighetsåldern.medsåledessammanfaller

giftvaritellerför den ärUndantag10.2 som

gift kanvarithar göraelleroch18 årunder ärDen är somsom
testamente.

ÄB underârig ärgöraskan§kap. 1 ävenEnligt 9 testamente somav
änka. För-änkling ellerfrånskild make,dvs.varit gift,eller har

förgällervadfrånskillnadtillmedverkan är,myndarens som
här utesluten.skull,dödsfallsförinteförfoganden görssom

arvlåtarentillkommaskalldenpå tankenvilarTestationsrätten att
personligen.

16 årför den ärUndantag10.3 som

förordnai16 år kanfylltUnderårig har testamente om egen-som
råda.fårhan självvilkendom, över

ÄB förordnaårfyllt 16underårigkan§Enligt 9 kap. l omsom
råda.självvilken hanegendom, ägeröver

dentestationsrätten ärberörsEgendom unges egenavsom
tillfallit denellergåvaegendomarbetsförtjänst, testamentesom genom

eller henne,honomskall förvaltasdenvillkormed att avunge
9 kap.egendom seför sådansubstitutavkastning och t.ex.m.m.av

och 4 §§ FB.3
till be-undantagsfallsåledes i dettaknyterTestationsrätten an

rättshandla.förmågaunderårigsstämmelserna i FB attom
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ellerFörverkande rätt11 att taga arvav

testamente

under 15 årgärningsmaninteGäller11.1 en

uppsåtligen dräpergärningbrottsligdenGrundsatsen är att som genom
ÄB. Denförsta stycket§15 kap. 1honomfår inte ärvaannan

vidare deninnebärDenenligt atttillämpas rättäven testamente.
arvinge ellernågongärning dräpt ärbrottslig somgenomsom

dentillfår bättreinte änefter rätt omtestamentstagare arvannan
stycket.andralevatdräpte

under 15gärningsmannenintedocktillämpasGrundsatsen varom
stycket.tredjeår

termino-brott enligt BrB:sanfördesför 15-årsgränsenskälSom att
Bestämmelsenår.under 15denbegås ärlogi kan även somav

på grundförlorar sinsådant falli rättgärningsmannenförebygger att
Ãrvdabalken, 1986, 320.Walin,seeller testamente s.arvav

år15Straffbarhetsåldern12 -

år 1902.år sedanStraffbarhetsåldern 15är
år den lägsta15straffbarhetsålder uttrycker ärBeteckningen att

ingripa.straffrättskipningen kanvilkenvidålder

historikLiten

vidmänniskantankenvilar påstraffmyndighetsålderBeteckningen att
för sinahon börmognaduppnått sådanålder harviss att svaraen

denna1902till årbyggde framstraffrättSvenskgärningar.
föreställning.

fall ingripai vissastraffrättskipningen ävenkundeår 1902 motIntill
belagdagärningarfrågagällde iår. Det14den som varomsom var
villkorytterligaretvå år. Somstraffarbete idödsstraff eller övermed

inse gärningensutskillninghadeden ägtgällde attatt nogunge
brottslighet.

År fall år.för alla 15straffbarhetsåldernemellertidblev1902
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Nuvarande ordning

Enligt kap. 6 § brottsbalken1 BrB gäller för brott någon haratt som
begått innan han har fyllt år får15 inte dömas till påföljd.

Enligt 1960NJA 521 skall gärning förövas den dag dås. en som
gärningsmannen fyller år15 ha begåtts efter fyllda år.15anses

brottsligAtt gärning den inte har fyllt 15 år undanta-ären av som
från straffrättskipningen motiverat praktiska ochårgen numera av

humanitära föreställningenskäl och inte människan först vidattav
uppnådda års ålder skulle ha nått15 sådan mognad hon böratten

Ävenför sina gärningar. den fyllt 15 år iär stor ut-svara som
sträckning särbehandlad i straffrättskipningen, efteroch detta ett

regler inte, såsom före år 1902, straffrättskip-görsystem av som
ningens tillämplighet beroende den haft tillräckligav om unge
urskillningsfönnåga bygger på praktiska och humanitärautan

Ulföverväganden Berg mfl., Kommentar till Brottsbalken III,se
4 uppl., 1994.

För den misstänkes ha begått brottslig gärning innan hansom en
fyllt medeller hon har 15 år kan enligt 37 § lagen 1964:167

särskilda bestämmelser lagöverträdare LUL under vissaom unga
förutsättningar föras vad därangivna kallas besvistalan. Ennärmare

sådan låta domstol hartalan endast denpröva,attavser om unge
begått 31-36 §§ vidare åklagaregärningen. I LUL polis ochges

kan misstänkas begåttsvissa befogenheter utreda brott haatt som av
inte har uppnått straffbarhetsålder. En redogörelsebarn närmaresom

för bestämmelser motiv lämnas i avsnittet lagöverträ-dessa och Unga
dare.

fårMed stöd 36 kap. 13 § BrB under vissa i lagen angivnaav
förutsättningar besluta förverkande egendom ellerrätten om av
särskild följa brott har begåtts någonrättsverkan kan av som avsom

inte fyllt 15 år förverkas.som

13 Unga lagöverträdare

lagöverträdare under 21 år tillämpas särskilda bestämmelser.För
förundersökningen, användningen tvångsmedel,Bestämmelserna rör av

åtal, rättegångsförfarandet påföljder.möjligheterna väcka samtatt
delas lagöverträdare under 21 årEnligt dessa bestämmelser unga

ålderskategorier, nämligeni följande tre
under 15 år,1

år och2 15 17-
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år.20183 -

bestämmelser ikan17 år15gäller åldersgruppendetNär samma-
brotthosstraffvärdettillämpas, ettgäller för attBrB t.ex.vuxnasom

för be-grundenskallbrottsligheten utgörasamladedeneller hos
iprincipförankradlängesedanpåföljd. Menstämmande enav

skallregelden ålderniungdomar taslagstiftningen omär att som
kriminalvården.och intesocialtjänstenvårdlämplighand för avav

uttalandensammanhangflerai20 år har18åldersgruppenFör -
långtsåbegått brott,denärdennagjorts ävenatt unga,gruppom

ådömasskallfängelseochsocialtjänstenvård inomfå attmöjligt bör
för det.skälsärskildafinnsdetendast när

lag-bestämmelsersärskildamed1964:167lagen ungaI om
hoshandläggningbestämmelsersärskildafinnsLULöverträdare om
denbrott därärendenochmåldomstolochåklagarepolis, omav

dembestämmelsernaFlertalet21 år.fylltinte harmisstänkte avserav
innehållerochtill RBkomplementLUL18 år.under är ettärsom

åtalsprövning,ochförundersökning personut-bestämmelserbl.a. om
kvarhållande,skada,och begränsaavhjälpaanmodanredning, att

ochförsvarareoffentlighäktning,åtalsunderlåtelse,strafföreläggande,
fylltharintedenförfarandet närrättegångsförfarandet samt somom
ochi LUL ersätterreglernasärskildaDebegått brott.år har15

i RB.bestämmelsernakompletterar
finnsÄven författningaranslutande1984:387 ochpolislageni

berövamöjligheterpolisensberör attbestämmelsersärskilda som
rörelsefrihet.inskränka denneseller sättfrihetennågon annat
år.under 18gäller för den ärbestämmelserSärskilda som

likasåfinnsFUK,1947:948,förundersökningskungörelsenI
likasåår,fyllt 21harmisstänkte intedenbestämmelsersärskilda när
vissaiåklagareföreskriftermed1964:740förordningeni om

brottmål.
Åldersgränserna iområdet harstraffrättsligadetinomför unga

saknaröverväganden. Dekriminalpolitiskahand bestämtsförsta av
föreställningenallmännamyndighetsåldern. Denmedsamband

ofta torde20-årsåldernlagöverträdare iområdet varaär att unga
påbehandlaskanintedärfördeochutvecklingsinförsenade i att

80.1969:25lagöverträdare seäldre t.ex.sätt s.prop.somsamma
myndig-sänkningarnaansågsreformerårsoch 19741969Både vid av

till 18 år inte börafrån 20sedanår ochtill 2021från försthetsåldern
brottspåföljderna prop.området förinomåldersgränsernapåverka

och 71.701974:44 s.
Även framhållitshar detlagstiftningssarmnanhang atti andra en ung

Brottslighetenutvecklingsfas.ioch innemänniska är enomogen
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betraktas utslag denna omognad och den osäkerhetett ochsom av av
de identitetsproblem utmärker vissa ungdomar. Det därförsom anses
angeläget i stället för straffa lagöverträdareatt söker sigattman unga
fram till åtgärder bedöms lämpade för orsakerna tillmötaattsom
brottsligheten. Vidare konsekvent tillämpning rättvise- ochanses en av
proportionalitetsprinciperna inte möjlig, eftersom åtgärdernavara
måste till förhållandena i det enskilda fallet se SOUanpassas t.ex.
1977:40 471; JuU 1983/84:20 13; 1984/85:171 27;s. s. prop. s.

1987/88:l35 1.prop. s.
I regeringens proposition 1994/95:12, 25, handläggnings. om av

ungdomsmål de redovisadesägs för speciellaatt argumentennu
påföljdsregler för ungdomar fortfarande har viss tyngd. Men det äratt
också för ungdomar viktigt påföljdssystemet klart, enkelt ochäratt
överskådligt. Inte minst för det betydelseär störstaunga personer av

sambandet mellan brottet och påföljden framgår.att Det integagnar
den fortsatta utveckling ordnat liv han berövasmot ettunges om

för sina handlingar.ansvaret
Vi redovisar i det följande översiktlig beskrivning de regleren av

gäller för lagöverträdare under år21 och därmedsom unga samman-
hängande bestämmelser. De övergripande motiven för åldergränserna
har vi redan redovisat. de fall framstårI det behövligt undergörssom
respektive avsnitt vissa kompletteringar.

13.1 Tillfälligt omhändertagande

13.1.1 För skydda den hälsa eller utvecklingatt unges
under år18-

Polisen får tillfälligt hand den kan underta antasom som vara
18 år för skydda hans eller hennes hälsa eller utveckling.att

Någon motsvarande för polisen föreligger interätt om personen
i fråga har fyllt år.18 I det sammanhanget gäller reglersamma
för åldersgruppen 18 år20 försom vuxna.-

Med stöd 12 § polislagen får polisman tillfälligt hand dentaav en om
kan under år för18 skydda hans eller hennes hälsaantas attsom vara

eller utveckling.
Enligt förarbetena till lagen föreligger sådan situation, denen om

uppehåller sig i "knarkarkvart" eller har hittats omtöcknadunge en
berusningsmedel eller tillsammans med äldre asocialaav personer

prop. 1983/84:111 29.s.
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Efter omhändertagandet skall polismannen skyndsamt överlämna
den till föräldrarna, den vårdnadshavare eller tillärunge som
socialnämnden. Normalt behöver därförden inte tillmedtasunge
polisstationen. Det bör enligt uttalanden i förarbetena till polislagen i

fall inte komma i fråga Omhändertagna ungdomar placeras ivart att
läsespolisarrest eller häkte eller in på något prop.sättannat

1990/91:86 12 och 23.s.
Om den identitet inte känd saknar polisen möjligheterär attunges

med tvång få fram identiteten, ändå ha få viss tidrätt attmen anses
sig för försöka fastställa denna. Någon för hur längegränsatt ett
omhändertagande kan få pågå finns inte föreskriven. Det bör dock
normalt inte bli fråga några timmar a.a. 12, 21 ochänom mer s.
23.

13.l.2 För skydda den allmänna ordningenatt en-
särregel för den årunder 15ärsom

tillfälligtPolisen får hand den den allmännastörta om som
ordningen. Om den omhändertagne under år bör han eller15är

friges efter timmar.hon senast tre
föråldersgruppen 15 20 år gäller reglerFör somsamma-

vuxna.

också, avvisning ellerPolisen får mindre ingripande åtgärdom somen
inte tillräcklig, tillfälligtavlägsnande omhänderta denär genomsom

omedelbarsitt uppträdande den allmänna ordningen ellerstör utgör en
fara för § polislagen.denna 13

möjligthar omhändertagits på detta skall frigesDen sätt snarastsom
omhändertagandetefter förhör, dock inom timmar eftersenast sex

16 §-
det gäller under år enligt uttalanden i förarbetenaNär 15unga anses

till bestämmelsen omhändertagande inte bör längre änatt ett trevara
Om det möjligt skall samråda med socialnämnden.timmar. polisenär

åldersgrupperna 15 17 och 18 20 år gäller reglerFör samma- -
för alltså timmar.som vuxna, sex

ingripande aktuellt får dockFör inte skall bli den äratt ett nytt som
år hållasunder 18 och har omhändertagits med stöd 13 § kvarsom av

ytterligare timmar för polisen sedan skall kunna överlämnaattsex
eller henne till föräldrarna, vårdnadshavare, tjänstemanhonom annan

socialförvaltningeninom eller lämplig prop.annan vuxen person
1990/91:86 13-15.s.
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Normalt bör den förvaras i förhörsrum eller liknande underunge
bevakning polisman a.a. 23.t.ex.av en s.

13.2 Brott begångna inteden har fyllt 15 årav som

13 .2. 1 Gripande

under fårDen 15 år liksom andraär gärningsmänsom - -
gripas det sker bar gärningav envar om m.m.

Mot barn under år får sådana tvångsmedel15 i 24-26 kap.som avses
rättegångsbalken häktning, anhållande och gripande i princip- -
inte användas. Enda undantaget barnet har begått brottär ettom
vilket fängelse skulle ha kunnat följa och barnet anträffas på bar
gärning eller på flykt från brottsplatsen. sådanaUnder förhållanden får
barnet enligt 34 § LUL gripas och skyndsamt lämnas överav envar
till polisman. Polismyndigheten eller åklagaren skall därefternärmaste
omedelbart besluta barnet friges eller hållasskall kvar för förhör.om

13.2.2 Förundersökning år12-

Förundersökning får i undantagsfall inledas den underärmot som
år och i vissa särskilda fall15 den under 12 år.även årmot som

Den har begått brott före års ålder straffbar kap.15 inte 1 6 §ärsom
BrB. Det utesluter emellertid inte utredning brottatt om enen -
förundersökning ändå kan inledas stycket LUL,enligt 31 § första-
nämligen om

utredning kan ha betydelse för behovetavgöraantas atten av
unge,socialtjänstens insatser med avseende den

2. det behövs för klargöra någon har fyllt år har tagit15att om som
del i brottet,
det behövs för efterforska gods har åtkommitsatt som genom
brottet, eller
det4. särskild vikt utredningär ägerattannars enav rum.

28 Jfr 50 § socialtjänstlagen.
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inledasutredningsådanår får dockfyllt 12intedenHar enunge
stycket.andrasynnerliga skälfinnsdetendast om

obligatoriskt skallsocialnärrmdenochvårdnadshavareDen unges
inletts.utredning haromedelbart underrättas att enom

regelför socialtjänsten rättföreträdareharutredningenUnder som
betydelsensigharsocialtjänsten överInnan yttratnärvara. avatt

förhör med barnetomfattautredningen inte änfårutredningen, annat
underbegränsad för denlängd ärFörhörstidens är33 § LUL. som

9 § RB.enligt 23 kap.år15

IZ-ársgränsförMotiv en

ochutredaintressetavvägning mellaninnefattar att12-årsgränsen en
framståskallhuvuddettill Förbarnet. överhänsynen tagetatt som

uppnåttmåste habarnetgällerutredningföretameningsfullt attatt en
förskälenstarkaredestobarn är attmognad. Ju ärviss ettyngreen

kan behövas,eventuelltutredningför densörjersocialnämnden som
skäl dennågotmotiveras änutredningen inte attsärskilt annatavom

m.fl.,handläggning Bergsesocialnämndensförbetydelsehakan
1985.brottsbalken III,tillKommentar

förundersökningsamband mediFörhör13.2.3

skyldiginteeller hongäller han är15 ärunderdenFör är attsom
timmar.förhör längreförkvar än treatt stanna

sådantövrigt för hurigällerbegränsningarSärskilda även ett
till.får gåförhör

Rättegångsbalken

såförundersökning inledasregelskallRBkap. 1 §Enligt 23 ensom
anledningfinnsskälellerangivelsegrund attdet på annatsnart avav

åtal har förövats.under allmänthörbrottatt ettanta som
förunder-inlederåklagarenellerpolismyndighetenDet är som

ellerpolismyndighetenantingenkanLedningensökningen. utövas av
åklagaren.av

fårhunnit inledasförundersökningeninnan t.ex.redanMen en
jfr andrautreda brottetsyfteihålla förhörbl.a.polisman att

förundersökningskungörelsen.15 §meningen
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medborgerlig förfogandeallmän skyldighet stå till förDet är atten
förhör i brottsutredande syfte. Skyldigheten omfattar såväl den som
misstänks för brottet, mâlsägande, vittnen och andra.som

det gäller förhör med barn gäller särskilda begränsningar iNär
fråga förhörstid i 23 kap. 9 § andra stycket RB. Utgångspunktenom
för förhörsbestämmelserna den inte anhållen eller häktadärär att som

inte skyldig kvar för förhör längre tid timmar,änär att stanna sex
för bli skyldigmedan den misstänkt brottet kan kvarär att stannasom

för förhör i ytterligare timmar.sex
år gäller däremot han eller hon inteFör den under 15är ärattsom

förhör Om detskyldig kvar för längre tid timmar.än äratt stanna tre
vikt för utredningen den hörde skyldig kvarsynnerlig är att stannaav

gäller alltså han eller honytterligare timmar. Detta äroavsetttre om
inte.misstänkt för brottet eller

vårdnadshavarenEnligt kap. 10 § fjärde stycket RB bör23 vara
under år.närvarande under förhöret med den 15ärsom

Förundersökningskungörelsen

år,någon under 15fall förhör behöver hållas meddet ärFör som
förundersökningskungörelsen.iskall det ske i den ordning angessom

misstänks för före årsbarn 15Enligt § får förhör med15 attsom
medgivande förunder-efterålder begått brott hållas endastha av

ställas till barnetDock får sådana frågorsökningsledaren. som
fram till barnet harför försöka kommaoundgängligen behövs att om

harexempelvis polismaninnebärbegått brottet. Det näratt ensenare
frågor till barnet.får också ställa vissagripit barn hanett

socialnämnden i godskall möjligtförhör hållas med barnetSkall om
förförhöret. gällertid och plats för Detsammatid underrättas om

fyllt är,fall med barn inte har 20fråga förhör i andraövrigt i somom
ingripandehänt bör föranledafinns skäl vaddet att anta att somom

skall hållas med någon intagensocialnämnden. Om förhörfrån ärsom
förestår hemmetungdomshem, skall densärskilti ävenett som

16 §.underrättas
inteskall ske sådant barnetmed barnFörhör sättett att tar

förhöret sexuallivet.varsamhet skall iakttasskada. Särskild rörom
kring förhöret. fåruppseende inte väcks DettatillbörMan attnoga se

kräver. Detingående omständigheterna börinte ängöras ommer
gång 17 §.möjligt hållas endast en

särskild fallenhet förbör hållas medFörhöret personav en
18 §.uppgiften
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Är avgörande betydelse för utredningen, börbarnsett utsaga av -
utvecklingmed hänsyn till barnets ålder ochdet viktigtär samtom

någon har särskild sakkunskap i barn-beskaffenhetbrottets som-
biträda vid förhöret eller sig värdeteller förhörspsykologi yttra om av

19 §.barnets utsaga

.2.4 Tvångsmedel13

fåroch kroppsvisitationTvångsmedel beslag, husrannsakansom
särskildaår bara det finnsden under 15användas ärmot omsom

skäl.

före års ålder misstänksTvångsmedel får användas den 15mot som
Enligt 35 §begränsad utsträckning.begått brott, bara ihar ett men

och kroppsvisitation enligtbeslag, husrannsakanLUL gäller att
fåri sådan situation användasi och 28 kap. RBbestämmelserna 27 en

särskilda skäl.det finnsbara om

Bevistalan13 5
.

år i syfteunder 15specialprocess kan föras denEn är attmot som
ansvarsfrågan bevistalan.reda ut

för ha begåttår misstänkshar fyllt 15Om barn inte ettattett som
ellerlänsstyrelsensocialnämnden,åklagaren på begäranbrott kan av

barnetdomstol huruvidaprövning hosvårdnadshavare begärabarnets
sådan begäranförutsättning gäller därvidSombegått brottet. att en

allmän synpunkt 37 § LUL.krävs ur
rättegångskostnader.princip för deniStaten ungessvarar
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13.3 iBrott begångna någon åldersgruppenav
15 17 år-

Gripande13.3.1 m.m.

föreliggerOm det några begränsningar i möjligheterna gripaatt
den i åldern 15-17 år i förhållande till denär ärsom som vuxen

oklart.är

24 kap. § finns bestämmelser polismans befogenhetI 7 RB att utanom
Polismansanhâllningsbeslut gripa den misstänkt för brott.ärsom

befogenhet någon beroende finnsgripa här detäratt av om an-
hållningsskäl, vilket i sin regel förutsätter det finns skälatt atttur som
häkta den misstänkte.

I 24 kap. § finns särskilda regler inskränker möjlig-4 RB som
heterna häkta den misstänkte det bl.a. på grund hans ålderatt om av

förkan befaras häktning skulle komma medföra allvarligtatt att men
honom.

finnsI fråga häktning den under 18 år dessutomärom somav
ytterligare inskränkningar i 23 § LUL.

Regeln i LUL i förening med 24 kap. 4 § RB innebär denatt som
betryggandeunder år får häktas endast det uppenbart18är när är att

föreligger synnerligaövervakning inte kan ordnas och det dessutom
skäl för häktning.

gripaOm därigenom också velat begränsa möjligheterna attman
år jfr SOU 1993:60 97.och anhålla den under 18 oklartär är s.som

beslutarOm någon under 18 år gripits och åklagarenär attsom
förfortfarande skäligen misstänkt brottinte anhålla honom ärmen-

kvarfår polismyndigheten enligt § LUL ändå hålla honom14-
honom tillytterligare timmar för kunna skyndsamt överlämnatre att

inom socialtjäns-hans föräldrar, vårdnadshavare, tjänstemanenannan
1990/91:86eller någon lämplig prop. 15,ten person s.annan vuxen

och23 25.

13.3.2 Förundersökning och åtalsprövning m.m.

Är den under 18 år ställs bl.a. särskilda krav på åklagarenunge
eller polismannens intresse och fallenhet för arbetet med unga
lagöverträdare, med skyndsamhet utredningen skall be-vilken
drivas m.m.
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Enligt huvudregeln i 2 § LUL skall förundersökningen denmot som
fyllt år ledasinte har 18 åklagare eller polisman medav en en som,

avseende på intresse och fallenhet för arbetet med lagöverträda-unga
särskilt lämpad för uppgiften. denHar tidigare varitärre, unge

föremål för förundersökning skall enligt bestämmelsen helsten samma
åklagare och polisman anlitas för den förundersökningen.nya

Om den misstänkt för brott för vilket det föreskrivetär ärettunge
fängelse i månader skall dessutom förundersökningen alltidänmer sex

åklagare 3 § Huruvida sakenledas LUL. enkel be-ärav en av
inteskaffenhet eller avgörande för valet polisärsom annars av en-

förundersökningsledareeller åklagare saknar såledessomen -
betydelse den misstänkte under 18 år jfr 23 kap. 3 § RB.ärnär

sådant brottVidare gäller för förunder-nämntsett attsom nyss
skall bedrivas med särskild skyndsamhet. i åtals-sökningen Beslut

från förfrågan skall fattas inom fyra veckor dagen delgivningsenast
Tidsfristen får överskridas i vissabrottsmisstanke. bara undantags-av

Även skiljer såledesfall § LUL. i nämnda avseende sig4 nu
årbestämmelserna från vad gäller någon 18 eller äldrenär ärsom som

misstänkt för motsvarande brott.är ett
förhörVårdnadshavaren kallas till hållsskall underrättas och som

med den 5 § LUL.unge
och tillfälleSocialnämnden skall också underrättasgenast attges

vid förhöret och §§ regel skall åklagaren6 7 LUL. Somnärvara
fattar åtalsfrågan yttrande från vederböran-innan han beslut i inhämta

socialnärrmd 12 §§de 11 och LUL.
princip vidtas enligthusrannsakan och kroppsvisitation kan iBeslag,

förregler i dvs. regler gällervanliga RB, som vuxna.samma

avhjälpa skada13.3.3 Anmodan och begränsaatt

i åldern 15-17 år såpolisman får amnoda denEn är attsom
möjligt begränsa skada på grund brott.avhjälpa ellersnart avsom

fyllt århar eller kan ha 15Polisen har anmoda denrätt antasatt som
avhjälpaår så möjligt vidta åtgärder förinte 18 att attsnartmen som

underårigeskada brott, den erkänteller begränsa grund av om
med hänsyn till omständigheternabrottet eller det ärom annars

dockhan begått brottet 13 § LUL. En förutsättninguppenbart äratt
tillmålsäganden sitt samtycke. I förarbetenaregel haratt gettsom

heltframhålls den åtagande måstebestämmelsen att varaunges
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så denframförasdärför inte fåranmodanpolisensfrivilligt och attatt
28.1987/88:135befallning prop.uppfattas s.som en

Kvarhållande13 3 .4
.

18undergripits ochdenfår hålla kvar ärPolismyndigheten som
anhålla för kunnaintehar beslutatåklagareår och attattsom

hand föräldrarna.till i förstaeller hennehonomlämna över

förut-under vissapolismyndighetenkan§ LULMed stöd 14av
18 år ochundergripits ochden ärhålla kvarsättningar somsom

honomlämnaför kunnaanhålla, överintehar beslutatåklagaren attatt
inomtjänstemanvårdnadshavare,föräldrarna,tilleller henne enannan

lämplignågonellersocialtjänsten person.vuxenannan
misstänktskäligenfortfarandeeller hon ärgäller hanvillkorSom att

brott.för
till förhör ochtagits ärhargäller denävenDet sagts somsom nu

för brott.misstänktskäligen
eftertimmarhålla kvarpolisenfårlängstSom trepersonen

förhör.respektive avslutatbeslutåklagarens

strafföreläggande13.3

strafföreläggande äranvända sigåklagarenförUtrymmet att av
år.under 18den ärvidare närän ungeannars

för brottstrafföreläggandebestämmelsersärskildadetLUL finnsI om
år.18undernågonbegåttshar ärsomavsom

bötesstrafffinnerhanåklagarenkanstöd 15 § när ettMed attav
medföreningiåtalsunderlåtelseför denbättre änskulle ungevara

straffsådantdenåtgärder ettsocialnämndens ett genomungege
förutsättningarvissaundermöjligheten stårstrafföreläggande. Den

ingårböter intestrafflindrigtsåför åklagaren, ävenöppen somom
straffskalan.normaladeni

Åklagaren personligtvidstrafföreläggandetdelge denbör ettunge
1987/88:135 23.Sammanträffande prop. s.
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Åtalsunderlåtelse.613 3
.

åtalsunderlåtelseanvända sigför åklagaren ärUtrymmet att av
under 18 år.denvidare när ärän ungeannars

princip åtalsplikt. Detallmänt åtal gäller ihör underFör brott som
gällerfrån denna princip detemellertid hel del undantagfinns nären

förhållandenunder vilkabl.a. i LUL. Där angespersoner,unga
beträffande brott någon harunderlåta åtalåklagaren får besluta att som

fyllt 18 år.innan han eller honbegått
Åtalunderlåtelse underfår dessa bestämmelser beslutasenligt --

enskilt intresseväsentligt allmänt ellerförutsättning inte någotatt
underårige handåsidosätts den sättdärigenom tas annatomom-

för dendessa åtgärder det bästaskäl kanoch det med ärantas att
fallet vid§ första stycket LULkan enligt 17underårige. Detta vara

enligt socialtjänstlagen 1980:620,eller åtgärdvård annan
1990:52 med särskildaåtgärd enligt lagenvård eller2. annan

ellerbestämmelser vårdom av unga,
underårige får hjälp eller stöd.innebär denåtgärd attsomannan

Åtalsunderlåtelse uppenbart brottetfår också beslutas, det är attom
i förstaandra stycket. Dettaeller förhastandehar okynneskett tarav

tillfällighet ochbegåspå brottsliga gärningarhand sikte som av en
Några åtgärderungdomligt oförstånd.utslagkan ett avses somsom

brukar då inte behövas.sociala myndigheternafrån de
meddelas skallåtalsunderlåtelse skallbedömningenVid av om

vilja målsägandenunderårigesockså beakta denåklagaren ersättaatt
avhjälpa ellerbrottet elleruppkommitför skador attgenomsom

LUL3°.skadan tredje stycketbegränsa
ocksåinfördes polisenbestämmelsesamband med dennaI att gavs

år inte 18eller kan ha fyllt 15anmoda den harrätt antasatt mensom
skada på grundför avhjälpa eller begränsavidta åtgärderår attatt av

brott.
underårigeåtalsunderlåtelse, skall regel denEtt beslut somom

vårdnadshava-möjligt imuntligen ochunderrättas närvaroom avom
föreskrifter för1964:740 medoch 2 § förordningen18 § LULren

brottmål.i vissaåklagare

29 20 kap. 7 § rättegångsbalken.Se även
3° 30.1987/88:135Se s.prop.
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13 3 7 Häktning
. .

Synnerliga skäl krävs för häkta den under 18 år.äratt som

inte har fyllt år får häktasDen 18 endast det finns synnerligasom om
skäl förening23 § LUL. Regeln i LUL i med 24 kap. 4 § RB
innebär den under 18 år får häktas endast detär när äratt som
uppenbart betryggande övervakning inte ordnaskan och detatt
dessutom föreligger synnerliga skäl för häktning.

Bestämmelsen uttryck dels för föromtanke den delsär ett om unge,
socialtjänstens för ungaansvar personer.

Enligt § lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vård12 om
unga LVU-lagen skall det finnas särskilda ungdomshemav - -

för dem på grund brottslig ståverksamhet behöver undersom av
särskilt tillsyn. Enligt 15 § lag gäller i sådantatt ettnoggrann samma

får den från och i övrigthem hindras lämna hemmetattunge
förunderkastas den begränsning rörelsefriheten nödvändigärav som

vården skall kunna genomföras. Avsikten med dessa bestämmelseratt
förplacering ungdomshem skall i ställetkunna användasär att

frihetsberövandenandra såsom häktning.t.ex.

Offentligl3.3.8 försvarare

offentlig försvarare skall förordnas förHuvudregeln denär att en
år.under 18ärsom

förordnas för tilltaladEnligt 24 § skall offentlig försvarareLUL enen
under 18 år.ärsom
bötesmål behöver dock regel inte offentlig försvarareFör som

förordnas.

Rättegången13 3 .9
.

Särskilda krav på ledamöternas fallenhet och intresse för arbetet
vårdnadshavaren,med lagöverträdare, underrättelse tillunga

handläggningstiden, stängda dörrar m.m.

3 1989/90:28, S0U 15.Prop.
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målet skall handläggasmöjligtföreskrivs§ LUL25I att avom
fallenhet förochpå intressemed avseendelagfarna domare som,

uppgiften.lämpade försärskiltlagöverträdare,med ärarbetet unga
måli dessaanlitasnämndemänför dekrav gällerSamma även som

polisman.ochåklagarei 2 § LULmotsvarande bestämmelsejfr om
bötesmål.föreskrivits förharUndantag

rättegången.underrättasvårdnadshavarenskallEnligt 26 § LUL om
sådantmöjligtdetskall görasmålet i ettNär rätten,tas omupp

möjlighetocksåfinnsuppmärksamhet. Dettill siginte drardetsätt att
§ LUL.27stängda dörrarförhandlingen inomhållaatt

tidsfristerLUL. De29 §skyndsamtbehandlasskall alltidMålet
skall iakttashäktadebeträffandegällerhuvudförhandlingför omsom

ifängelseföreskrivet änför vilketfråga brott, ärdet är merettom
förvanligen gällerveckaför tidstället denmånader. I somom ensex

RB,14 §enligt 14 kap.för häktadehuvudförhandlinghållande av
två veckor.tidgäller omen

skall dettasocialnämndenfrånyttrandedomstolen begärOm
finnskan hållas. Dettidsfristernatidinom sådanyttrande komma att

tidlängrenödvändigt medgedetmöjlighet för årdock rätten attomen
fjärde stycket LUL.29 §yttrandeför

huvudför-vidmuntligenavkunnasregelmässigtskallDomen
LUL.30 §handlingen

Påföljder1013 .3.

fängelse.år tillunder 18någonför dömaskäl krävsSynnerliga att

vilkensärbestämmelserår gäller15-17åldersgruppenBeträffande om
hand i BrB.i förstaPåföljdsvalet regleraslämpligast.påföljd ärsom

någongäller för brottBrBförsta stycketkap. 5 §Enligt 30 att som
tillfår dömafyllt 18 århareller hon rätteninnan hanbegåtthar

synnerliga skäl.finnsdetendastfängelse om
användningkommer tillendastfängelse iinnebärDet stort settatt

påföljd inågonstraffvärdemed så högtbrottslighet stortvid att annan
20.1989/90:7utesluten prop.måste s.sett varaanses

fästa särskiltBrB30 kap. 4 §enligtpåföljd skallvalVid rättenav
påföljdlindrigaretalar för änomständighetervidavseende ensom

fängelse.
lag-denstraffmätningen gäller dessutomVad gäller att unge

brottgällerdetbeaktas särskiltskallungdom näröverträdarens som
tillfår dömasHärvidhon fyllt år.eller 21innan hannågon begått
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lindrigare straff föreskrivet för brottetän är 29 kap. 7 §. Isom
paragraf stadgas vidare ingen i denna ålderskategori fårattsamma

dömas till fängelse på livstid.
Det vanligaste domstolen, det frågaär undernär äratt om personer

18 år, med tillämpning 31 kap. första1 § stycket BrB överlämnarav
till socialnämnden föranstalta erforderlig vård inom socialtjäns-att om
ten.

Är det fråga brott med högt straffvärde eller många brott ellerom
har den tidigare begått brott, kan domstolen förutom attunge
överlämna den för vård till socialtjänsten döma honom till ettunge
bötesstraff högst 200 dagsböter, sig böter har föreskrivits förvare
brottet eller inte 31 kap. § andra stycketl BrB.

Domstolen kan också i samband med överlämnandet för vård
föreskriva den under viss tid och på visst skallsättatt ettunge en
hjälpa den skadelidande med visst arbete. Arbetet skall syfta till att
avhjälpa eller begränsa den skada på egendom uppkommitsom genom
brottet. förutsättningSom för få meddela sådan föreskrift gälleratt en

den kan främja den anpassning i samhället. Denatt antas unges
skadelidande skall också sitt samtycke 31 kap. § tredje stycket1ge
BrB.

Åklagaren har för kontrollera den avsedda vårdenansvaret att att
kommer till stånd. Gör den inte det skall åklagaren vidta nödvändiga
åtgärder, ansöka hos domstolen påföljd 6 § för-t.ex. om annan
ordningen föreskriftermed för åklagare i vissa brottmål och 38 kap.
2 § BrB.

har ocksåRätten möjlighet döma den till villkorlig dom 27att unge
kap. eller skyddstillsynBrB 28 kap. gällerBrB. Här i stort sett

regler för För det fall den möjligheten iutnyttjassamma som vuxna.
28 kap. 3 § förenaBrB skyddstillsyn med fängelsestraff iatt etten
lägst fjorton dagar och högst månader, gäller regeldocktre attsom
den vårdnadshavare skall höras. Vidare måste socialnämnden haunges
fått tillfälle sig i målet 28 § LUL.att yttra

13.4 Brott begångna någon i åldersgruppenav
18-20 år

Förfarandet

De särskilda bestämmelserna i LUL förundersökning ochom
åtalsprövning, anmodan avhjälpa och begränsa skada, kvarhållande,att
strafföreläggande, åtalsunderlåtelse, häktning och offentlig försvarare
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åldersgruppför dennagällerDäremotåldersgrupp.dennaomfattar inte
förrättegångenförbestämmelserundantagmed somett samma

15-17 år.åldersgruppen
denallmänt åtalföreskrivits vidtidsfristernasärskilda motDe som

denmålsåledes inte. Mentillämpas18 århar fylltinte mot somsom
29 § LUL.behandlas skyndsamtalltidår skallfyllt 21inte har

Påföljdema

intesocialnämndensår18-20gäller åldersgruppen ärdetNär ansvar
gällerdetbetonatlika klart när personer.yngresom

kap. § BrBenligt 31 1 rättendockpåföljden gällerBeträffande att
fårår15-17för åldersgruppenförutsättningarunder somsamma

vård inomerforderligföranstaltasocialnämndenöverlämna att om
socialtjänsten.

år20fyllt 18 inteLVU denenligt1985 gälldeårFöre att mensom
vårdsådanbarasocialtjänsten,inomhandfick varomtas om

innebarår 1985Lagändringenvård.lämpligare attuppenbart än annan
detoch20-åringar,gällasträcktes ävensocialtjänstens ut attansvar

socialtjänsteninomvårdenuppenbartintebehövde att varvara
1984/852171.vård prop.lämpligare än annan

dom,villkorligtilldömamöjlighetdomstolenharövrigt attI
fängelse.ochskyddstillsyn

någonbrottFörrestriktioner.särskildafängelsestraff gällerFör som
fårfyllt århan 21 rätteninnanårfyllt 18det hanefterbegått att men

straff-till gärningensmed hänsyndetendastfängelsetilldöma om
andra§30 kap. 5för detskälsärskildafinnsellervärde annars

BrB.stycket
fängelse iår tillunder 21denfå döma ärskallFör rättenatt som

från social-inhämtasyttrandevidaremånader krävs attän tremer
LUL.nämnden 28 §

möjlighetår har15-17 rättenåldergruppenförPå sättsamma som
fårDetföreskrivet för brottet.strafflindrigare ärtill ändömaatt som

BrB.stycket§ andrakap. 7fängelse 29livstidstilldömasaldrig
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13.5 Samhällstjänst

Åldersgruppen13.5.1 18-25 år

Lagen samhällstjänst saknar åldersgränser avseddärom men
huvudsakligen för åldersgruppen 18-25 år.

Den januari infördesl 1990 i vissa delar landet försöksverksam-av en
het med samhällstjänst.

Lagen 1989:928 samhällstjänst gäller i hela landetom numera men
tidsbegränsad och upphörär gälla vid utgången år 1998.att av
Sarnhällstjänsten kom till för utöka möjligheterna väljaatt att en

påföljd fängelse för lagöverträdare. samhällstjänstän ärannan unga
användas huvudsakligen för åldersgruppen 18-25 år prop.avsett att

1989/90:7 20.s.
Bestämmelserna förstai 1 § stycket lagen samhällstjänstom ger

möjlighet i stället för fängelserätten meddela skyddstillsyn iatten
kombination med särskild föreskrift samhällstjänst. En sådanen om
föreskrift gäller skyldighet i samband med verkställighetenatt av
skyddstillsynen utföra oavlönat arbete i lägst 40 och högst 200 timmar.
Detta gäller dock förutsättningendast under tilltalade förklaratdenatt
sig villig följa sådan föreskrift. I domslutet såskall det i fallatt en

hur långt fängelsestraff skulle ha dömts fängelse iut,anges som om
stället hade valts påföljd.som

13.6 Internationella konventioner och
frihetsberövande

Skyddet godtyckliga frihetsberövanden har kommit itill uttryckmot
artikel 9 i Förenta universellaNationernas förklaring de mänskligaom
rättigheterna FN-förklaringen i vilken ingen godtyckligt måattanges
anhållas, fängslas eller landsförvisas. Artikel 9:1 i den internationella
konventionen den 18 december 1966 medborgerliga och politiskaom
rättigheter FN-konventionen har i lydelse medstort sett samma
tillägget ingen får sin frihetberövas på sådana grunder ochatt utom

lag.i sådan ordning föreskrivs isom

32Artikel innehåller6:5 áldersgränsregel förbud avkunna dödsdomatten som avser
för brott har begåtts 18 års ålder.undersom av en person
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skyddangående1950november4denkonventioneneuropeiskaDen
friheternagrundläggandedeochrättigheternamänskligaför de

artikel 5:1iuppräkningföreskriverEuropakonventionen engenom
förekomma.fårfrihetsberövandenfalli vilka

37:b i FN:sartikelidessutomföreskrivsbarngällerSåvitt
frihetsbe-Barnkonventionenrättigheter attbarnetskonvention om

för kortastochsista utväganvändasfårendaströvanden ensom
tid.lämpliga

för barnskyddtillStraffbestämmelser14

ungdomoch

angivenåldersgränsingenBarnadråp14.1 -

helst.barngamlahurintebarnadråpBestämmelsen somavserom
åldersgräns.någondock inteinnehållerLagen

barnadråp.bestämmelsesärskildfinnsBrB§3kap. omI 3 en
förhållande tillstraffrninskningsgrund iinnefattarBestämmelsen en

baragällerStraffminskningsgrundendråp i 2bestämmelserna om
modern.

ochår,dråp,vanligtföri skalanminimumStraffrnaximum är sex
dagar.fjortonminimum,allmännafrihetsstraffetsminimum

förövatsskall hagärningenvilkeninomfödelsentidrymd efterDen
medtill ochdoktrinihartillämpas angettsskall kunnaregelnför att

förlossning,genomgångenefterellermånader omännusju senare
modernhosproblemtillorsakssammanhangklarthargärningen ett

m.fl. KommentarBeckmanamningellerförlossningfrånhärrörsom ,
156.1987,uppl.femtebrottsbalkentill s.

tradition.byggerBestämmelsen

hållasskallåtaladereglerinnehåller10:3och att personer10:2 b ungaArtikel om
möjligt ochså skyndsamt attskallfall avgörasderasfrån somåtskilda attvuxna, ochålderefter derasochfrånåtskildahållasungdomsbrottslingar skall ges envuxna

behandling.ställning avpassadrättsliga
rättegängsförfarandetskall tai målföreskriver14:4Artikel motatt personerunga

anpassning.främja derasönskvärdhetenochålder atttill derashänsyn av
undergå33 friheten förberövasunderårig får att5:1 dartikel sägsI att en

myndighet.rättsligvederbörliginförinställasförellerskyddsuppfostran att
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14.2 Bamaga bedöms vanlig misshandelsom-

Det förbjudetär barn. Förbudet undantag.äratt utanaga

I 6 kap. 1 § FB förbjuds kategoriskt barn under 18 år förutsättsatt
kroppsliga bestraffningar eller kränkande behandling. Det ärannan

bestraffningalltså helt klart kroppslig barn brottslig,att ärav om
motsvarande handling straffbar misshandelärmot annan person som
enligt BrB.

Genom kränkandeäven behandling omfattasatt be-annan av
stämmelsen går förbudet i längreFB i BrB. Vad åsyftasän ärsom
åtgärder riktas barnet i efterhand för något det har gjortmotsom som
eller underlåtit, öppnande brev och liknandet.ex. rumsarrest, av
integritetskrärtlcningar. Förbudet riktar sig också sådan behandlingmot

består i föräldrarna systematiskt fryser eller förlöjligart.ex. attsom ut
barnet se Wallin, Föräldrabalken, uppl. 1996,5:1, 178.s.

Den otillåtna behandlingen kan leda till vårdnaden fråntasatt
föräldern enligt 6 kap. 7 § FB eller straff för misshandel enligtm.m.
3 kap. BrB.

-

14.3 Sexuellt utnyttjande underårig under 18 årav -

Ett absolut förbud gäller för vissa särskilt angivna personkatego-
rier ha sexuellt med barn eller ungdomumgänge under 18 åratt

de har speciella relationer till.som

6 kap.I 4 § föreskrivsBrB straff för den har sexuellt umgängesom
med den under år18 ochär hans avkomling eller stårärsom som
under hans fostran eller för vård eller tillsyn han har attvars svara
grund myndighets beslut.av

Straffet för sexuellt utnyttjande underårig fängelse högstiärav
fyra år. För brott straffet fängelse iär lägst två år och högst åttagrovt
ar.

Bestämmelsen bygger det finns beroendeförhâllande ochatt ett
det detta förhållandeär motiverar det absoluta förbudet.som

Åldersgränsen 18 år knyter således till myndighetsåldern i FB.an
Härav följer enligt bestämmelsen det inte straffbartäratt haatt
sexuellt med avkommaumgänge efter 18 års ålder; sådan gärning
betecknas sexuellt med avkomlingumgänge se 6 kap. 6 § förstasom
stycket BrB.
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15 årundermed barnSexuellt umgänge14.4 -

ovillkorligt.årunder 15för barn ärStraffskyddet

sexuellthar umgängeför denstraffföreskrivs§ BrB66 kap.I som
år.under 15med barn

fyra år.fängelse i högstStraffet är
åtalsprövningsärskild§13i 6 kap.föreskrivsåtalgällerdetNär

gärningenbegåttmellan denutvecklingelleri ålderskillnadennär som
endastväcka åtalåklagarenfall fårsådantringa. I omoch barnet är ett

synpunkt.allmänpåkallatåtal är ur
Åldersgränsen strafflag. Denårs1864medinfördesår15 samman-

slut,skolgångensobligatoriskaför dentidenmedvälganskaföll
Jareborg,arbetslivet seinträde iförtidenochkonfirmationstiden

BrB6 kap.1984ärreformeringenVid276.1979,IBrotten avs.
förbehållasbordefast åldersgränsdock frågandiskuterades om en

höjasbordeochstraffstadgande gränsendettatillämpningen omav
BeckmanIS-årsgränsen sebehållaförstannadesänkas. Maneller att
290.1987,upplaganfemtebrottsbalken,tillm.fl. Kommentar s.

årunder 15ofredandeSexuellt14.5 -

denlikasåstraffas,år15underbarnsexuellt berör somDen som
medhandlingnågonmedverka iårunder 15förmår barn att

innebörd.sexuell

berörstraff för denföreskrivsBrBstycketförsta§kap. 7 somI 6
någonmedverka iellerföretaförmår barnetellerårunder 15 attbarn

innebörd.sexuellmedhandling
för-tvång,för denstraffföreskrivsstycketandraI genomsom

fyllt 15harnågonförmårpåverkanotillbörligledande eller somannan
sexuellmedhandlingmedverka iellerföretaår18inte att enmen

bildpornografiskframställningled ihandlingen ärinnebörd, ett avom
fram-frågadetfall äri närposering äneller annat omutgör en

bild.ställning enav
år.i högstfängelseellerböter ettStraffet är

ÅldersgränsenÅldersgränsen 18 år6 § BrB.6 kap.följerår15 av
myndighetsåldern.följer av

barn iskildrardenstraff förföreskrivsBrB10 §16 kap.I soma
Genomsprids.uppsåt bildenmedskerdet attpornografisk bild om

117



Justitiedepartementets åldersgränser SOU 1996:111

ifrågavarande bestämmelse i 6 kap. 7 § första stycket BrB inträder
straff redan vid utnyttjande den under årär 15 modell förav som som

framställa pornografisk bild.att en

14.6 Förförelse ungdom under 18 årav -

Prostitutionskontakter med den under 18 årär kriminalise-ärsom
rade.

I 16 kap. 10 § BrB föreskrivs straff för den utlovaattsom genom
eller ersättning skaffar eller söker skaffa sig tillfälligt sexuelltge

med någonumgänge under 18 år.ärsom
ÅldersgränsenStraffet böter eller fängelseär i högst månader.sex

18 år gäller sedan år 1978, då tidigare särskild ålders-upptagenen
år20 förgräns homosexulella förbindelser slopades. 18-ärsgrän-- -

följer tillräckligt skydd andra bestämmelseratt ettsen av ges genom
för den har fyllt 18 år. Syftet med bestämmelsen beredaärsom att
ungdom skydd dras in i olika former prostitution NJAmot att av
1984 165.s.

14.7 Egenmäktighet med barn under 15 år-

Egenmäktighet med barn endast barn under år.15avser

För obehöriga ingrepp i eller missbruk den vårdnad barnav om som
enligt FB:s regler eller andra bestämmelser föräldrar ellerutövas av
andra vårdnadshavare föreskrivs straff i 7 kap. första4 § stycket BrB.

Paragrafen gäller någonäven obehörigennär skiljer barn frånett
någon vårdar barnet med stöd LVU andra stycket.som av

I samtliga fall endast barn under 15 år.avses
Straffet böter eller fängelseär i högst är. För brott ärett grovt

straffminimum månader och straffmaximum fyra års fängelse.sex
Egenmäktighet med barn uttryckligenär subsidiärt till frihetsbrotten

i BrB. Frihetsberövande föreligger så barn, nått visssnart ett som en
mognad, det förflyttasmotsätter eller hålls kvar J areborg,att Brotten

1979, 288.s.
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ingen åldersgränsBampomograñbrott14.8 -
angiven

avslutad köns-tilltill ålderfixeratshar intebarn utanBegreppet
mognadsprocess.

kriminali-BrB10 §i 16 kap.barnpornografibrottBestämmelsen aom
medpornografisk bildibarnskildraalla slagbilderiatt avserar

bilder.sådanaspridaellersprida bilden,uppsåt attatt
två år.i högstfängelesellerböterStraffet är

enligtstraffbartocksåbarnpornografi kanFramställningen varaav
§kap. 7i 6bestämmelsenBrB,kap.i 6bestämmelser t.ex.olika se

kap.enligt 7tryckfrihetsbrottofredande, ävensexuellt sommenom
tryckfrihetsförordningen.§ 124

be-anförtsharmed barnförstås attskallBeträffande vad som
könsmognads-vilkasmänniskorskyddasyftar tillstämmelsen att unga

inte böråldersgräns attnågon samtavslutad,inte är att angesprocess
rättstillämpningen.påfår ankommagränsdragningenden närmare

svårighetenundveksbestämd åldersgräns attinförainteGenom att en
9.1791978/79:identitet prop.barnetsfastställabehöva s.

medvideogramfilm ellerutlämningOtillåten14.9 av
15 årundervåldsinslag -

barnendasttill barnvåldsfilmerUtlämningsförbudet avserav
år.15under

verksamhet elleryrkesmässigikriminaliseras§ BrB10 att16 kap.I c
film,år lämna15under ettden utförvärvssyfte till äri ensomannars

ingåendemedbilderrörligaupptagningellervideogram avannanen
våld eller hotåtergerkaraktärverklighetstrogen omskildringar somav

djur.ochmänniskorvåld mot
ochgranskatsharvideogramellerfilmerUndantagna är som

år.15underför barnvisningförbiografbyråStatensgodkänts av
månader.i högstfängelseellerStraffet böterär sex

kanbildersådanaförhindrabestämmelsenmed är attSyftet somatt
interiskdennaharbestämmelsenskada lämnaspsykiskvålla barn ut.

bestämmelsenjfrinslagdedirektbeskrivsställetI avsessomangetts.
vid-ochfilmerkontrollochgranskning1990:886lageni 5 § avom

Bestämmelsenförfattningstexten. tarisyftedettadär angeseogram
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i första hand sikte försäljning och uthyrning den omfattar ävenmen
form distribution direkt till den under år.15ärannan av som

Bestämmelsen kompletterar lagen 1990:886 granskning ochom
kontroll filmer och videogram. 15-årsgränsen anpassning tillärav en
motsvarande åldergräns i den nämnda granskningslagen.nu

14.10 Förledande ingenungdom åldersgränsav -
angiven

Begreppet ungdom har inte fixerats till någon viss ålder.

16 kap.I 12 § BrB kriminaliseras bland barn eller ungdom spridaatt
skrifter eller bilder sitt innehåll förråandekan verka ellersom genom
eljest medför allvarlig fara för de sedliga fostran.ungas

Någon viss åldersgräns för vilka i det här sammanhanget kansom
hänföras till barn eller ungdom har inte i bestämmelsen.angetts

I motiven det inte lämpligt någonsägs viss ålders-äratt att ange
Utan frågan huruvida spridande skall hagräns. skett blandett anses

barn eller ungdom bör i stället bedömas hänsyn tillmed omständig-
heterna i varje särskilt fall. Som exempel nämndes den akademiskaatt
ungdomen torde få ha nått sådan mognad den inte iärattanses en

Ävenbehov något särskilt skydd. värnpliktiga borde fallaav anses
utanför bestämmelsen NJA 1962 och 1970 562251 samts.s.
Beckman mil., Kommentar till Brottsbalken sjätte upplagan 1990,II,

290 och 291.s.
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skadeståndsansvarUngas15 m.m.

Åldersgränserna 18 år15 och15.1

förbehandlasskadeståndsansvarBarns typ av ansvarsom en
frånskiljer siguppsåtligen, vilkenoaktsamhet ellervållande av

särskilda möjlig-för vållandeskadeståndsansvar genomvuxnas
begränsatSkadeståndsansvaretskälighetsbedönming.till ärheter

denskälighetsbedömning skallsärskild göras närså sätt att en
18.vållat skadan underhar ärsom

Även uttryck-intetillämpas, denåldersgränsnedre ärmenen
skadeståndsskyldighetenföljerangiven i lagligen attutan av

vållande.förutsätter

historikLiten

fullt skadeståndsansvarår föråldersgränsen 151972 gälldeIntill år
för denSkadeståndsskyldighetstraffbarhetsäldern.samma somsom

skälighetsbedömning.särskildfyllt âr förutsattehade 15inte en
till 18 år.dennaskadeståndslag höjdesårs gräns1972Genom

ordningNuvarande

följande. Vållar1972:207 gällerskadeståndslagen2 §Enligt 2 kap.
skall han ellereller saksada,fyllt 18 årharnågon inte person-som

till hans ellerskäligt med hänsynmån detskadan i den ärhon ersätta
föreliggandebeskaffenhet,handlingensutveckling,ålder ochhennes

övrigaekonomiska förhållandenandraansvarsförsäkring och samt
omständigheter.

skadeståndsskyldighet förutsätterkonstruerad så,Regeln är att en
underskadanhar vållatskälighetsbedömning den ärsärskild när som

18 år.

18 åråldersgränsförMotiv övreen --

intellektuellatill barnetshänsynlagmotiven skallEnligt taman
handlingensspelardärutövermognad. Menoch psykiskautveckling
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beskaffenhet viktig roll, och inte minst får hänsyn till dentaen man
form aktivitet under vilken skadan uppstod 1972:5 164.prop.av s.

åldersgränsenDen 18 år för skälighetsbedömningenövre var-
tidigare, år15 höjdes 1972 års skade-sagts,som nyss men genom
ståndslag. Av lagmotiven rörande den 18-årsgränsen framgår bl.a.nya
följande. Många i åldern mellan 15 och 18 år genomgårpersoner
utbildning därföroch saknar den självständiga ekonomiska ställning

kan krävas för fullt skadeståndsansvar. Viktigare dockär attsom
många efter fyllda 15 år inte har den psykiska mognadävenpersoner

bör fordras för de skall jämställas med i skadestånds-attsom vuxna
hänsende. terminologiDen begagnas talarär attsom nu man om

för "barn och ungdom. syftar företrädesvisDet ordetansvar senare
i åldern 15 till 18 år. Skälighetsbedönmingen kommerpersoner

dock inte i fråga under 18 år på sig skadestånds-drarnär en person
skyldighet faller under regel striktsom en om ansvar ansvar-
oberoende oaktsamhet förekommer i trafikskadelagen.t.ex.av som-
Om 15-åring kör moped eller 17-åring olovligen lånar sinaen en
föräldrars bil kan således inte ned på den angivnasättasansvaret nu
grunden 1972:5 625.prop. s.

för nedre åldersgränsMotiv en

Även nedre åldersgräns tillämpas, den uttryckligenärutan atten
lagmotivenangiven i skadeståndslagen. Tanken enligt är att man

huvud inte kan tala uppsåtbeträffande de allra minsta barnen över om
oaktsamhet vid orsakandet skada och de därför inte kan blieller attav

årskadeståndsskyldiga. Bara undantagsvis bör barn under 5-6 kunna
bli skadeståndsskyldiga 1972:5 164 och 630.prop. s. s.

viss olikhet vidare gälla för vållandebedömningen mellanEn antas
å sidan barn under år och å andra sidan ungdomar till 1815 15ena
år. de i princip förutsättningarna förFör desammaärsenare ansvar

för innebär någon särskild bedömningDet medattsom vuxna.
på utveckling, skallavseende intellektuell psykisk mognad intem.m.

bestårför denna åldersgrupp. Skillnaden i förhållande tillgöras vuxna
främst på ekonomiska förhållanden i jämk-grund denav unges --

ningsmöjligheten och 630.prop. 1972:5 459s. s.
ålägger föräldrar vårdnadshavareBestämmelser och andrasom

fråga orsakai hindra barn från begå brott elleratt attansvar om annan
skada finns i 23 kap. 6 § andra stycket brottsbalken och i 6 kap. 2 §

föräldrabalken. läggs fastandra stycket dessa bestämmelserI ett
för föräldrar allmännaoch andra vårdnadshavare. Denansvar

SkL.vållanderegeln för dessa situationer finns i kap. och 52 l
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Den innebär föräldrar och andra vårdnadshavare kan bli skade-att
ståndsskyldiga på grund vållande vid tillsynen.egetav

16 Processbehörighet m.m.

16.1 Brottmål 15 år-

I brottmål den har fyllt år15 processbehörig.är som

brottmålI den underårig processbehörig.är även Detärett som
framgår kap. första21 § stycket1 RB.av

Enligt nämnda bestämmelse får den misstänkte själv föra sin talan.
Är han omyndig, skall det med hänsyn till brottetsrätten, om
beskaffenhet eller eljest finnes erforderligt, höra den harsom
vårdnaden honom; denne föraock talan för den omyndige.ägeom

Av det förhållandet den allmänna straffbarhetsåldern år15äratt
följer barn processbehörigt i brottmål från denna ålder.äratt ett

16.2 Tvistemål i allmänhet 18 år, undantagsvis-
16 år

Envar kan i rättegång. Processbehörighet inträderpartvara
normalt vid 18 år. Den omyndig under vissa förutsätt-är ärsom
ningar också processbehörig. Här gäller underförstått 16-en
års gräns

.

Av kap. § framgår fysiska11 1 RB alla barn,även äratt personer,
partsbehöriga. För det fall tvisten rättshandling barnet interör en som
själv får ingå skall hans eller hennes talan föras den hansårav som
eller hennes ställföreträdare normalt vårdnadshavaren jfr be--
stämmelsen i 20 kap. 14 § RB har motsvarande regel för närsom en
omyndig målsägande får brott eller föra s.k. målsågandetalan.ange

översiktligEn beskrivning vilka rättshandlingar fårbarn ingåettav
i avsnittet Myndighetsåldern 18 år. Här skall bara exempelges som-

den har fyllt 16 år under vissa förutsättningarnämnas att unge som
själv får ingå arbetsavtal. Det kan därför hända människaatt en ung

sin omyndighet processbehörig i mål sin arbetsgivare.ärtrots ett mot t.ex.
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Vittne17

Vittne i rättegång under 15 år ställs krav på17.1 -
prövningsärskild

får inte vidare höras vittne.Den under 15 årär utan somsom

i målet, fåroch inteUtgångspunkten i RB ärär att partsomvar en,
från denna regel.brottmål gäller några undantaghöras vittne. Försom

mâlsäganden, har åtalats förSom exempel kan dennämnas att som
misstanke inte får hörasmedverkan och den har underrättats omsom

särskild§ vittnen gällervittnen 36 kap. 1 RB. För enungasom
begränsning.

prövning med hänsyn tillEnligt 36 § skallkap. 4 RB rätten göra en
vittne.under år får hörasomständigheterna den 15är somom som

det harkommit till bakgrundBestämmelsen har ansettsmot attav
minderårig,vikt vissa fall kunna höra deni ärävenatt somvara av

Å i mål dettasedlighetbrott. andra sidan kan juströrandet.ex. ett av
bör påpekasallvarlig skada förhöret. Detslag barnet attta av

inte bara för rättegångsprocessenbestämmelsen har betydelse utan
rättshandlingar Ekelöf,avtal och andravid bevittnandeäven av

och 174.Rättegång IV, 1992, 173s.
försammanhang kan vidareI detta nämnas rätten stannar attatt om

ellerunderkastas förhör, så får han honden under 15 år skallärsom
häktas 36föreläggas ellerinte avlägga ed 36 kap. 13 § 1 RB, vite

inte användasförsta Tvångsmedel får såledeskap. 22 § stycket RB.
år. eller honden under 15 Hanför tvinga fram ärutsagaatt av somen

ske inom stängdafår dock hämtas till Förhöret kan vidarerätten.
tredjehuvudförhandling kap. § stycketdörrar, det hålls under 5 lom

i § förundersökningskungörelsenJämför med bestämmelserna 15RB.
Även för sådanaangående förhör med barn under förundersökningen.

förhör gäller 15-årsgränsen.

vissa rättshandlingar 15 årVittne vid17.2 -

fall detfår inte godkännas vittne i deunder 15 årDen är somsom
företasfordras avtal eller rättshandlingenligt lag att ett en annan

bekräftaseller med vittne.
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Enligt lagen 1946:805 med särskilda bestämmelser angående vittne
vid vissa rättshandlingar får bl.a. den under 15 år inteärsom
godkännas vittne det enligt lag krävsnär avtal ellerattsom annan
rättshandling företas eller bekräftas med vittne. Enligt lagen ärannars

vittnesbekräftelse den under år15 verkan.är utanen av som
Lagen gäller inte för testamentsvittnen.
Behörighetsvillkoren inklusive åldersgränsen ansluter sig i huvudsak

till de förutsättningar gäller enligt rättegångsbalken för fåattsom
avlägga ed eller sanningsförsäkran. Reglerna i övrigt attavser
förebygga förhastade obehörigaoch påtryckningar vid rättshand-steg
lingens företagande prop. 1946:263 16-19.s.

17.3 Testamentsvittne 15 är-

Den under år får inte15 till testamentsvittne.är tassom

ÄBI 10 kap. 4 § behandlas frågan testamentsvittnenas personligaom
kvalifikationer. Enligt paragrafen får inte den under är15är tassom
till testamentsvittne. såOm ändå blir hela ogiltigt.görs testamentet

Åldersgränsen ÄBi med den tidigareöverensstämmer testaments-
lagen. I dess förarbeten det bakgrund syftet medsägs att mot av-
vittneskravet förutsättning, till vittne sådanaär att taren man-

vilkas ägnad hos arvlâtaren inpränta viktennärvaro är attpersoner, av
hans förehavande. Om de tillkallade alltförär ärpersonerna unga

Åldersgränsendenna förutsättning inte uppfylld. i överensstäm-sattes
dåmelse med gällande till år15 NJA 1930 199. Irätt etts.

avgörande NJA 1903 högsta75 har domstolen ansett testamentetss.
lagliga tillkomst styrkt, vittnet inte hade fyllt är.15trots att ena

18 Ed 15 år-

Den under är får15 inte avlägga ed.ärsom

Enligt 36 kap. 13 § förvaltningsprocesslagen1 RB, 25 § 1971:291
och 1946:819lagen upptagande ed för rättighetstillvaratagan-om av
de i utlandet gäller den under år inte får avlägga15 ed. Detäratt som
gäller också frågai bouppteckningsed enligt 6 kap. 5 § konkursla-om

1987:672.gen
Åldersgränsen år för följer för staffbarhet.15 ed reglernaav

125



edepartementetsJustin åldersgränser SOU 1996:1l 1

19 Pass

medborgareI passlagen 1978:302 regler för svenskrätten attges om
erhålla och behålla och skyldigheten för honom eller henneompass

landet.medföra vidatt utpass resa ur
passlagen finns âldergräns 18 år.I en -

några åldersgränserpassförordningen 1979:664 finns ytterligareI
till dels bestämmelserna giltighetstid, dels tilli anslutning passetsom

bestämmelserna kollektivpass för ungdomar.om

årVanligt 1819.1 pass -

denhar fyllt 18 år kan själv ansöka FörDen somom pass.som
vårdnadshavaren skall ha lämnat sittunder 18 år gällerär att

medgivande.
för 18 år begränsadGiltighetstiden för den underär ärpass som

fem år tio år.till mot armars
gfrån personlig inställelseunder 5 år undantas kravenBarn

fotografi. Giltighetstiden för begränsas i dessa falloch på passet
till barnets 7-ârsdag.

för ansökan18 år

sökandenfordrassjälvständig ansökanfårFör göra attatt passen om
fyllt 18 år.har

då myndighetsåldern18-årsgräns för gälldeIfrågavarande ävenpass
myndighetsåldernmed sänkningen18 år. I sambandöver avvar

där18-årsgränsen väl in iuttalades i lagmotiven passade systemettatt
myndighetsåldern 18 år.är

34 utlandsmyndigheternaexpeditionsavgifter vid10 § förordningen l987:l5l om
till ålder.differentieras avgifterna visering eller utfárdande sökandensför passav

ÅldersgränsenÅldersgränser i16, 18 22 år. 22 är berörstillämpas ochär prop.som
1977/782156 43.s.
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under 18 årBarn

för ansökan skall få bifallasunder 18 år fordrasFör barn attatt en
medgivande, såvida intevårdnadshavare har lämnat sittbarnets

motsvarande regelföreligger § 2 passlagen. Ensynnerliga skäl 7
under 18 är 12 § 2för denvid återkallelsegäller ärsomav pass

verkställighetsföre-passförordningenoch 3 §§I 2passlagen. ges
för under 18 år ochpå personbevis barni fråga kravskrifter om

medgivandefall vårdnadshavarensyttrande i desocialnämndens
saknas.

18 år begränsadför för den underGiltighetstiden ärärett sompass
andra stycket passlagen.till fem år 3 §

årSärregler för barn under 5

ansökerhuvudregeln skall denkan enligtövrigtFör nämnas att som
Undantaghos passmyndigheten.inställa sig personligen görspassom

ansökanfotografi barnet in medår inteför under 5barn ett gesom
år behöver inte någotbarn under 5förordningen. För1 § annars

förordningen.fotografi in 2 §ges

Kollektivpass för 21 årungdomar19.2 -

skallfyllt och övriga resedeltagareskall ha 21 årReseledaren vara
21 år.under

förfår utfärdasKollektivpass för ungdomar gemensamt passsom
särskiltsärskild reseledning. Somunderdeltagare i resaen gemensam

antal resedeltagarekrav på visstgäller därvid förutomvillkor ett-
underresedeltagarefyllt år och övrigareseledaren har 21 ärattatt-

8 passförordningen.21 âr §
överenskommelseföljer 1961 års europeiskaBestämmelsen omav

SÖ 1977/78:1561968: 16på kollektivpass, prop.ungdomars s.resor
36.
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andraSkjutvapen och20 vapen

bygger ivapenlag i kraft. Lagen1996 träddeaprilDen 1 en ny
1973:1173,vapenlagenden tidigarebestämmelserna ihuvudsak

EG:sgenomföraför i svenskbehövtsändringar rättmed vissa attsom
91/477/EEG.innehavförvärv ochkontrolldirektiv vapenavavom

har be-regeringen bestämmermyndigheteller denRegeringen
innehavför tillstånd tillföreskrifter åldermeddelamyndigats att om

1996:67.vapenlagen2 § bkap.skjutvapen, 11av
motverka missbrukvapenlagstiftningenHuvudsyftet med är att av

sådanamed hanteringolyckshändelser i sambandliksomskjutvapen av
olämpligamotverkarbestämmelserskekanDet attsomgenomvapen.

finns imångaonödigtvapeninnehavare,blir att vapenpersoner
inte be-påhanteras ärförvaras eller sättomlopp och ettatt somvapen

fixerats tillharBestämmelsernasäkerhetssynpunkt.tryggande från
20 år.18 och15,några åldersgränser --

andra farligaknivar ochbeträffandeförbud1988:254lagenI om
föremål.farligaandraknivar ochinnehavreglerföremål avomges

ÅldersgränsenÄven för innehav ärår.21åldersgräns,här finns en
kombinerad med någonvapenlagstifningeniintedock som --

behovsprövning.ellerlämplighets-

18 årskjutvapeninnehaTillstånd20.1 att -

tillståndfå18 år förskall ha fylltgäller attGenerellt attatt man
inneha skjutvapen.

före-VF,1996:70,vapenförordningenstycket§ fjärdekap. 3I 2
ändamålför någotskjutvapeninnehavtillstånd till annatskrivs att av

år.fyllt 18harendast denfår meddelasmålskjutningellerjaktän som
denmeddelastillståndsåledes ävenmålskjutning fårochjaktFör som

föreskrivits i VF.har inteåldersgränsNågon lägsta18 år.underär
FSråd RPSallmännaföreskrifter ochRikspolisstyrelsensiMen

under allmännaskjutvapeninnehatillståndi fråga1996:6 sägs attom
tillståndfåstraffbar ålder böruppnåtthar attendast denråd, att som

avsnitt 3.3.målskjutningochför jaktskjutvapeninneha
starktlåtmöjlighetsåledesBestämmelsen öppnar varaen -

personligkompetens,på behov,till övriga kravbegränsad med hänsyn
18 årintefyllt 15harför denlämplighet attmensomm.m. -

målskjutningsvapen.ochinnehav jakt-tillstånd till av
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kap. § föreskrivsI 2 ll VF tillstånd inte får meddelas denatt ett
underârig förmyndaren har till innehavet.samtycktär utan attsom

Med underârig i bestämmelsen den under 18 år jfr FB.äravses som
Den har tillstånd eller inneha visst förrätt att ettsom vapen

skjutning får särskilt tillstånd inneha ammunition tillutan vapnet, om
ammunitionen avsedd för ändamål tillståndet ellerär samma som

till innehav 2 kap. 8 § VL.rätten vapnetav
åldersgränsEn motsvarande gäller vid förvaräven av vapenm.m.

och ammunition kap. första5 3 § stycket VL. Se bestämmelser-även
ändring, reparation och skrotning skjutvapen 4 kap. 3 §na om av

VL.

Motiv för 18-ârsgränsen

generella åldersgränsenDen 18 år i vapenförordningen är numera en
anpassning till rådets direktiv 91/477/EEG den 18 juni 1991av om
kontroll förvärv och innehav 1995/96:52. Enligtprop.av av vapen

förvärvdirektivets artikel 5 skall medlemsstaterna bara tillåta ocha
skjutvapen till fyllt 18 år i fallinnehav har utompersonerav som av

falljakt eller tävlingsskytte. I sist nämnda får alltså enligt direktivets
bestämmelser den 18 år tillåtas innehaäven är änsom yngre vapen.

finns förNågra egentliga förarbetsuttalanden eller liknande inte den
Rikspolisstyrelsen angivna nedre åldersgränsen år. Men den15av

torde motiveras ansvarsbestämmelserna i vapenlagen skall kunnaattav
tillämpas för alla tillståndshavare. Som förutsätttning gäller därvid att

skall ha uppnått straffbar ålder.man
Se för 15-årsgräns för utlåningmotivenäven en av vapen.

Tillstånd inneha20.2 för jakt 18 år,att vapen -
möjlighet till dispensmed 15 årmen

tillståndHuvudregeln för 18 år, med möjlighet till dis-är men
finns inte någon författningsreglerad nedre åldersgränsDetpens.

för tillstånd till innehav jaktvapen ändamålet med tillståndetomav
i praxis tillämpas ålder för straffbarhetjakt,är men samma som

15 år.-

Enligt kap. 3 § första stycket jämför med fjärde stycket2 l vapenför-
gäller för tillordningen tillstånd innehav jaktvapen medav -

undantag enhandsvapen för jakt sökanden skall ha avlagtatt ettav -
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hon grundläggande kännedomsärskilt visar han eller harattsomprov
jakt och viltvård och kan handha jägarexamen.vapnetom

tillstånd inte föreskrivits.Någon lägsta åldersgräns för har
Rikspolisstyrelsensför jakt ifråga behovI sägsm.m.om av vapen

Allmänna råd,råd RPS FS 1996:6 underföreskrifter och allmänna att
föreskrivna åldersgränsen för jaktvapenför självständig utlåningden

Ålders-vår18 år enligt 3 kap. 3 § VL, anm..i huvudsak bör gälla a
såledesdet vidare. Detemellertid inte absolut ärsägsgränsen är

på yrkesut-mellan och 18 årmöjligt för ungdomar 15 satsarsom en
tillstånd inneha jaktvapen.och viltvård fåbildning inom jakt attatt

för ungdomar inom det aktuellamöjligt andraLikaledes detär även
under förutsättningfå vapentillståndåldersintervallet att ettatt egna

skjutskicklighetföreligger. Kravensärskilt behov egna vapenav
detbör emellertid höga,och personlig lämplighet sägs av-vara

slutningsvis avsnitt 4.1.

Motiv

Åldersgränsen underredovisatsskäl harår bärs15 av samma somupp
avsnitt.föregående

18 årTillstånd inneha enhandsvapen20.3 att -

haskallgällerenhandsvapentillstånd till innehavFör att manav
fyllt 18 år.

enhands-till innehavgäller för tillståndkap. 3 § 2 VFEnligt 2 av
harpun-luft-, fjäder- ochjakt-, kolsyre-,med undantag avvapen -

från18 år. Undantagskall ha fylltsökanden, utom annat,attvapen -
finns särskilda skäl.får detålderskravet göras om

Motiv

Åldersgränsen vapendirektivet.s.k.18 år följer detav
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Tillstånd20.4 inneha kulsprutepistol elleratt annat
helautomatiskt 20 årvapen --

För tillstånd till innehav kulsprutepistol 0.d. fordras, utöver attav
föreligger synnerligadet skäl, skall fyllt år.ha 20att man

kap. 3 förEnligt 2 § 3 VF gäller tillstånd till innehav kulsprute-av
pistol eller helautomatiskt enhandsvapenannat utom attvapen - -

förutom krav fylltsökanden, på synnerliga skäl, skall ha 20 år.
från ålderskravet får finnsUndantag det särskilda skäl.göras om

Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter kan undantag medges t.ex.
sökanden framstående tävlingsskytt och tillhör åtminstoneärnär en

länseliten RPS FS 1996:6 avsnitt 3.3.

Motiv

artikel 6 i det medlemsstaternaEnligt s.k. vapendirektivet åligger det
alla lämpligavidta åtgärder för förbjuda förvärv och immehavatt att
automatiska fall får behörigabl.a. skjutvapen. Men i särskilda deav

bevilja för det intemyndigheterna tillstånd sådana skjutvapen om
allmän ordning och säkerhet. aktuella bestämmelsenstrider Denmot

ifrågavarande artikelvapenförordningen har uppfylla kraven ii ansetts
1995/96:52.prop.

frågava-något högre åldersgränsen år torde motiveras iDen 20 av
Åldergränsenfarlighet. tillgodose de kravrande att extravapens avser

påerfarenhet, omdöme och sådant ställerpå mognad ett vapen
tillstândshavaren.

Tillstånd inneha målskjutningsvapen20.5 att -
ingen författningsreglerad nedre åldersgräns
15 år

åldersgräns förfinns inte någon författningsreglerad nedreDet
ändamålettillstånd till innehav målskjutningsvapenannat omav

innehavet målskjutning, i praxis tillämpasmed är men samma
för straffbarhet år.ålder 15som -
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med fjärde stycket harförsta stycket jämför VFEnligt 2 kap. 3 § 4
enhands-innehav målskjutningsvapenför tillstånd till änannatav -

luft-, eller fjädervapenhelautomatiskt eller kolsyre-,vapen, vapen -
gäller villkornågon lägsta åldersgräns. Däremotinte föreskrivits som

detskall ordinarie hemvärnsman inomför tillstånd sökandenatt vara
eller driftvärnet eller aktiv medlem i skytte-allmänna hemvärnet

motsvarande organisation.förening eller
skallsökanden inte har fyllt 18 år gäller han eller honFör attsom

från organisationens styrelse skjutskicklighet ochha intyg om
personlig lämplighet.

genomgår utbildning vidföreskrifter kan elevEnligt RPS:s en som
målskjutningsvapenerhålla tillstånd tillskyttegymnasium ävenett om

föreskrifternaenligtålderskravet. Detta gällerinte uppfyllereleven
1996:6 avsnitt 3.3.RPS FSluft- och fjädervapensärskilt kolsyre-,

Motiv

Åldersgränsen redovisats underharår bärs skäl15 somupp av samma
avsnitt.föregående

luft- ellerinnehaTillstånd kolsyre-,20.6 att
18 årunderharpunvapenfjädervapen eller -

för innehavmåste ha tillståndunder 18 årDen ettär avsom
eller harpunvapen.luft- eller fjädervapenkolsyre-, ett

tillståndingetfyllt 18 år behöver däremotharDen omsom
effektbegränsadetill kategorinräknasifrågavarande vapen.vapen

hartillstånd för denVL krävs inteandra stycketEnligt 2 kap. l § som
eller fjädervapenkolsyre-, luft- ärår,fyllt 18 är ettvapnet somom

det harochharpunvapenellerför målskjutning ett enavsett om
jämförliga skjutvapen.förhållande till andrabegränsad effekt i

underfallerkolsyredrivna skjutvapenexempel påSom som
stridsliknandeavsedda förpaintballvapens.k.kanlagrummet nämnas

varandra.skjuterdär deltagarnaspel eller lekar
ordningslagenandra stycketkap. 6 §gäller enligt 3Vidare

tillståndinte fårunder 18 år1993:617 den år utanatt avsom
utomhusomfattas detaljplanområdeinompolismyndigheten som av

eller andrakulor, hagelmed vilkaluft- eller fjädervapenanvända
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område,gäller utanför sådantskjutas Detsammaprojektiler kan ut. om
20 år.fylltnågon haruppsiktunderanvändsinte vapnet somav

Motiv

för begränsadvs.områdeförhållanden på dettanä bättre attFör att -
till-samband medförordades isakskadorochantalet person- -
ochi barnsinskränkningarytterligarevapenlagårs1973komsten av

Dessaoch fjädervapen.handha luft-självständigtungdomars rätt att
allmännadå gällandeoch denvapenlagstiftningeninteomfattades av

hadesådanaskjutning medbl.a.tillätordningsstadgan manvapen om
fyllt 16 år.

18 årstilländaför ungdomarovillkorligt förbudinföraAtt ett upp
målskjutningsigpolismyndigheten ägnatillståndålder attutan av

för långtdockutomhus ansågstjädervapenluft- och attmed vara
hunnit tillnågontillräckligtansågsrestriktivitet. Deti person somom

ochmellan 20Vid valetskjutning.tillsynålder hade övermogenmer
94.1973: 166tillräckligt prop.ansågs 20 är21 år s.som

alltidi principskottlossning ärvarje formtillMed hänsyn att av
motiveratansågs detområde,stadsplanelagt attriskfylld inommer

tillstånd förovillkorligt krav attupprätthålla garanteraattett
alltid kommerår deltar18underden attvilkenskjutning i ärsom

94.former a.a.betryggandeunder heltbedrivas s.
samband meddirektharordningslageniBestämmelserna ett

i vapenlagen.bestämmelseifrågavarande

iår,18skjutvapenUtlåning20.7 menav -
15 årtillundantagsfall yngre

till denfår lånasinteskjutvapenHuvudregeln utär ett somatt att
år.15undertill denaldrig ärår ochunder 18är som

undertill denlånas ärskjutvapenfår§ VLkap. 3Enligt 3 utett som
uppfyllda, bl.a.villkorangivnaparagrafen ärivissaendast18 år om

underskerdetochtävlingellerövningfråga attdet äratt om
frågafårintedetgällerVidareuppsikt.långivarens att omvara

villkorytterligare ärEttautomatiska attellerenhandsvapen vapen.
år.fyllt 15skall halåntagaren

18-årsgräns.gällerlånatbrukandesjälvständigtFör envapenav
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Motiv

anpassning till den generellasjälvständigt brukandeförGränsen är en
tillstånd inneha skjutvapen.åldersgränsen för att

infördes 1973 års vapenlagpå 15 årnedre åldersgränsenDen genom
anledningdet inte fanns någonskäl anfördes1973:1176. Som attatt

fårunder 18 år/vår anm.i något lägre åldrarmotverka ungdomaratt
undererfarenhet hanteraskaffa sigmöjlighet attatt envapenav

Justitiedeparte-i inomFrågan hade aktualiseratsledning. envuxens
promemorian hadepromemoria Ds Ju 1968:13. Iutarbetatmentet
1973:166 104.vid 16 årföreslagits prop.för utlåning gräns s.en

springknivar 21 årSpringstiletter och20.8 -

förhållanden innehaår får under ingaunder 21Den ärsom
springknivar.springstiletter eller

och andrabeträffande knivarförbud1988:254Enligt lagen om
andra farligaknivar ochinnehaförbjudetfarliga föremål detär att

grundskole- ellerskolområde däreller inomföremål på allmän plats
tjänsterför vissagäller intebedrivs. Förbudetgymnasieundervisning

befogat innehav.ellereller uppdrag annat
förhållanden innehaår får under ingaunder 21Personer ärsom

springknivar §.springstiletter eller 1
kaststjärnor elleröverlåta knogjärn,straffbartvidareDet är att

tillspringknivarochspringstilettergatustridsvapens.k.andra samt
huvudförbjudetockså21 år och överunder tagetattpersoner

2 §.saluhålla sådan
vissatill införseltillstånd1990:415förordningenEnligt avom

springstiletter,för föra insärskilt tillståndföremål detkrävsfarliga att
springstilet-innebär i frågaföremål.m.fl. farliga Detspringknivar om

införseltillstånd.för21-årsgrånsen gällerspringknivaroch ävenattter

för 21 -årsgränsMotiv en

Åldersgränsen förordningen 1959:312infördes redanår21 genom
Aldersgränsen2 §.vissa stiletterinnehavförbud mot m.m.avom

Bakgrunden tillområdet behållits.lagstiftningdärefter ihar senare
bruket blandutbreddakonstaterade alltmerdet dåförbudet var
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ungdomen skaffa sig stiletter och andra stickvapen,att att ytterstmen
få år innehade sådana21överpersoner vapen.

förarbetena diskuteradesI visserligen frågan införandet ettom av
eftersomtotalförbud sådant inte skulle kunna innebär någotett anses

intrång i beaktansvärt intresse. Men med hänsyn tillstörre ett mera
den konfiskatoriska innebörd totalförbud skulle ansågs attett ett
sådant förbud i så fall måste förenas med till inlösen irätt av vapnen

förfarande förafråga. Vilka kostnader sådant administrativt skulleett
med sig gick emellertid inte överblicka ytterligare utredning.att utan

införas. EftersomUnder sådana förhållanden kunde totalförbud inteett
förbuddet ansågs angeläget relativt omgående få till ståndatt ett som

befogenhet innehav stickvapen,ingripa ungdomensatt mot avgav
begränsades därför förbudet till barn och ungdom under 21 år prop.
1959:158 9 och 16.s.

Åldersgränsen har nyligen behandlats 1995 års vapenutredningav
i delbetänkandet Förbud allmän plats SOUmot vapen m.m.

föreslår för närvarande ingen ändring1996:50. Utredningen av
i fråga springstiletter och springknivar 50.åldersgränsen s.om

Terroristlagen21

16-årsgräns21.1 Förvarstagande en-

förvar går mellan barn och vid 16 år.Vid gränsen vuxna

ordningBakgrund och nuvarande

förvar lagen 1991:572 särskildbestämmelserna i 8 §I om om
gränsdragning mellan ochutlänningskontroll motsvarande barngörs en

i UtlL.somvuxna
utlänningen år, ellerEnligt paragrafen gäller under 16 hanär attom

får synnerliga skäl i förvar. Detsamma gäller hanshon inte tasutan
flera jfreller hennes vårdnadshavare eller dem de 6 kap.ären omav

och 3 §§ UtlL.2
ålders-16-årsgränsen i terroristlagen anpassning till UtlL:sär en

grans.
Flyktingpolitiska kommittén har 1995:75i sitt betänkande SOU

i globalt perspektiv föreslagit åldersgränsen i UtlLflykingpolitik ett att
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höjs till 18 år s. 241. Någon motsvarande höjning åldersgränsenav
i terroristlagen har inte föreslagits.
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Utrikesdepartementets åldersgränser

vid utlandsmyndighet1 Pass

Åldersrelaterade1.1. expeditionsavgifter 16, 18-
och 22 år

§ förordningenI 10 1987:15 expeditionsavgifter vid utlands-om
myndigheterna differentieras avgifterna för visering eller utfärdande

förhållandei sökandens ålder. Aldersgränser tillämpasav pass som
16, 18 och 22 år. Aldersgränsen 22 år berörs i 1977/782156är prop.
43.s.

princip tillämpasDen desto lägre avgift.år,som yngre person

Ekonomiskt bistånd till2 svenska
imedborgare utlandet

återbetalningsskyldig2.1 Vårdnadshavaren barn-
18under år

lagen bistånd tillEnligt 2 § 1973:137 ekonomiskt svenskaom
i utlandet åläggs för det fall bistånd lämnas till denmedborgare m.m.

under år har18 pä grund han eller hon hamnat i nödär attsom av
svårighet återbetalnings-eller i utlandet, vårdnadshavarenannan

tillskyldighet staten.

för S-ársgränsMotiv 1en

samband med införandet bestämmelsen sig fleraI vände remissin-av
förslaget och åldergränsenmenade borde vid 15sättasmotstanser att

eller 16 år. Men i lagstiftningsärendet framhölls vårdnadshavarenatt
särskilt för underårigshar handlande och ålder 18 årett attansvar

framstår betydelsefull i fråga underårigs rättsligagränssom en om
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ansågs därför rimligt ålägga vårdnadshava-handlingsförmåga. Det att
återbetalningsskyldighet för biståndet 1972: 132 207.prop. s.ren

Utlänningslagstiftningen3

passinnehav barnUndantag från kravet på3.1 -
under 16 år

vissa förutsättningarutlänning under 16 år behöver,En ärom
eller vistelse i Sverige.för inresauppfyllda, inte ha eget pass

utlänning in iutlänningslagenUtgångspunkten i är att som reseren
skall ha kap 1 § UtlL.i Sverige 1eller vistas pass

utlänningsförordningen1989:547, UtlF,§tredje stycketkap. 1I 1
år behöver inte hautlänning under 16regeringen föreskrivithar att en

han följer medvistelse i Sverige,för inresa ellereget enompass
förbehövsinnehåller uppgifterde attsomperson, vars passvuxen

identitet.fastställa barnets
internationellttidigaretorde bero det16-årsgränsen att var

ifördes inår inte hadebarn under 16vanligt utanegetatt pass
rekom-dock internationellafinnspasshandling. Numeraföräldrarnas

skall Mångaalla habl.a. från ICAOmendationer egetatt pass.om
håller fast vidrekommendationerdock inte dessaländer följer attutan

föräldrarnas passhandling.någonbarnen skall föras in imindrede av
internationellanpassning tillframförsåldes allt16-årsgränsen är en

utfärdandetpraxis vid av pass.

anknytningUppehållstillstånd på grund3.2 av -
minst 18 årskallbåda makarna vara

äktenskapanknytninguppehållstillstånd grundFör genomav
äldre.18 år ellerbåda makarnaregelmässigtfordras äratt

medlemmaranhöriginvandringförgrundläggande princip ärEn att ge
förenas i Sverige.kärnfamiljen rätt attav

Enligt den4§ UtlL.uttryck i 2 kap. 1kommer tillPrincipen
utlänninguppehållstillstånd tillfår är närabestämmelsen en somges

särskildharellerbosattanhörig till i Sverige som annarspersonen
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till Sverige. beslutade riktlinjer föranknytning Av riksdagen uppe-
framgårhållstillsånd det för uppehållstillstånd på grundatt av

äktenskap skall fordras bådaanknytning normalt makarnaattgenom
för ståndpunkt anfördes18 år eller äldre. Som skäl dennaär att ett

äktenskap minderårigagenerellt accepterande med utländskaav
skulle stå i klar strid grundläggande svenskamedborgare socialamot
beträffande bland barns och ungdomarsvärderingar tillrättannat en

rättsjälvständig utveckling till utbildning, deras självarätt att
träffa livsavgörande beslut strävandena jämställdhet mellansamt mot

1983/84:144könen se 75.prop. s.

Uppehållstillstånd anknytning3.3 på grund av -
20 årbarn under

uppehållstillstånd på grund anknytning till föräldrar fordrasFör av
hemmavarande, under 20 år och ensamstående.barnet äratt

fasta praxis har utvecklats och också riksdagenEnligt den somsom
tillfällen omfattar utrycketvid flera ställt sig bakom anhörig inära

århemmavarande barn under 20 ensamstående.kap 4 § 11 ärsom
vissa fall kan tillstånd till barn 20 år de på grundI även överges om

eller värnplikt varitexempelvis studier förhindrade tidigareattav
förena sig med föräldrarna. Vuxet barn inte beroende sinaärsom av

försörjning harföräldrar för sin enligt praxis inte ha denansetts
nödvändiga anknytningen.

för flyktingpolitikenI riktlinjerna och invandringspolitiken ges
uttryck för ifrågavarande 20-årsgräns mellan denutgör gränsatt som
skall räknas minderårig och den skall räknassom som som vuxen.
Gränsen lades fast i början 1970-talet anpassning till denav som en
dåvarande myndighetsåldern sammanfattning20 år se praxis iav

och SOU1983/84: 144 65 73, 1982:49 149-151även samtprop. s. s.
1988/89:86 147.prop. s.

35 1991:1999 uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden, i1förordningen kraftom
beviljajanuari 1992, föreskrivs villkor för uppehålls-den l utom annat- attsom-

barnfamiljer i frågan i minst år,tillstånd det gäller har på beslutväntatnär ettsom
barnen 6 år eller äldre.äratt

1994:189 uppehållstillstånd i vissa utlänningärenden, iI förordningen kraftom
föreskrivs villkor beviljaden 18 april 1994, för uppehålls-utom attannat som- --

januari 1993 18tillstånd ansökan barn den l under år eller gälleratt avser som var
tid 18familj med barn vid denna under år.varen som
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1995:75betänkande SOUhar i sittkommitténFlyktingpolitiska
åldersgränsenföreslagitperspektivi globaltflyktingpolitikSvensk att

delseftersom dentill 18 århemmavarande barn sätts motsvararför
länder ide flestatillämpasmyndighetsåldern, delsnuvarandeden av

1996till höstensannoliktkommerRegeringenoch 163.154EU s.
Förslagetförslag.kommitténs ävenföljapropositioni avseren

uppehållstillstånd enligttidsbegränsadeföråldersgränsmotsvarande
UtlL.§2 kap. 4 a .

grunduppehållstillstånd påTidsbegränsat3.4 av
föräldrar20 år ochbarn underanknytning --

20 årtill underbarn

barn underutlänninguppehållstillstånd till ärTidsbegränsat som
år.20underföräldrar till barnår och20

1994 ochjulidenUtlL infördes 1§kap. 4Bestämmelsen i 2 avsera
ellerasylsökerdenuppehållstillstånd tilltidsbegränsade uppe-som

tillfälligthareller honhangrundhumanitärhållstillstånd på ettom
skyddssökandendet sådanagällerlagmotivenEnligtskydd.behov av

kortarehabedömaskanoch kriserkonflikterflyr undan ensomsom
naturkatastrofer ellerfrågaocksåkanvaraktighet. Det omvara

1993/94:94.katastrofer prop.ekologiska
uppehållstillståndtidsbegränsatfårbestämmelsenEnligt ett ges

20 årundereller barnmakaellermakeutlänningockså till ärsomen
tillföräldrargällertillstånd. Detsammabeviljatsförsttill den person

uppehållstillstånd.tidsbegränsatmeddelatsförstår,20barn under som
anhöriga harandrabeträffandegällervadskillnad frånTill som
angivnavissatill närabegränsatsfamiljeåterföreningtillmöjligheten

UtlL.4 § 1jfr 2 kap.kärnfamiljensläktskapsförhållanden inom
Åldersgränsen gällandetill tidigareanpassningår20 är myn-en

dighetsålder.
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särskildabrottUtvisning på grund3.5 av -
tillkomgäller för denbegränsningar som

innan fyllda 15 årSverige

år ochfyllde 15hantill Sverige innankomutlänningEn somsom
grund brott.utvisasår får inteminst femhär ivistatshar av

tillkomutlänningstadgasstycket UtlLfjärde10 §kap.l 4 att somen
vistatshadeåtal väcktesår ochfyllde 15 närhaninnanSverige som

utvisas.får intefem årminstsedanhär
bordeutvisning inteföre år 1985gälldemotivuttalandenEnligt att

fåttochmycketkommit hitutlänning hadeske ungsomsomav en
Sverigeförhållandena i sepräglatlivdelen sitt t.ex.större avav

1979/80:96.prop.
bestämmelseifrågavarandeinfördes1983/84: 144propositionGenom

tidigaretolkningsregel enligtlagfästes dennaHärigenomUtlL.i att
detdet brottoberoendeavsedd gällamotivuttalanden att somavvar

utlänningentillräckligtbordedetoch vidare,fråga attatt varaomvar
enligtförutsättningarnaungdomsåren. Närsedanvistats härhade

utvisningsförbud.absolutuppfyllda föreliggerparagrafen är ett
erhållithadeutlänningenpraktiken densammaSituationen iär som om

andraframgår det ilagmotivenmedborgarskap. Av ävensvenskt att
utvisning den hari frågaiakttas restiktivitetfall bör stor somom av
delen sitt liv präglatoch fåttkommit hit mycket större avavsom ung

i vårt land 116.förhållandena s.
Invandringspolitiska kommitténutredningsbetänkandeI det somav

någon fixdiskuterades inte hellergrund för propositionenlåg till
kommittén bordetolkningsregeln. Enligtåldersgräns i samband som

minderårig SOU 1983:29kommit hitbarn den, somsomanses
261.s.
Åldersgränsen för tämligen sköns-torde uttrycknärmast envara

15-årsgränser.direkt samband med andramässig bedömning utan
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3.6 Förvarstagande lö-ârsgränsm.m. en-

Vid förvar och uppsikt går mellan barn ochgränsen vidvuxna
år.16

Olika regler gäller för förvar och uppsikt utlänningöverav en
beroende han eller hon har eller inte har fyllt 16 år 6 kap.om
UtL. För den har fyllt 16 år tillämpas bestämmelsersom samma som
för den Särskilda regler gäller däremot förär den ärsom vuxen. som
under 16 är. Skillnaderna inte bara förutsättningarna ochavser
formerna för förvar 3 § jfrse med 2 § också begränsningarutan av
tiden för förvar 4 § och förutsättningarnase för uppsikt 5 §.se

Här skall i korthet några de viktigaste reglerna nämnasav som
förgäller utländska barn år.under 16

För dessa gäller i utsräckning för utländskastörre än attvuxna
tvångsmedlet uppsikt skall användas i stället för det ingripandemer
medlet förvar 3 § andra stycket jfr med 5 § andra och tredje
styckena.

barn fårEtt vidare inte skiljas från sin vårdnadshavare eller, deom
flera, dem vårdnadshavaren ellerär barnet i förvaratt tasen av genom

3 § tredje stycket.
fårEtt barn inte heller hållas i förvar längre tid 72 timmar, ellerän

det finns synnerliga skäl ytterligare 72 timmar 4 § tredje stycket.om
För gäller längre tider.avsevärtvuxna

12 § utlänningsförordningenI 1989:547 föreskrivs vidare att en
utlänning förvari och under 16 år får inte in iärtas tassom som
kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.

Särskilda bestämmelser förvar barn infördes i 1980 årsom av
utlänningslag 1983/84:144 112. samband därmeds. Igenom prop.
lagfästes åldersgränsen 16 år 50 §. Bestämmelserna vidare-var en
utveckling den i 81 § i den dåvarande utlänningsförordningen inför-av
da skyddsbestämmelsen synnerliga skäl krävs för omhändertagandeatt
i häkte förvarstagna barn under år16 Invandrapolitiskase kommit-av
téns delbetänkande SOU 1983:29 lnvandringspolitiken Förslag s.--

och förordningsförslaget224 i Utlänningslagskommitténs betänkande
Ds A 1981:8 Ett särskilt utvisningsförfarande Verkställighet och-

Åldersgränsenförvar Straff och ansvar. 16 är förekom vidare-
punkter i regeringsförordning. I 30 respektive 46ett par samma

förordningen föreskrevs barn under 16 år undantagna frånatt var
skyldigheten ha uppehållstillstånd och arbetstillstånd derasatt om
vårdnadshavare, eller dem, bosatt här i landet. Någon sådanen av var
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arbetstillstånd längreför uppehålls- och gäller dock intelö-årsgräns
nuvarande lagstiftningen.enligt den

Åldersgränsen år torde bero tämligen skönsmässig16 en
förslagFlyktingpolitiska kommitténs höjningbedömning. om en av

sannolikt läggas fram itill 18 år kommeråldersgränsen att en
under hösten 1996.proposition

i EG- EFTA-stater derasMedborgare och3.7 samt
nationalitetfamiljemedlemmar barnoavsett -

21 årunder

fråga släktskapsförhållanden tilltillämpas iI EG-rätten om en
EG- och EFTA-stater åldersgränsenmedborgare i EES-staten

Ävennationalitet. äldre barnför barn barnets21 år oavsett
beroende föräldrarna.omfattas de är avom

EES-avtalet lämnas i Wikrénbeskrivning EG-rätten ochutförligEn av
skall bara helttill Utlänningslagen, 1995. HärSandesjös kommentar

den januari 1994 i detSveriges inträde lkort nämnas att genom
samarbetsområdet EES kom bestämmel-ekonomiskaEuropeiska nya

för utlänningarvistas och arbeta härgälla beträffande rätten attattser
den januariMedlemsskapet i EU 1omfattades EES-avtalet.avsom

gemenskapsreglerna friagällerhar det1995 när personersom
ändring i sak.medfört någonrörlighet inte

bosättningtill vistelse ochbestämmelser tillkommerEnligt dessa rätt
anställ-och EFTA-staterinflyttningslandet medborgare i EG-i tarsom

tillhandahåller ellerrörelse ellereller bedriverning mottaregen
nationalitet.familjemedlemmarlandet derastjänster i oavsettsamt

medborgare iintefamiljemedlemmarnagällerDetta äräven ettom
maka och barnmake ellerEES-land. Med familjemedlemmar avses

föräld-år beroende21under 21 år barn äröverär samt som avsom
direktiven1612/68förordningen EEGse närmare samtnrrarna

13.1994/95:8368/360/EEG och 73/148/EEG jämte s.prop.
bestämmelser för EES-motsvarandeutlänningsförordningen harI

sådananknytning till21-årsregeln för barnensinklusivemedborgare en
legitimations-reglerna för andratagits in det gällermedborgare när

uppehållstillstånd6 § andra stycket,handlingar l kap.än pass
§ andra stycket.arbetstillstånd kap. lkap. b § och 43 5

EES-avtalet och medlemsska-såledesbestämmelser följerDessa av
i EU.pet
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De motiv bär 21-årsgränsen kan eventuellt ha sin grund isom upp
den Europeiska sociala stadgan, de flesta Europarådetssom av
medlemsstater har anslutit sig till, har 21-årsgräns.en

Flyktingpolitiska kommitténs förslag 18-årsgräns torde inte,om en
det genomförs, gälla dem har till uppehållstillstånd enligträttom som

EG-reglerna. Det torde vidare bli nödvändigt med särbestämmelser för
medborgare i de har anslutit sig till den Europeiskatre stater som
sociala stadgan och inte medlemmar i EG eller omfattasärsom av
EES-avtalet.

4 Asylsökanden och andra utlänningar

Allmänt

När det gäller den statliga ersättningen till kommunerna för flykting-
mottagning dras vid 16 år förordningenigräns 1990:927en om
statlig ersättning för flyktingmottagande När det gäller vissam.m.
bidragsbelopp till den asylsökande, i fråga dagersättningt.ex. om
delas dock de 18 år eller in i fleraår åldersgrupper enligtsom yngre
förordningen 1994:361 mottagande asylsökande m.fl.om av

lagen 1994:137I mottagande asylsökande m.fl. iom av ges
huvudsak bestämmelser sysselsättning för och bistånd till utlän-om
ningar har ansökt uppehållstillstånd eller beviljats tidsbe-som om

uppehållstillstånd. Enligt §gränsat 1 3 undantas från tillämpningsom-
rådet barn under år18 saknar uppehållstillstånd och intesom som
vistas förläggning, de bor hos vårdnadshavare harom en som
uppehållstillstånd. 18-årsgränsen här föruttryck uppfattningär ett att
den under 18 år barn. Bestämmelserna i lagen byggerär är ävensom
i övrigt på denna gränsdragning mellan barn och För talerättvuxna.
i mål eller ärenden enligt lagen tillämpas dock 16-årsgräns.en

Bestämmelser fixeras åldertill finns i förordningenävensom
1994:362 vårdavgifter för vissa utlänningar, förordningenom m.m.
1990:1361 lån till hemutrustning för flyktingar, förordningenom
1984:890 bidrag till flyktingars från Sverige för bosättningom resor
i land och förordningen 1984:936 bidrag till flyktingarett annat om
för kostnader för anhörigas till Sverige. Bestämmelserna iresor nu
nämnda förordningar knyter till åldrarna 18, 20 och 21 år.an
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flyktingmottagandeersättning förStatlig4.1

16 årtill kommunenSchablonersättning4.1.1 -

beloppmed olikautgårkommunentillSchablonersättningen
Alders-år eller inte.fyllt 16flyktingen harberoende om

ochdefinierar barngränsen vuxna.

för flykting-ersättningstatlig1990:927förordningen10 §Enligt om
medschablonersättningtillkommunhar rättmottagande enm.m.

900 kronormed 15016 år ochunderför barnår600 kronor92 per
år.fyllt 16harför sompersoner

olikautgå medbörschablonersättningentill 10 §motiven sägsI att
vid 16 år. Detdrasbörochoch barn gränsenförbelopp attvuxna

skyldighetkommunensmotiverasför attbeloppethögre avvuxna
försocialbidragsnormeninvandrare,svenska förerbjuda att en vuxen

bostadskostnadenochför barnhögreväsentligt än attär ett personper
förensamstående änförväsentligt högrenormalt är envuxenen

18.1989/90:105barnfamilj prop.i s.person en
Åldersgränsen itillämpadesrespektive ävenför barn16 år vuxna

för 16-årsgränsenskälSom1984:683 i ämne.förordningen samma
kostnaderhar högamånga gångerkommunernadå extraanfördes att

41.1983/84:124barnomsorgen prop.skolan ochinom s.
Åldersgränsen skolplikten.förtillsåldesår knyter gränsen16 an

år18till kommunenersättningAnnan4.1.2 -

för desstill kommunenschablonersättningersättning änAnnan
fixeratssjukvård harochbiståndhem,vård iförkostnader annat

18 år.ålderntill

1990:927förordningen29 §§och21, 25tillämpningMed omav
underkommunkanflyktingmottagandeförersättningstatlig enm.m.

vårdförkostnaderdessblandförfå ersättningförhållanden annatvissa
år.under 18denhemi ärannat somav

Även hjälpersättning för dentill statligmöjlighetkommuns somen
tillkopplas6 § SoLmed stödbiståndbetalatharkommunen ut avsom

år 23 § 318underogifta barngällerErsättningenl8-årsgränsen.
förordningen.
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I 32 § kommun eller landsting till ersättning frånrättettges en
för den har fyllt år18 för omdelbar vård och vård intestaten som som

kan anstå, mödravård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning,
vård vid abort, vård och åtgärder enligt smittskyddslagen 1988: 1472

omedelbar tandvård och tandvård inte kan anstå.samt som
För den inte har fyllt 18 år lämnas ersättning för hälso- ochsom

sjukvård tandvård. Här gäller alltså inte begränsningarsamt samma
för ersättningen för vården för har fyllt år.18som personer som

Gränsen 18 år bland anpassningär till motsvarandeannat en
åldergräns i SoL och LVU jfr 1983/84:124 38 ochprop. s. prop.
1989/902105 25.s.

4.2 Nedsättning bistånd 18 iår, undantagsfallav -
för 16-åringar

Dagersättningen kan ned för asylsökande fyllt 18 årsättas en som
och giltigt skäl delta i någon form syssel-vägrarutansom av
sättning.

I undantagsfall kan nedsättning ske för fylltden haräven som
16 år.

I 10 § lagen 1994:137 mottagande asylsökande m.fl.om av
föreskrivs bistånd form dagersättningi kan förnedsättasatt av en
asylsökande fyllt år och18 giltigt skäl delta ivägrarutansom som
svenskundervisning, förläggningari skötseln eller verksam-av annan
het Invandrarverket organiserar. Biståndet kan också nedsättassom
på den grunden den asylsökande hålla sig undanatt attgenom
försvårar utredningen.

Bestämmelsen får under vissa förutsättningar tillämpas påäven den
har fyllt år.16 Som förutsättning gäller därvid han eller honattsom

ensamstående, dvs. har ingen vårdnadshavare iär Sverige.
Åldersgränsen 18 år motiveras någon nedsättning inte börattav

kunna komma i fråga för barn prop. 1993/94 49.s.
har emellertidDet värde kunna åberopaävenansetts attav

tillmöjligheten nedsättning dagersättningen för motiveraattav
åldernungdomar i 16-17 år delta i den verksamhet organise-att som

för dem. Tanken bestämmelsen skall kunna användas endastär närras
någon undandrarsystematiskt sig den organiserade sysselsätt-mer
ningen bet. 1993/94:SfU 26.ll s.
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enligtFlyktings i eller ärendentalerätt mål4.3

16 årmottagande asylsökandenlagen avom -

år.den fyllt 16föra talan harRätt att som

mål ochsjälv föra sin talan ifyllt 16 år harharDen rätt attsom
mottagande asylsökandelagen 1994: 137ärenden enligt 20 § om av

m.fl.
förordnas förskall inte behövahar anförts godSom motiv att man

påvårdnadshavarefyllt år och vistas härden har 16 utanatt egensom
biståndsbeslut 1993/94:94överklaga prop.skall kunnahand ett

101.s.

Dagersättning4.4

år, 4--10 årâldergrupperna 0-3Dagersättningen relateras till
fyllt 18 årâr. haroch 11-17 Den som vuxen.som anses

enligt lagenför beräkning biståndgäller grunderdetNär omav
regeringen fastställt dessa im.fl. harmottagande asylsökandeav

asylsökande m.fl. I 6§mottagande1994:361förordning om av
asyl-i förhållande till dendagersättningen bestämtsharförordningen

gäller i huvudsak.Följande kategoriersökandes ålder.

årO-3l Barn
4-10 år2 Barn

år.11-173 Barn

kategori-delas in iår räknas Vuxnahar fyllt 18Den som vuxen,som
hemmavarandesamrnanboende ellerensarntående, vuxen.erna

ingår isamtliga barn fri12 kr förGrundbeloppet närär mat
37för 1inte ingår dagersättningfriinkvarteringen. Om ärmat grupp

3 50 kronor.43 kronor ochkronor, 2 gruppgrupp
ersättningsbelopp.högretillämpasFör vuxna

uttryck för barn i olika åldrar kostarKategoriseringen är attett
åldersgränserna har beaktatsbestämmandetmycket. Vidolika av

socialtjänsten. Syftet ingeninomgränssättningmotsvarande är att
överkompenserad.sig under- ellerskall bli varegrupp
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Bidrag4.5 till vårdavgifter barn under 18 år-

Bestämmelserna knyter till IS-årsgränsen för barn.an

Enligt förordningen 1994:362 vårdavgifter för vissaom m.m.
utlänningar föreskrivs utländsk familj under sexmânaderspe-om en en
riod har betalat kronor för400 sammanlagt sina barn under 18änmer
år för vårdavgifter, för vårdgivande behandling läkarvårdänannan

för recceptförskrivna läkemedel, Statens invandrarverk fårsamt att
betala särskilt bidrag för de kostnader överstiger detta beloppett som
7 §.

Den under 18 år har också enligt förordningnämndaär rätt attsom
få gratis tandvård. Den har fyllt 18 år skall betala 50 kronorsom
8 §.

ÅldernNågra egentliga förordningsmotiv finns inte. 18 år samman-
faller med mellan barn ochgränsen vuxna.

till hemutrustning4.6 Lån för flyktingar -
18 år/21 år

För få låna fordras har fyllt 18 år, myndig.dvs. äratt att man
Bestämmelserna hemmavarande förstabarn i handom avser

barn under 18 år, falli vissa barn inte harävenmen avses som
fyllt 21 år.

Bestämmelserna i förordningen 1990: lån1361 till hemutrustningom
för flyktingar gäller flyktingar och andra utlänningar omfattassom av
det kommunala flyktingmottagandet och fixeras i första hand till 18-
årsåldern.

föreskrivsI 6 § för beviljande lån till flykting-hemutrustning attav
skall fylltha 18 år.en

När det gäller beräkningen länets storlek i 9 § det ärattav anges
antalet i hushållet avgörande och hemmavarandeär attpersoner som
barn under 18 år räknas till hushållet. barnMen har fyllt 18även som

inte 21 år får räknas de inte själva ansöker lån.men om om
det gäller frågorNär anstånd med betalningen lånetom m.m. av

grund betalningssvårighet räknas hushâllsmedlemmar enahandaav
19 §.sätt

Som skäl för 18-årsgränsen torde i första hand bestämmelsernavara
i FB i princip inte tillåter den omyndig skuldsatta sig.är attsom som
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bildar hus-ålderni denförstföreställning egetocksåMen att manom
ochbil. 6 451990/91:25och201989/902105håll prop. s.prop.s.

46.
hushållet 18i åldernbarnmedräkna äventillskäl förSom att

bör kunnaförhållandenangivnaunderdeanförtsår hartill 21 att
lånebeloppföräldrarnasstorlekenpåverkaochhushålletiinräknas

Åldersgränsen uttrycktorde ocksåår2146.1990/91:25prop. vars.
underhållsskyl-föräldrarnasbestämmelsernaanpassning tillför omen

FB.bestämmelserna ienligtdighet

SverigefrånflyktingarstillBidrag4.7 resor -
18 år

underbarneller henneshansomfattarflyktingen äventillBidraget
18 år.

flyktingarstillbidrag1984:890förordningenstöd resorMen omav
önskarflyktingkanlandibosättningförSverigefrån ett annat somen

tillfå bidragförutsättningarvissaunderSverigelämna resan m.m.
ellermakaellermaketilllämnassituationsådan ävenfår iBidraget en

år 4 §.18underbarn
Åldersgränsen vårdnad i FB.bestämmelsernatillknyter oman

20 årSverigetillanhörigasförBidrag4.8 resor -

år.20underogift barntillfår lämnasBidraget

förflyktingartillbidrag1984:936förordningenstödMed omav
tilllämnasbidragfårtill Sverigeanhörigasför resakostnader resor

utanför Sverige.flyktingenmedsammanlevtharanhörigför som
tilloch20 årunderogift barnblandtilllämnasfår annatBidraget

§.2minderårigt barntill den ärsyskonellerföräldrar som
finnamöjligheterflyktingarnasfrämja attsyftarBestämmelsen att

l978/79:100familjeåterförening prop.snabbsig till rätta engenom
Åldersgränsen tordeminderårigår och begreppet20154.bilaga 15 s.

36 20-ârsgräns.tillämpasbostadsbidragFör en
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anpassning till motsvarande åldersgräns ochvara begreppen i
utlänningslagen.
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åldersgränserFörsvarsdepartementets

Totalförsvarsplikt1 m.m.

civilaochmilitärai dettjänstgöringspliktBestämmelserna om
beröråldersgränserflertalinnehållerförsvaret ungaett som

år.och 3018, 2417,15,nämligenmänniskor,
tjänstgöringspliktenåldersgräns närfinns övreDet även en

fyllertotalförsvarspliktigedenårdetnämligenupphör,definitivt
föråldersgränsenden övreocksåskallHär nämnas70 år. att

år.värnplikt 47är
totalförsvaretsbestämmelserna ärmedSyftet tryggaatt perso-

nalförsörjning.

historikLiten

försvaretmilitärai detUänstgöringsplikten

länge ifunnitsharlandetförsvaraförtjänstgöraskyldighetEn attatt
huse"det "man närhettelandskapslagarnasvenskadeSverige. I ur

delta iskyldigaträlarfria och attAllafienden kom. män var--
mångahurberoddeuttagningenStorlekenlandvärnet. som

tillfälle.varjevidbehövdes
indelningsverket.1600-taletslutetunderLandvärnet ersattes avav

skullekronansoldaterantalskullelandsända sättaVarje ett somupp
varjetillsmåningomsåutvecklades attför. Dettaunderhållordna

200på 1hållaförband sig regementelandskap ett man.att
År beväringsin-allmännadenmedvärnpliktenåterinfördes1812

princip blevindelningsverket. Itillkomplementrättningen ettsom
allmännai deningåskyldigäroch 2520mellanvarje attdärmed man

värnpliktslagårs1885införandetbeväringen. medsambandI av
till 20 år.1892årår ochtill tolvbeväringstidensträcktes31 utnr.

37 Värnpliktig.Beväring
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Genom 1901 års försvarsordning reformerades försvarets manskaps-
rekrytering. Indelningsverket upphörde och heltersattes ettav
värnpliktssystem.

År 1941 värnpliktslag 1941:967. Enligtantogs 1941 årsen ny
värnpliktslag varje svensk Värnpliktig från och med detvar man
kalenderår då han fyllde år18 till och med det år han fyllde 47 år.när

syfteI tillgodose det militära försvarets behovatt personal fannsav
vid sidan bestämmelserna tjänstgöringsplikt i 1941 årsav om
värnpliktslag tjänstepliktsbestämmelseräven för olika ålderskategorier
i den allmänna tjänstepliktslagen l959z83, lagen 1981:292 om
tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal veterinärpersonalsamt

den arbetsrättsliga beredskapslagen 1987:1262 och lagenm.m.,
1994:260 offentlig anställning.om

1941 års värnpliktslag har lagen 1994:1809ersattsnumera av om
totalförsvarsplikt, till vilken vi återkommer.strax

Ijänstgöringsplikten i det civila försvaret

Vid tiden för det första världskriget aktualiserades efter förebild-
från Tyskland fleraoch andra krigförande länder frågan om en-
allmän tjänsteplikt i Sverige. En sådan tjänsteplikt infördes också, men
först andra världskriget brötnär ut.

Genom 1937 års luftskyddslag blev det således möjligt medatt
tvång luftskyddet.mellan och18 60 årmän tillta ut

Luftskyddslagen år 1944 civilförsvarslag i sinersattes turav en som
1960 års civilförsvarslag 1960:74.ersattes av

Som komplement till tjänstepliktsbestämmelserna i civilförsvars-
lagen förekom sådana bestämmelser i deläven andra författningar,en
nämligen lagen 1943:881 polisens ställning under krig, denom
allmänna tjänstepliktslagen 1959:83, lagen 1966:413 vapenfriom
tjänst, i lagen 1981:292 tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdsper-om
sonal veterinärpersonal, lagen 1984:272 skyldighet församt om
civilförsvarspliktiga tjänstgöra utanför civilförsvaret, räddnings-att
tjänstlagen 1986: 1021 och lagen 1994:260 offentlig anställning.om

38 Som jämförelse kan i dennämnas då gällande brandstadgan föreskrevsatt en
skyldighet tjänstgöra i den allmänna brandkåren från och med åratt det ZO-ársdagen
infaller till och med det år SO-ârsdagen infaller. I skogbrandlagen föreskrevs för
tjänstgöringsskyldighet för släckningsarbete fyllda 18 âr inte 60 år. I lagenmen om
tjänsteplikt tjänstepliktgällde från och med det âr fyllde 16 är till och medpersonen
det år han fyllde 70 år. Sistnämnda ålderskategori omfattades tvångsbestäm-även av

i utrymningslagen.meslerna
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ålderskategoriernabestämmelsernaSammanfattningsvis gällde
år.15-7018-65 år och15--65 är,

för militäråldersgränsbestämmelseraktuellasammanfattningEn av
totalförsvarspliktinförandet lagentjänsteplikt vidoch civil omav

från och medvärnpliktigvarje svenskvärnpliktslagenEnligt manvar
fylldeår hanår och med detfyllde 18 tillkalenderår då han närdet

är.47
värnpliktstiden,underhelstkunde ansökasVapenfri tjänst när som

ålder.årsfrån 18 till 47
fick tillreservofficerarebli yrkes- ellervilleKvinnor antas ensom

fyllde lägst 18 årantagningsåretunderutbildning endast desådan om
grundutbildning förmilitär1980:1021är lagenoch högst 24 se om

kvinnor.
fullmaktslagtjänstepliktslagenallmänna ärdenGenom ensom-

tjänsteplikt och arbets-allmänmöjlighet attstaten genomgavs-
planeradsnabb ochbehovetförmedlingstvång tillgodose enav

krigsfara. Kravetkrig eller vidsamhällslivet iinriktning av
under 16arbetstagarentillämpas intearbetsförmedlingstvång ärom

innebärtjänsteförlängning, vilkets.k.år. Vidare gäller70eller över
särskiltfår inteoch 70 årmellan 16arbetstagare är utanatt somen

sittlägga nedpåsin anställning ellerlämna sättmedgivande annat
juli 1994från och med den 1bestämmelser harredovisadearbete. Nu

beredskapslagen.arbetsrättsligadenöverförts till
fråni Sverigemedborgare bosattagällde svenskaCivilförsvarsplikt

Även utländskaär.med det år de blir 65år till ochfyller 16det är de
civilförs-skyldigakunde blii Sverige görabormedborgare attsom

varstjänst.
föreskrivs ifred och i krigräddningsinsatser iTjänsteplikt vid

och 65 år.mellan 18ochförräddningstjänstlagen ärsomvar en
veterinärpersonalsjukvårdspersonalhälso- ochTjänsteplikt för samt

stadigvaran-bosatta elleroch 70 årmellan 16gällde alla ärsomm.m.
i landet.de vistas

och beredskaps-polispersonaltjänsteplikt förBestämmelserna om
åldersgränsbestämmelser.polismän saknar

39 infaller.l6-ârsdagenkalenderårDet
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1.1 Totalförsvarspliktiga 15 år-

Lagen 1994:1809 totalförsvarsplikt har tidigare nämntsom som
1941 års värnpliktslag. I samband därmed upphävdesersatt denäven

allmänna tjänstepliktslagen 1959:83, lagen 1966:413 vapenfriom
tjänst, lagen 1981:292 tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdsperso-om
nal veterinärpersonal och lagen 1084:272 skyldighetsamt m.m. om
för civilförsvarspliktiga tjänstgöra utanför civilförsvaret.att

En ö-årsgräns15/1

Den har fyllt 15 år kan omfattas totalförsvarsplikt. Detsom av
framgår 1 kap. 2 § lagen 1994:1809 totalförsvarsplikt. Enligtav om
bestämmelsen gäller totalförsvarsplikt för varje svensk medborgareen
och för den utländske medborgare bosatt i Sverige från börjanärsom

det kalenderår han eller hon fyller 16 årnär till slutet detav av
kalenderår han eller hon fyller 70 år.

Tjänstgöringen kan fullgöras värnplikt, civilplikt eller allmänsom
tjänsteplikt l kap. 4 §.

Redan i 1944 års civilförsvarslag i huvudsaksom var en-
sammanslagning luftskyddet med det allmänna brandförsvaret ochav
skogsbrandförsvaret utrymningsorganisationen gällde civilför-samt -
svarsplikt från och med det kalenderår fyllde 16 år. 1943 årsman
civilförsvarsberedning hade visserligen föreslagit civilförsvars-att
plikten skulle gälla redan från och med det kalenderår fyllde 15man
år se SOU 1944:5 167, liksom regeringen i propositionen 1944:268s.

140. Riksdagen ansåg emellertid åldersgränsen alltför lågs. vara
eftersom den i realiteten innebar till och med 14-åringar omfattadesatt

tjänstgöringsplikten. En sådan laglig plikt borde enligt riksdagenav
inte kunna åläggas så se Andra särskilda utskottetsunga personer
utlåtande 1944 Någon5. förklaring till detta ställnings-närmarenr
tagande lämnas inte.
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Mönstringspliktiga år1.2 17-

En 1 7/1 8-årsgräns

Skyldigheten genomgå mönstring inträder enligt kap.2 2 § detatt
år.kalenderår den totalförsvarspliktige fyller 18 innebär iDetnär

för del inträder denna skyldighet redan vid årspraktiken 17att en
ålder.

med den tidigare gällande ålders-Bestämmelsen överensstämmer
för värnplikt.gränsen

mönstringenSkälet till denna åldersgräns behölls äratt att av
skäl måste ske viss tid före det "rycker in. Enadministrativa manen

måste till den enskilde. Man kan knappast begäraviss hänsyn även tas
efter mönstringen skall rycka in. Han kanhonom hanatt snarastav

vilja uttagningeneventuellt klaga m.m.

Värnpliktiga 18 år1.3 -

18/19-årsgränsEn

§ gällerfullgöra värnplikt omfattar enligt l kap. 5Skyldigheten att
19fyller årkalenderår den totalförsvarspliktigefrån början det närav

fyller år.det kalenderår han 47till slutet närav
såledesgällde enligt värnpliktslagen harförhållande till vadI som

kalenderår 18-årsdagen inträffar tillhöjts från detåldersgränsen när
Ändringeninträffar. vidtagits förl9-årsdagen harkalenderårdet när

avskaffa möjligheten med plikt iönskemåltillgodose att taattatt om
anpassning tillför militärtjänstgöring ochanspråk underåriga är en

l994/95:6rättigheterFN-konvention barnens prop.1989 års s.om
116.

40 fyller 19 år se 4 kap.mönstring kalenderårKallelse till skall ske detsenast man
totalförsvarsplikt.förordningen 1995:2381 § om

4 totalförsvarsplikt skall skattemyn-förordningen 1995:238Enligt 3 §kap. 1 om
pliktverk varje svensktill Totalförsvaretsdigheten varje år uppgifterlämna manom

fyller 17 år.under âretsom
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19-årsgränsen särregelen-

innehåller specialregel för svensk harkap. 3 §4 en man somen
i där han skyldig fullgöra militärmedborgarskap är attstat,en annan

fullgörasådan situation han inte skyldig längretjänstgöring. I är atten
före 19-ärsdaggrundutbildning i Sverige 60 dagar han sinän om

detfullgöra motsvarande utbildning i den andra ochväljer statenatt en
tjänstgöringen kommer fullgöras i denstår klart att staten.att

likvärdig medlängd och effektivitet skall denUtbildningens vara som
Sverige.honom ikrävs av

konventionsâtagandeföljer svenskt artikelBestämmelsen ettav -
fall flerfaldigtmaj 1963 begränsningkonventionen den 66 i avom av
flerfaldigtmilitära förpliktelser i fall med-medborgarskap avav

SÖ 1969:24.borgarskap

Mönstringsplikten upphör 24 år1.4 -

23/24-årsgränsEn

vidgenomgå mönstring upphör enligt huvudregelnSkyldigheten att
fyller årkalenderår den totalförsvarspliktige 24utgången det närav

kap. 2 §.2
tidigare gällde, nämligen detsänkning vadinnebärDet mot somen

inträffar,kalenderår 28-årsdagennär
behovhar anförts totalförsvaretsskäl för sänkningSom att aven

åldersgräns på 24 år. Entillgodoses redan vidpersonal kan övreen
regel inte skyldigskall därförtotalförsvarspliktig mönstraattvarasom

fyllde 24 år 122.kalenderår han a.a.efter det när s.
gäller för kvinnorvid mönstringSamma åldersgränser somsom

1994: 18103 § lagenönskar fullgöra värnplikt se omm.m.
civilplikt med längrefullgöra värnplikt ellermöjlighet för kvinnor att

förordning 1995:240.därtill hörandegrundutbildning och 4 §
skyldigheten fullgöravidare förMotsvarande åldersgräns gäller att

grundutbildning 60omfattar längrevärnplikt och civilplikt änsom en
24-ärsdagenkallats in förekap. 2 §. intedagar 4 Har är manman

det finns särskildagrundutbildningen endastskyldig fullgöraatt om
skäl.
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Inskrivningsskyldighet tjänstgöring inomför1.5

30 årtotalförsvaret upphör -

30-ársgränsen

totalförsvarspliktig bedöms ha förutsättningarOm den är attsom
hon i förekommande falltotalförsvaret skall han ellertjänstgöra inom
utbildningsreserv.för värnplikt, civilplikt eller iskrivas in en

för civiladet militära ochutbildningsreservenI ärsom gemensam
finnas sådana totalförsvarspliktiga kanförsvaret skall endast som

och fullgöra grundutbildning underåläggas skyldighet mönstraatten
vid mönstring eller vid särskilddagar. Inskrivning sker60änmer

antagningsprövning för kvinnor.
skyldigheten för den har placeratskap. § upphörEnligt 3 som

fullgöra sådan längre grundutbildning hanutbildningsreserveni näratt
den totalförsvarspliktige står kvar ifyller 30 år. Så längeeller hon

tjänstgöring detskyldig fullgörautbildningsreserven hanär att om
försvarsberedskap.med hänsyn till Sverigesbehövs

fredolika åldersgränser gäller för dem iinnebär såledesDet att som
fårgrundutbildning 24 är, jämfört med demfår i anspråk förtas som

först med hänsyn till Sveriges försvarsbe-anspråk vid behovi etttas
motiveras det i skärpt läge30 år. Skillnadenredskap ettattav

andel landetsframstår angeläget kunna i anspråk ökadatt ta en avsom
avvärja eventuellt hot 128.för a.a.ettatt s.resurser

totalförsvarspliktigatill2 Förmåner

familjepenningFamiljebidrag ochi form2.1 av
bostadsbidrag 18 år-

familjepenning för barn§ har fåEnligt 7 kap. 8 rätt att egnaman
också för andra barnFamiljepenning fårunder 18 år. än egnaman

bidragsberättigadeår och varaktigt bor med deninte fyllt 18 somsom
och maken.

bostadsbidrag förvidare tillkap. 9 § harEnligt 7 rättman
bidragsberättigade bor tillsammansför bostad där denkostnader den

år.under 18med barn
familjebidragslag ochinfördes 1978 års18-årsgränsen är engenom

bidragsförskott och förlängt barn-föranpassning till 18-ärsgänsen
1977/782127.bidrag prop.
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Familjebidrag i näringsbidrag 162.2 form årav -

förmånerförordningen 1995:239 till totalför-Enligt 7 kap. 19 § om
förinte näringsbidrag lönekostnadersvarspliktiga lämnas som avser

barn under 16 år.bidragsberättigades barn eller makens För barnden
det finns särskildafyllt år lämnas näringsbidrag endasthar 16 omsom

skäl.
Åldersgränsen beskattningår anpassning till reglerna16 är omen

åldersgräns finns i föreskrifterna ifâmanföretag. motsvarandeEnav
§ kommunalskattelagen 1928:370i anvisningarna till 32punkten 13

maka eller makeföretagsledaren eller dennesrörande somvem --
utfört företaget harför ersättning för arbeteskall beskattas den som

uppnått års ålder.inte har 16betalat till makarnas barnut som

Livränta 16 år2.3 -

16 år.innehåller åldersgränsenBestämmelserna livräntaom

omreglering vissa1950:262 angåendeförordningenEnligt 8 § av
militärtjänst-kroppsskada ådragen underi anledningersättningar av

tilläktenskapet desstill barn inom ellergöring skall livränta utomges
år.fyllt 16barnet

Åldersgränsen regler under-anpassning till de16 år är omen
Bestämmelsen tordegällde år 1950.hållsskyldighet till barn nusom

förhuvudregel 18-årsgränsgällerobsolet. Numera ensomvara
underhållskyldighet.föräldrars

Officersutbildning3

25 årAntagningsålder högst3.1 -

innehåller åldersgränsen 25officersutbildningBestämmelserna om
år. -

får den högst fyller1994:882ofñcersförordningenEnligt 9 § 4 som
officersaspirant.kalenderåret25 år under antas som

med till "krigets krav"hänsyntill 25-årsgränsenMotivet är att man
till officer.utbildningenför gammal förbör inte vara
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4 Frivillig försvarsverksamhet m.m.

Bestämmelserna för den frivilliga försvarsverksamheten innehåller
åldersgränserna 15, 16, 18 och 19 år.

nedre åldersgränsenDen 15 år har samband med straffbar-
hetsäldern.

16-årsgränsen anpassning till denär omyndiges rättshand-en
lingsförmåga. Såväl 18-årsgränsen 19-årsgränsen ärsom en
anpassning till Barnkonventionen.

4.1 Hemvämsungdom 15 år-

Enligt 11 § hemvärnskungörelsen 1970:304 får den har fyllt 15som
år hemvärnsungdom. Aldersgränsen har samband medantas som
straffbarhetsåldern.

4.2 Hemvämsman 18 år-

har fylltDen 18 år får hemvärnsman 9 §. för-Iantassom som
ordningen 1983:31 med tjänsteföreskrifter för Försvarsmaktens
personal 2 kap. 2 § definieras Hemvärnspersonah "Hem-som

hemvärnsungdom har fyllt år".värnsmän 18 18-årsgränsensamt som
har tillkommit på grund FN:s Barnkonvention.av

4.3 Den frivilliga försvarsverksamheten 16 och-
18 år

Enligt 4 § förordningen 1994:524 frivillig försvarsverksamhet fårom
den 16 år ingå avtal tjänstgöringär och den år18 ingåärsom om som
avtal tjänstgöring i Försvarsmakten.om

16-årsgränsen hänger med de allmänna reglernasamman om
omyndiga barns rättshandlingar ingå vissa avtal. 18-t.ex. attm.m.,
ârsgränsen här följd FN:s Barnkonvention.är även en av
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Krigsfrivillig 18 år4.4 -

krigsfrivilliga vidförordningen FFS 1987:12Enligt 2§ om
krigsfrivillig underFörsvarsmakten skall den antassom som an-

tagningsåret fylla lägst 19 år.
Åldersgränsen Barnkonvention.anpassning till FN:sär en

trafikflygarutbildningStatlig5

tillAntagningsålder 20 27 år5.1 -

trafikflygarutbildning1983:261 statligEnligt 8 § förordningen om
år 27 år utbildningenfyllt minst 20 och högstmåste ha närman

för fåpåbörjas att antas.
förföre fyllda 20 år regelmotiv har anförtsSom äratt somman
tillflyga. demför lära sig Merpartenom0gen" antasatt somav

år.fråga mellan 22 och 23utbildningen i är
förmotiveras bör inteåldersgränsenDen övre att varaav man

påbörjar utbildningen.gammal när man
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åldersgränserSocialdepartementets

Socialtjänst1

har kommunensocialtjänstlagen SoLEnligt ett yttersta ansvar
ålder vistas i kommunen.för alla märmiskor oavsett som--

används i SoL fixering tillbarn och ungdomBegreppen utan
iunderårig används i betydelseviss ålder. Begreppet samma som

ården under 18 omyndig.föräldrabalken, dvs. ärsom
till vissaflera bestämmelser knyterfinnsI SoL även som an

15-årsgräns för barnsåldersgränser, nämligenbestämda rätt atten
förtill tals och 12-årsgränsolika sammanhang kommai som ram

verksamhetsområdenolikabarnomsorgen. Inom barnomsorgens
nämnda åldersramen ytterligare antaldessutom inom dengäller ett

förskola i fritidsverksamhet.i ochåldergränser

historikLiten

vård och skydd barnberedandebestämmelsernaäldstaDe avom
förordningar angående kommunernasisamhällets försorg gavsgenom

såvittinriktades samhällets hjälpverksamhetförsta handfattigvård. I
övergivits sinaföräldralösa och dempå derörde barnen som av

föräldrar.
uppfostranvård ochfosterbarns1902 års lagarGenom omom

barn fick samhälletsförsummandei sedligt avseende"vanartade och
det gälldebetydligt vidgad Närbarnavårdande verksamhet ram.en

fosterbarn undertillsynsordning för 7fosterbarnsvården infördes en
skydd.omfattades inte detta Närårår. Utackorderade barn 7över av

samhälletmöjlighet förinfördesgällde "vanartade" barndet atten
vilja. Samtidigtär föräldrarnastvångsomhänderta barn under 15 mot

ungdom i åldernvilket innebartvångsuppfostran,lag attantogs omen
till tvångsuppfostran påstraff dömasi stället för kunde15-18 år

uppfostringsanstalt.allmän
fattigvård till minderåriga,fattigvårdslag1918 årsGenom ävengavs

nödställda ochfyllt 16 år. Hjälpförstods den intevarmed som
vård och uppfostran.underhåll,vårdbehövande barn omfattade
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sammanfördes tillsynen1924 års barnavårdslagGenom över
beträffande vanartiga barn och barn ifosterbarnsvården, ingripanden

värdbehövande barnhjälp nödställda ochfara bli vanartiga samtatt
föråldersgränsen barnavårds-Denvård hemmet. övreutomgenom

missförhållanden ihöjdes till 16 årnämndens tvångsingripande
beteenderubbningar hos denrespektive 18 ârföräldrahemmet

underårige själv.
barnavårdsnämnden uppgiftenår tilladeslagstiftning 1934Genom

och 21 är medbeträffande i åldern mellan 18ingripa ävenatt personer
hadeskyddsuppfostran. Dessaförebyggande åtgärder eller personer

årshänförts under 1885 lösdrivarlag.i utsträckningtidigare stor
fattigvårdslag.1918 årssocialhjälpslag1956 års ersatte

för ingripandebarnavårdslag höjdes 16-årsgränsen1960 årsGenom
"beteendefallen" gällde18 år. För"miljöfallen" tillfrågai somom

upphördesamhällsvårdTidigare beslutad när20 år.gräns senastövre
omhändertagits efter det hanhadefyllde 18 år. Om denden ungeunge

beteende, upphördegrund sittfyllt 15 ärhon hadeeller egetav
omhändertagandet. innebarår efter Detsamhällsvården attsenast tre

fylldepågå längst tills denbeteendefallen" kundevården i ungesom
avsåg i princip barnårs lagFosterbarnsbestämmelserna i 1960år.23

16 år.under
fixering tillbarnavårdslag används begreppet barn1960 årsI utan

PåochMotsvarande gäller beteckningarna ungdomålder.viss unga.
underårig.beteckningenförekommerställen i lagenflera även

innebördföräldrabalken, harfrånvilken hämtatsTermen, somsamma
myndig-före 1969 års sänkningbetecknar alltsåochdennai av

års sänkningår, och före 1974under 21hetsåldern den är avsom
därefterär och denunder 20 ärmyndighetsåldern den är somsom

18 år.under
fick kommunernaförskoleverksamhet1205lagen 1973:Genom om

för alla barn ii förskolaanvisa platslagfäst skyldighetbl.a. atten
fyller år. Dessa be-6höstterminen det år barnetfrånkommunen

1976:381lagentill denöverfördesstämmelser omnyasenare
barnomsorg.

huvudsak förtsilagstiftningsområden harredovisadeNu sagtssom
socialtjänstlag.årsi 1980samman
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ordningNuvarande

enhetlig reglering1980:620 har i principsocialtjänstlagenGenom en
socialvården.kommunalaåstadkommits denav

lagen l990:52 medi kombination medSocialtjänstlagen SoL
1988:870vård LVU och lagenbestämmelsersärskilda om av unga

1956 års social-i vissa fall LVM harmissbrukarevård ersattom av
1960:97, 1954 års1960 års barnavårdslagl956:2,hjälpslag

1976 års barnomsorgslag1954:579 ochnykterhetsvårdslag
1976:381.

bestämmelser i social-huvuddragen i deredovisar här endastVi
ålders-socialtjänstförordningen 1981:750ochtjänstlagen rörsom

Vi vill inledningsvis påpeka imänniskor.förgränser attunga
förordning används motsvarandetillhörandesocialtjänstlagen med

fråga 1960 års socialtjänstlagredovisat ivibegrepp omsom nyss -
underårig fixeringungdom ochbegreppen barn,nämligen utan-

ålder.till viss
bistånd socialnämndenenskilde till6 § SoL har denEnligt rätt av

kanövrigt, hans behov intelivsföring iförsörjning ochför sin om
biståndsrätt gäller barn.Dennatillgodoses ävensätt.annat

i §för socialnämndens verksamhet 7riktlinjernade allmänna sägsI
föråtgärder vidtasinitiativ till och bevakanämnden skallSoL atttaatt

ochoch goda förhållanden för barnsamhällsmiljögodskapaatt en
s.k. kontaktpersonerfråga utseendeIungdom. en personavom -

i personligauppgift hjälpa den enskildefamilj medeller atten
15-årsgräns.angelägenheter nämnts enanges-

missbruk i § SoL insatseråtgärder 11det gällerNär sägs attmot
skallfixering till viss ålderoch ungdom ägnasför barn utan ---

uppmärksamhet.särskild
ålder allmän-någon särskildlikaså peka§ SoLI 12 utan att utges

barnbestämmelser för kommunernasmålinriktade omsorger omna,
ungdom.och

42 socialtjänstförordningen.§35Men begreppetäven vuxna, se
43 biståndsbe-socialbidrag realterat barnsi förSocialstyrelsen har fråga om normen

11-20 år. För hemmavarande4-10 år ochnämligen 0-3 år,till ålder,hov
hälftensocialbidragsnormeninte studerarår och äldre utgör18ungdomar avsom

för sammanboende.normen
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1.1 Förskoleverksamhet för 1-6 år

13-18 SoL finns särskilda bestämmelser förskoleverksamhetI om
och skolbarnsomsorg.

Förskoleverksamheten barn inte har uppnått skolpliktigavser som
ålder § andra stycket13 SoL.

tillhandahållas förFörskoleverksamhet skall barn har fyllt år.1som
Yngre barn har särskilt behov stöd i sin utveckling skall ocksåsom av
erbjudas plats inom förskolan § andra stycket SoL. Regeln har14 a

följande åri korthet bagrund. Genom beslut 1985 lade riksdagen fast
för förverkligaprinciperna för alla barn delta i kommu-rättatt atten

nal förskoleverksamhet från års ålder till deoch halvt dessett ett
Åldersgränsenbörjar skolan. och halvt år valdes eftersomettett

föräldraförsäkringen månader,avsikten förlänga till 18 prop.attvar
1984/85:209. Som skäl för åldersgränsen år har i lagstiftnings-1
ärendet lagreglering barnomsorgsområdetutvidgadom en m.m.

tillhandahållas förförskoleverksamheten i första hand börsagts att
viktigtbarn har fyllt år l993/94:11 33. Ett skäl1 prop.som s. var

tidigareföräldraförsäkringen begränsades till 12 månader 15motatt
månader de s.k. garantidagarna bort. Däri och med togsatt

härskulle barnomsorgen vid. Det kanföräldrapenningen sluttog ta
föräldrapenningenanmärkas de s.k. garantidagarna inomatt numera

återinförts.har

6-12 år1.2 Skolbarnsomsorg

år fylleroch med höstterminen det de 6 år anvisasskall frånAlla barn
förarbetena till denna bestämmelsei förskolan 15 § SoL. Avplats

5-åringar föräldrarbör erbjuda deframgår kommunen ävenatt vars
anledning barnet börja skolan vid 6 årsså önskar, med att avsesav

Efter tidigare ha varit helt oregleradålder, plats i förskolan. att enen
allmän förskola för allabeslutade riksdagen år 1973verksamhet att en

införas år Bestämmelsen har därefter6-åringar skulle 1975. anpassats
beslut flexibel skolstart vilket innebärtill riksdagens attom en

läsåret har skyldighetskolhuvudmännen fr.o.m. 1997/98 emotatt ta
för förskola försexåringar vill börja skolan. Som skålalla ensom

föregåsdet angeläget skolstarten6-åringar har anförts attatt avanses
verksamhet 1973:136 ochskolförberedande prop. prop.en

någonbarn med särskilda behov gäller inte1993/94: 11 35. Förs.
SoL.åldersgräns 16 §
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Jämlikt 17§ SoL åläggs socialnämnden verka för allaatt att
alla barn särskilda behov 16§6-åringar liksom med s.k. SoL

verkligen utnyttjar anvisad plats.
barn till och med 12 års ålder 13 §tredjeSkolbarnsomsorgen avser

IZ-årsgränsen infördes 1976 årsstycket SoL. genomsom--
motiveras i den åldern alltjämt behöverbarnomsorgslag, barnattav

ellerunder den tid föräldrarna förvärvsarbetarheldagsomsorg -
gäller 1975/76:92 17.studerar och skolans inte prop.när s.ansvar

mellan 10 och 12 år kan skolbamsomsorgen bedrivasFör barn även
form fritidsverksamhet 13 § andra stycket SoL.i öppen aav

fritidsverksamhetFöljande skäl anfördes för denna ordning. En öppen
grad omvårdnad och tillsyn fritidshem-erbjuder inte somsamma av

för barn ioch den integrerade skolbamsomsorgen behövssommen
äldreåldern till 9 år, erbjuder i gengäld de lite barnen7 enmen

anpassad till dessa åldersgruppers behovverksamhet ärsom mer
1993/94:1l 36.prop. s.

18Skyddet for fosterbam år1.3 -

särskilda regler till skydd för "fosterbam".SoL finnsI 25-30
18 år.underåriga, dvs. de underbestämmelser gällerDessa ärsom

bestämmelsen flyttningsförbud 28 § SoLskall särskiltHär nämnas om
möjligheti 24 § LVU. Regelnjfr motsvarande bestämmelse ger en

kraft vårdnadshavarenshänvisning till barnets bästamed sättaatt ur
En viktig faktor vid bedömningenbestämmanderätt barnet.över av

fylltflyttningsförbud barnets vilja. Har detta 12behovet ärett egenav
Ävenfrångås vägande skäl. barnsinteår, bör dess vilja utan yngre

Sociallagstiftningen,Brarnstång, Eninställning bör beaktas se t.ex.
kommentar, 1985, 117.s.

Övrigt.41

barn och ungdomar kanbestämmelser i SoLövrigaBland rörsom
inte straffsanktioneradeförsta stycket SoLi §den 71nämnas

underärigfår kännedomochuppmaningen attatt om enen somvar
behandlas där sådantellermisshandlas i hemmet sättett attannars

börutveckling anmäla detta tillför hälsa ellerdet fara hansär
verksamhet berör barn ochmyndighetersocialnämnden. För vars

myndigheter gäller enligtanställda hos sådanaungdom de ärsamt som
anmälningsplikt.paragraf obligatoriskandra stycket samma en
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3444,i 62 ochockså bestämmelsernaSlutligen skall nämnas att
registerfrågor knyter tillavgifts- ochrörande vissa66 SoL an

underårig.begreppet
social-socialtjänstförordningenbestämmelserna i rörFlera somav

till detta begrepp,uppgifter knyter dessutomsärskildanämndens sean
socialnämnden i frågaåliggerde uppgifter§ angående42t.ex. som

målsägandebiträde.förmynderskap ochvårdnad ellerom

årProcessbehörig i biståndsmâl 151.5 m.m. -

har barnenligt socialtjänstlagen SoLmål vård barnI om av
talerätt.

själva föra sinfyllt år har dessutomhar 15Barn rätt attsom
talan i mål.dessa

kan till förbör höras, detBarn är nyttavarasom yngre om
kan skada det.utredningen och barnet inte taantas av

under årSoL gäller barn. Men barn 15Bistândsrätt enligt 6 § även
årinnebär barn under 15saknar enligt 56 § SoL talerätt. Det att ett

bistånd. barneti mål eller ärende Harkan inte part ett ett omvara
vårdnads-omyndigt, har såväl denfyllt år15 är ännu unge sommen

fylltansökan bistånd från den harhavaren partsställning. En somom
föräldrarnas in-därför sak, oberoende15 âr skall alltid iprövas av

föräldrarnaställning till ansökan. För barn ankommer det attyngre
söka bistånd.

fyllt år själv föra sinEnligt 56 § får således underårig 15somen
talan i mål eller ärenden. Talerätten innebär barnet i vissa fall haratt

biståndinitiativrätt, dvs. barnet kan väcka talan tillrättatt t.ex.om
enligt SoL.

Barn år bör enligt bestämmelse höras,15är änsom yngre samma
det kan till för utredningen kanoch barnet intenytta antas taom vara

skada det.av
När det gäller barn 15 år mäste dessutom barnetsär änsom yngre

talan utföras ställföreträdare. allmänhet kan den uppgiftenIav en
fullgöras barnets ställföreträdare vårdnadshavaren.legalaav

IS-årsgränsen framvuxen praxisDen nuvarande och ägdeär ur
relevans enligt 1960 års barnavårdslag Bramstång,se Sociallag-även
stiftningen, kommentar, 1985, förarbetenaEn 162. Av till den is.

44 Se 43 socialtjänstförordningen.§även
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gällandedag bestämmelsen i SoL framgår den säkerställaatt attavser
omyndiga barn, har uppnåttäven tillräcklig mogenhetsgrad,att som en

bör precis tidigare kunna självständig ställning i mål ellersom ges en
ärenden inom socialtjänsten och berör dem 1979/80:1 delprop.som
A 409 och 567.s.

1.6 Vetorätt vid val kontaktpersonm.m. av -
15 år

barnet fyllt år fårHar 15 kontaktperson endast barnetutsesen om
ellersjälvt begär samtycker till det.

regel rörande barnsEn komma till tals finns i §10 SoL.rätt ävenatt
För barn inte har fyllt år får kontaktperson15 endastutsessom en om
barnets vårdnadshavare själv begär eller samtycker till det. Har barnet
fyllt får kontaktperson15 är endast barnet självt begärutsesen om

samtycker till det.eller
Åldersgränsen följer skäl motiverar talerätten enligtav samma som

SoL.56 §

2 Tvångsvård LVUav unga

i förstaBestämmelserna i LVU hand underden 18äravser som
år.

fårLVU dock i vissa situationer tillämpas på denäven ärsom
år.äldre 18 Högsta åldersgräns 20 år. Vården skall i sådanaän är

fall upphöra den fyller är.21närsenast unge
fyllt år LVU-har 15 har själv föra sin talan iBarn rätt attsom

mål.

45 ÄrSe bestämmelsen i 27 § socialtjänstförordningen 1981:750. den intagneäven
är skall läkare sig varje åtgärd vidtasunder 15 skyndsamt med denyttra om som unge

hållas avskild från övriga intagna vidhan skall hemmet.t.ex. om-
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årtill vård 15Samtycke2.1 -

skall insatser inomLVUförsta styckethuvudregeln i §Enligt 1
med densamförståndungdom iför barn ochsocialtjänsten göras unge

i socialtjänstlagenbestämmelsernaenligtvårdnadshavareoch hans
samtycke tilleller henneskrävs hansfyllt ården 15Har unge

få väljas framför LVU-skallfrivilliga insatserförbehövlig vård, att
stycket LVU.andravård §l

Åldersgränsen processbehörig-förmotsvarande åldertillknyter an
LVU-mål.het i

brister igrundTvångsvård på2.2 avomsorgenav
18 ârden unge -

vissaenligt LVU,beredas vårdskall dock18 årunderDen är omsom
kanföreligger och detsituationerangivna atti lagen antasnärmare

eller demsamtycke denmeddenvård inte kanbehövlig avungeges
år,fyllt 15haroch, denhonomvårdnadenhar när avungeomsom

stycket LVU.§ andrasjälv lhonom
förden utsättsi LVU ärsituationerDe nämns att ungesom

eller någotiutnyttjande, bristerotillbörligtmisshandel, omsorgen
§.hemmet 2missförhållande iannat

skall upphöra närstöd §med 2beslutatshar senastVård avsom
år.fyller 18den unge

18-årsgränsförMotiv en

detmotiven18 år i närvårdtiden till sägsbegränsaskäl förSom att
denbrister igrundasvårdgäller beslut ungeomsorgen omsomom

medförenligtintedet skulle§ LVUmiljöfallen enligt 2 att vara---
denefter detbestådennalåta ävenför vårdengrunderna attatt unge

under för-stårinte längreoch såledesåldermyndiguppnåtthar
Del C 14.1979/80:vårdnad prop.äldrarnas s.
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20 årbeteendeTvångsvård grund2.3 egetav --

sindenför vård utsätteri LVUsituationerAndra nämns att ungesom
missbrukskadasriskpåtagligförutvecklingellerhälsa att genomen

eller någotverksamhetbrottsligmedel,beroendeframkallande annatav
beteende 3 §.nedbrytandesocialt

fyllt 18hardenvård beredasfårparagrafen ävenstödMed somav
ochbehovtill denmed hänsynvårdsådan20 år,inte ungesommen

vårdnågonlämpligareövrigtförhållanden i änpersonliga är annan
med denkanvård intebehövligkanoch det antas att ungesges

stycket LVU.§ tredjesamtycke 1

ZO-årsgränsförMotiv en

anledningmedvården har beslutatssituationer dågällerdetNär av
visserli-motiven detinledningsvis ibeteendeden sägs attegetunges

intevård med stöd lagenhävdasgrunder kanprincipiellapå att avgen
århar fyllt 18pågå efter det denkunnanågot fall böri att unge -

1977:40också hade föreslagit i SOUSocialutredningensåsom men-
till följd försenaddärövermånga i åldrarnaockså närmastatt avunga

de insatserofta har behovmognad eller utveckling ett stort somav
således enligtmissbrukare kansocialtjänsten. Förkan inom ungages

bättresocialnämndenvård kanmotiven den varages genomsom
skada för denmissbruket leder tillförhindraägnad attatt unges

samhällsorganskande insatserutveckling än annatettgenomsom ges
personliga förhållandenkan denförsorg. På motsvarande sätt unges

inom socialtjänstensärskilda insatser kandesådana att som gesvara
behov personlig vård ochanpassade till deoch är om-ungas avsom

rehabilitering denför socialvårdnad bättre förutsättningar änenger
kriminalvården. Regeln detinombehandling kan gört.ex.som ges

behandlingsalternativ föravvägning mellan olikamöjligt göraatt en
och Del C 14-17.1979/80: Del A 584åldersgrupp propdenna s.s.

21 årVårdtid vid beteendefall2.4 -

skall upphöra denbeslutats med stöd 3 §Vård har närsenastavsom
fyller 21 år 21 § LVU.unge
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för 21 -årsgränsMotiv en

stöd före detregeln vad inletts med LVUMotivet bakom att avsom
därefter vårdenskall kunna pågå viss tidden fyllt 20 år är attenunge

årabsolut åldersgräns vid 20pågå behandlingsperioden Enskall ut.
obenägenhet hos socialnämn-motiven kunna leda tillskulle enligt en

beträffandevård med stöd LVUansökanden göraatt ungaom aven
det vidare, kunnafylla 20 år. skulle i sinskall Det sägstur,snartsom

vårdform med hänsyn tillundandrogsmedföra dessaatt en somunga
åldersgräns skulleför absolutlämpligast dem. Enderas behov var

innan denvård har beslutatsmedföra denockså kunna straxatt som
klartavslutas vid tidpunktfyllt 20 år måste ärhar en somunge

Delvårdbehov 1979/80:1 C 24oförenlig med den prop. s.unges

i LVUtidsbestämd vårdkommittéförslag förEtt2.5

årfrån 15-

ReaktionerSOU 1993:35Ungdomsbrottskommittén har i betänkandet
år bör kunna dömasungdomar från 15ungdomsbrott föreslagit attmot

formsocialtjänsten itill vård inomöverlänmasdomstol att avav
straffvärde.brottetsungdomshem motsvarandepå särskiltbehandling
mellanstraffvärdegälla brott medförslaget skall detEnligt ett sex

och två år.månader

Barnkonventionoch FN:sFrihetsberövanden2.6

enligt LVUsamtyckevårdBestämmelserna utan avser unga uppom
barnkonvention föreskrivsFN:sartikel 37 punkten ctill år. I21 att

hållas åtskiltskallunder 18 år/vår anm.barnvarje frihetsberövat
tillinte kanäldre/vår detår eller anm,från 18 anses varaomvuxna

detta.intebarnets bästa göraatt
kriminalvårdsanstalt gällerplaceringen intagna igällerNär det av

under ården 21differentieringsregel, nämligensärskild äratt somen
menligtinverka hansfrån intagna kanåtskildskall hållas som

placeringen prövningsåledes vidskeri samhället. Häranpassning en
differentieringsregel finns inteNågon motsvarandeenskilt fall.varjei

LVU-vård.för
nyligenutlänningslagen harförvarstagande enligtfrågaI motom

föreslagitsBarnkonventioneniifrågavarande bestämmelsebakgrund av
från 16 till 18 år.åldersgränsenhöjning aven
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Vidare kan Barnkommitténnämnas enligt sina direktiv dir.att
1996: 15 har bredgöra huröversyn svensk lagstiftningatt ochen av
praxis förhåller sig till Barnkonventionens bestämmelser.

2.7 Processbehörig i LVU-mål 15 år-

målI vård barn enligt lagen med särskilda bestämmelserom av
vård LVU har barn talerätt.om av unga

Barn har fyllt 15 år har dessutom själva föra sinrätt attsom
talan i dessa mål.

Barn bör höras, detär kan till försom yngre nyttaom vara
utredningen och barnet inte kan skada det.antas ta av

Den offentligt bidträde enligtär rättshjälpslagen i målsom ett
eller ärende enligt LVU för barn inte har fyllt 15 årett ärsom

särskilt förordnande samtidigt barnets ställföreträdareutan i det
mål eller ärende förordnandetsom avser.

Barn betraktas dvs. har talerätt i de mål och ärendenpartsom -- -
enligt lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vårdom av unga

barnet LVU. framgårrör Det 36 § LVU.som av
Enligt denna bestämmelse får underårig fyllt 15 år själv föraen som

sin talan processbehörig i Talerätten innebär emellertidprocessen.
inte barnet alltid har initiativrätt. I bl.a. mål vård enligtatt LVUom
saknar barnet sådan Barnet kan alltså interätt. väcka talanen attom
bli ställd under vård.

Barn 15 år börär enligtän nämnda bestämmelsesom yngre nyss
höras, det kan till för utredningen och barnet inte kannyttaom vara

skada det.antas ta av
När det gäller barn 15 år måsteär barnetsän talansom yngre

utföras ställföreträdare. I allmänhet kan den uppgiften fullgörasav en
barnets legala ställföreträdare vårdnadshavaren.av

Den nuvarande 15-årsgränsen framvuxenär praxis och ägdeur
relevans enligt 1960 års barnavårdslagäven se Bramstång, Sociallag-
stiftningen, En kommentar, 1985, 333. förarbetenaAv till den is.
dag gällande bestämmelsen i framgårLVU den, på sättatt samma som
i SoL, säkerställa omyndiga barn,även har uppnåttatt attavser som

tillräcklig mogenhetsgrad, bör precis tidigare kunnaen som ges en
självständig berörställning i mål eller ärenden inom LVU och som
dem prop. 1979/80:1 del 409A och 604.s.
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få råttshjälpkan barnetenligt LVUmål och ärendenvissaI genom
1972:429. Deträttshälpslagentillämpningbiträde medoffentligt av

språkrör ibiträdet barnetsoffentliga är processen.
rättshjälpslagenenligtoffentligt biträdeförordnadDen är somsom

den januarifrån och med 1trädde i kraftlagändringsedanär somen
elleri de målställföreträdareförordnande barnetssärskilt1996 utan

innebär denneförordnandet Detärende utanatt numeraavser.som
beslut. Motivetöverklagakanfrån vårdnadshavarenfullmakt ettt.ex.
socialnämndenstillfällenkan finnasbestämmelsen det närför är att

medbarnets bästa intevad till stämmer överensuppfattning ärsomom
barnet harrimligti dessa falloch detvilja ärbarnets attatt enegen

social-ochvårdnadshavarenbådeoberoendemöjlighet att avagera
46.1994/95:224nämnden prop. s.

Psykiatrisk tvångsvård3

årProcessbehörig 153.1 m.m. -

tvångsvård har barnpsykiatriskenligt lagenärendenmål ochI om
talerätt.

föra sinsjälvaår har dessutomfyllt 15 rättharBarn attsom
mål.i dessatalan

till fördet kanbör höras, nyttaBarn är varaomyngresom
skada det.inte kanoch barnetutredningen antas ta av

ordningNuvarande

mål ärendeni ochhar talerättdvs.betraktasBarn partsom ---
framgårtvångsvård. Detpsykiatrisk1991:1128enligt lagen avom

44
föra sinår självhar fyllt 15får denbestämmelseEnligt denna som

deinnebärBestämmelsenoch ärenden.i målprocessbehörigtalan att
ställföreträdarelegalasinavid sidanår harhar fyllt 15 rätt att avsom

psykiatriskärendentalan i mål ellerföra sineller omensamma
tvångsvård.

bestämmelse höras,år bör enligt15Barn änär sammayngresom
inte kanpatientenför utredningen ochtilldet kan antasnyttavaraom

skada det.ta av
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barnets talan förasår måste15det gäller barnNär är änyngresom
uppgiften fullgörasallmänhet kan denställföreträdare. I avav en

vårdnadshavaren.ställföreträdarelegalabarnets
tvångsvården skallden ifrågasättainställning tillPatientens egen

tvångsvårdsförutsätt-vid bedömningenbetydelsetillmätas av om
ålder och innebärgäller patientensuppfyllda. Dettaningarna är oavsett

eller hon skallår det hanunder 15den ärbeträffande är att somsom
fall det föreliggererbjuds. För detvårdställning till denta som

vårdnadsha-elleroch föräldrarnamellan denmotsättningar annanunge
i den rättsligaför bistå denförordnasgodkan att ungemanvare en

angelägenheten.
år dessa målfyllda 15 iprocessbehörighet vidBestämmelsen om

föreskrifter i 56 §motsvarandeanpassning tilllärendeneller är en
Bilaga 284.1990/91:58 1och 36 § LVU prop.SoL s.

Kvacksalveri4

minstPatienten 8 år4.1 -

områdesjukvårdenshälso- ochinomverksamdenFör äratt som
fyllt 8 årinte harnågoneller behandlaundersökaskall få som

tillsyn.socialstyrelsensstår undereller honhanfordras att

hälso-verksamhetfallförbud i vissa1960:409lagenI motom
påverksamdeni 2 §område stadgas ärsjukvårdensoch att somc

under 8någonbehandlaundersöka eller ärfårområde intedetta som
socialstyrelsen tillsyn.ställd underår attutan vara

förbudeti huvudsakanfördes göråldersgränsskäl för dennaSom att
tillmåstehänsynsåända till dess barnetgällande är tassig stort att
såförbudetnödvändigtinte göravilja. det ärdess attattmenegen

undernämligendetskolan kommerbörjaromfattande. När barnet
tillledabör kunnakontroll,läkarundersökning ochregelbunden som

därföransågsupptäcks. Detbehandling barnet attolämpligatt av
harfyllt 8 år. Barnettills barnetgällabehandla barn börförbudet att
förochförkan redogöradet självtålder, dåockså nåttdå symtomen

detorde eleminerabehandling, vilketkvacksalvarenseffekten mestav
1960: 141behandlingen prop.för skadorriskernaöverhängande s.av

153-154.
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Kastrering5

Minimiålder för ingrepp5.1 23 år-

inte har fyllt år fårDen 23 i princip inte kastreras ävensom om
han eller hon har samtyckt därtill.

underårigFör den under 18 år skall vårdnadsha-ärsom - -
sig.yttravaren

förutsätter samtycke. Enligt 3§ lagen 1944:133Kastrering om
kastrering får den inte har fyllt 23 år kastreras det inteomsom
finns synnerliga skäl.

Kastrering får regel bara ske efter tillstånd socialstyrelsen.som av
förutsättning för tillstånd gäller bl.a. för det fallSom ärpersonen

underårig under 18 år vårdnadshavarens skall tillfälleatt att yttrages
sig 4 §.

fylltFör den har 23 år och i stånd lämna giltigtär att ettsom
får kastrering förutsättningar skesamtycke under vissa begränsade

socialstyrelsens tillstånd.utan
skäl för åldersgränsen år anförts kastrering inte börSom 23 har att

på den inte fullt utvecklad i fysiskt och psykisktgöras ärsom
lagstiftningsärendet såväl åldersgräns påhänseende. I diskuterades en
åldersgräns under år. för 23 år25 år 23 Att stannadesom en man var

undvika risken under iför behöva kastrera denattatt av personer
angivna åldern 1944:14 Bestämmelsenlagen prop. 21.s. om

vårdnadshavarens yttrande för den under år till18 knyterärsom an
myndighetsåldern.

Sterilisering6

fri sterilisering innehåller nedre ålders-Bestämmelserna om en
år.25gräns

ålder får på grundSterilisering i bara skepersoner yngre avav
degenetisk eller medicinsk indikation. Lägsta åldersgräns iär

fallen år.18

46 småningominte Avsikten den så skall upphävas ochLagen används är attnumera.
andra bestämmelser.eventuellt medersättas
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minimiålder 25 årsteriliseringFri6.1 -

århar fyllt 25denfår1975:580steriliseringslagen2 §Enligt som
begäran.påsteriliseras egen

för friåldersgränsenbl.a.framfördeslagstiftningsärendet attI
farniljebild-tillmed hänsynväl lågföreföllår,sterilisering, 25 att

socialaoch denåldervid dennaavslutatsintei allmänhet attningen
förRikernatotalt.förändraskan kommasituationen attsenare

åldersgräns,högreviddärför änångerfall skulle större envara
Å kunderimligtvis inteansågsandra sidan30 år.exempelvis att man

ochemotionelltintellektuellt,iutvecklingmänniskorshävda att
mellan 25tidenunderförändringarsådanundergårhänseendesexuellt

högreskäl bör ändettaenbart sättasålderårsoch 30 gränsenatt av
sidanmotiverade å andraavseendenmognad i dessapåKravet25 år.

förstannadeskålnänmdaAvåldersgräns.lägrehellerinte mannuen
redan igälldemotsvarande åldersgränsår. En25åldersgränsen

1975:18 58Danmark prop. s.

18 årindikationmedicinskGenetisk eller6.2 -

Socialsty-får steriliserasårinte 2518 årfylltharDen ommensom
genetiskvidfår baraTillstånd§.till det 3tillståndlämnarrelsen ges

indikation.medicinskeller
Åldersgränsen skall hafrågaiuttryck för18 år är attett personen

därigenomanfördeslagmotivenålder. Imyndiguppnått att man
vårdnadsha-samtycke,giltigtkravfrågasvårigheterna iundvek om

55.ställning a.a. s.m.m.varens

transplantationförDonator7

år,18åldersgränseninnehåller bl.a.för donatorBestämmelserna
myndighetsåldern.kopplad tillärsom

ålder vetorätt.underårige harDen oavsett

årsenligt 1975gällde även18 år vetorättenSåväl åldersgränsen som
190.1975:transplantationslag
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7.1 Ingrepp för transplantationsändamål 18 år-

8 § lagen 1995:831 transplantation regleras ingreppI om m.m.
underåriga och psykiskt störda för transplantationsändamål.personer

Ålders-Särregleringen för går vid 18 år.gränsenunga personer
anpassning till myndighetsåldern. lagmotiven till denIgränsen är en

anfördes visserligen underårig i åldern 15--18 årlagen att.nya en
torde i allmänhet ha uppnått viss grad mognad, det medattav menen

ställas ihänsyn till de svåra ställningstaganden enskild kan infören
vårdnadsha-samband med ifrågasatt transplantation rimligtär atten

inte den får ställning till frågan transplantations-och tavaren unge om
företas. Därtill kommer, det gäller underårigaingreppet skall när
fallet grund bristande mognad inte kani det enskilda ansessom av

samtycke, vårdnadshavaren torde medha förmåga råda sittöveratt att
förbjuda redan i enighet med reglernarättslig verkan kunna ingreppet

82.i föräldrabalken 1994/95:148 34 ochprop. s.

fixering till7.2 gäller generelltVetorätt utan-
ålder

vilja. gällerheller företas givarens HärEtt ingrepp får inte mot en
Även underårigtillför barnet. i det fallet föräldrarnaVetorätt en

sigföretas barnetsamtycker till ingrepp får det inte motsätterett om
detta 34 och 82.a.a. s.

könstillhörighetFastställande8 av

innehållerfastställande könstillhörighetBestämmelserna avom
saknar direkt18 år för ansökan. Aldersgränsenåldersgränsen

myndighetsåldern.samband med
ansökan vårdnadshava-inte har fyllt 18 årFör den görs avsom

ren.
fyllt 12 år harharDen vetorätt.som
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18 årAnsökan8.1 -

könstillhörighet i vissafastställande1972:119lagenEnligt 1 § avom
år.har fyllt 18denfastställelseansökanfall får göras somavom

för denvårdnadshavarenansökanEnligt § gäller2 görsatt somav
år.under 18är

stabilitet i denanförts18 âr haråldersgränsenskäl förSom att
1972:6föreligger tidigare prop.intepsykosexuella inriktningen s.

57.
på fast etableringdet kravanfördesmotiveringenallmännadenI att

långvarigaoch denställskönsrolleneftersträvadei den uppsom
faststäl-förförutsättningarnainnebärbehövsobservation ettattsom

säkerålder. Någonvid 18 årsföreliggainte tordeoftalelsebeslut ännu
49.a.a.efter pubertetenförräninte kunnabedömning torde göras s.

12 årVetorätt8.2 -

2 §.år harfyllt 12har vetorättDen som
för15-årsgränsföreslagits vetorätt.hadelagstiftningsärendetI en

skälSomemellertid 12-årsgräns.förordadestatsrådetFöredragande en
fråganpersonligså djuptfrågabeslut ianfördes natur somatt aven

meddelas ifall skallnågotkönstillhörighet inte imänniskasom en
samtycke börUttryckligtönskningar.enskildesdenstrid mot egna

ifrågava-ansökanmedde fall då denfordras idärför avensom avses
beslutinnebördeninsiktfullhaslag kan ettrande omantas avom

f..könstillhörighet 51a.a.ändrad s.
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9 Alkohollagstiftningen

Alkohollagen 1994: 1738 innehåller två åldersgränser.
För få köpa spritdrycker, vin och starköl i systembutikatt en

måste ha fyllt år.20 En motsvarande åldersgräns gäller ocksåman
för privat få föra in alkoholdrycker i landet.att

För köpa i detaljhandeln eller bli serverad alko-att
holdrycker gäller måste ha fyllt 18 år.restaurang att man

åldersgränserDessa bestämda alkoholpolitiska skäl.är av
För få bedriva försäljning alkoholdrycker fordrasatt attav man
myndig minst 18 år. Myndighetsâldern således förgällerär att-

få tillstånd driva partihandel eller detaljhandel med sprit-att m.m.
drycker, vin och starköl för servering. Något påkravsamt att
försäljningspersonalen skall ha uppnått myndig ålder ställs inte

upp.
Hemtillverkning vin, fårstarköl och öl särskiltäga utanav rum

tillstånd. Något krav hemtillverkaren skall ha uppnåttatt en
viss minsta ålder har inte heller ställts Något formellt hinderupp.
för sälja vin- eller ölsatser för hemtillverkning till barn ochatt
ungdomar föreligger därmed inte.

Föräldrar får något tillfällevid bjuda sina underåriga barn av en
alkoholdryck.

Liten historik

Alkohol samhällsproblem har huvudlinjergamla Några isom anor.
den förda alkoholpolitiken kan urskiljas.

Från 1850-talet har den präglats restriktiv grundsyn kanav en som
kulminera i och med införandet motbokssystemet år 1919.sägas av

Enligt fickdetta rusdrycker bara säljas till den fått sigsystem som
tilldelat motbok. ålder levnadsförhållandenKöparens och hadeen

förbetydelse den individuella storlek. praktiken till-Iransonens
lämpades 25-årsgräns. Sökande måste regel 25 år för atten som vara
få motbok. Den gift kunde få motbok Giftaredan vid 21 år.som var
kvinnor hade i allmänhet ingen motbok och ogifta kvinnor kunde få

mindreen ranson.
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det frioktober 1955. En iavskaffades den lMotboken närmaste
år. inleddeshade fyllt Därmedinfördes till alla 21försäljning som

kanliberal alkoholpolitik. Som exempelperiod medockså meren en
mellanölsförsäljningoktober 1965införandet den 1nämnas av

handeln livsme-i den allmännaalkoholhalt högst 4,5 volymprocent
försäljningen den tidigarevillkordelsbutik under som avsamma

volymprocent.högsta alkoholhalt 3,5s.k. pilsnern medtillåtna en
fannslivsmedelsbutikerna för till inköp inteiNågon åldersgräns rätt

år,emellertid är 1972 och till 18sådan infördesfrån början. En sattes
alkoholdrycker pågällde för serveringdvs. restaurang.avsomsamma

Ändringen gällande 16-ârsgränsen förvidare den dåinnebar att
Införandet lagfäst 18-årsgränstill 18 år.höjdesservering av enav

dåvarandeöverenskommelse mellan denfrivilligföregåttshade av en
tillinte sälja mellanölbranschföreträdarekontrollstyrelsen och attom

1972:61 lagen18 årungdomar under seellerbarn omangprop.
1961:159.ölförsäljningsförordningenändring i

nämndafram detemellertidhandUnder växte nysssom-
inställningrestriktivlagstiftningsärendet exempelär ett en mer-

totalkonsumtionensföreställningenlades bl.a.år 1977och om
fördagrund för densamhällsproblem tillför alkoholenbetydelse som

exempel på1976/77:108. Som ytterligarealkoholpolitiken prop. ett
allmänmellanölsförbudet idet s.k.inställning kandenna nämnas

1975/76:64, rskr.SkU30 juni 1977infördes denhandel som
1975/762384.

fördaför dengiltighetalltjämtgrundprinciper ägerTre som-
nämligenriksdagen,därvid fastalkoholpolitiken slogs attav-

tillgängligheten ochvinstintresset, begränsaprivatabegränsa det
skydda ungdomen.

år tillfrån 211969 sänktesmyndighetsåldern årföljdSom attaven
Vidår till 20 år.från 21inköpsåldern för alkoholocksåsänktes20 år,

ålders-behölls docktill 18 årmyndighetsåldern år 1974sänkningen av
inköp.20 år förgränsen

de bakomredovisningmedåterkommer närmareVi strax aven
något detskall dockliggande motiven. Först sägasåldersgränserna om

bliönskarolika lokalerfår gå tillförhållandet näratt manman
för avhämtning.önskar inköpserverad och göranär man

års1905början sekletinfördes redan iordningDenna genomav
mellanklarförordningen drogsbrännvinsförordning. gränsI en

47 föråldersgränsenungdomsorganisationer; dentill övreavsnittet statsbidragJfr
tillavskaffadesföljd motbokenbidragsberättigad medlem bl.a. attsattes som en av

25 år.
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servering och detaljhandel och förbud infördes försäljningett mot av
brännvin för avhämtning inom serveringen. Härigenom skulle garanti
fås för försäljningen bedrevs med socialt för dettaatt ett ansvar av
ändamål särskilt bildade bolag.

För servering alkoholdrycker har under hela den beskrivna tidenav
Årgällt åldersgräns på år18 och för öl år.16 1972 höjdes,en som

den år.till 18sagts,nyss senare
Den gällande alkohollagen 1994:1738 trädde i kraft dennu

januari1 1995, då lagen 1977:292 tillverkning drycker,om av m.m.
och lagen 1977:293 handel med drycker, LHD, upphörde attom
gälla.

9.1 Hemtillverkning vin och ingenstarkölav -
åldersgräns

Hemtillverkning vin, starköl och öl får ske särskilt tillståndutanav
2 kap. 2 §.

Någon åldersgräns har inte föreskrivits i alkohollagen. Det innebär
i 18-19-årsåldern begränsning kan tillverkat.ex. att utanunga vuxna

vin idenoch omfattning de själva bedömer lämpligt. För barn,som
dvs. den under 18 år, gäller deär begränsningar följersom som av
föräldrabalkens bestämmelser vårdnad jfr 1994/95:89om prop.

87 f..s.
Det innebär vidare alkohollagen inte något hinder förutgöratt

försäljning s.k. vin- och ölsatser för hemtillverkning till barn ochav
ungdomar.

9.2 Försäljning alkoholdrycker 18 årav -

Den underårig får inte bedriva försäljning alkoholdryckerärsom av
3 kap. 7 §.

Bestämmelsen innebär bara den har uppnått åldermyndigatt som
kan beviljas sådana tillstånd enligt alkohollagen innefattar ettsom
försäljningsmoment. För tillverkningstillstånd, partihandelstillstånd
och inköpstillstånd serveringstillstånd fordras således medsamt ett
undantag sökanden har uppnått myndig ålder. När det gälleratt
inköpstillstånd gäller dock inte detta krav i de fall inköpen skall
användas i bagerirörelse produkter och därmed för-t.ex. en vars
säljningsverksarnhet inte omfattas alkohollagens tillämpningsom-av
råde.
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intebestämmelsenförsäljningspersonalen utgörgällerdärefterVad
eller isystembutiki restaurangdennahindernågot t.ex. enattmot en

till-förarbetendessenligtgällerBestämmelsenår.18underär
90.försäljningspersonal a.a.inteståndshavare s.men

ställsserveringstillståndgäller annatutomdet sedan somNär --
personligenintehantillståndshavaren,tillståndetförvillkor att om

serveringsansvarig attserveringen,tillsyn över utser personutövar en
kap.serveringstiden 6under helanärvarandeochdennautöva vara

tillståndshavarendenpåkravuttryckligtNågot att§.3 somperson
vissuppnåtthaskallmyndigmåstesjälv utser envarasom -- aktuella be-Enligt denalkohollagen.iställtsinteålder harminsta upp

egenska-till sinamed hänsynskalldenstämmelsen sägs utsesatt som
Huruvidauppgiften.lämplig föromständigheterövrigaoch varaper

tillämpaskan äventillståndshavarenförmyndighetuppnåddpåkravet
oklart.framstårserveringsansvarigeför den som

gällerklassmeddetaljhandelnangårslutligen numeraVad
försäljningenupphörttillståndspliktensedan att§-65 kap.enligt -

vilkabestämmelserenligtgodkäntslivsmedelslokalske iskall somen
1971:511.livsmedelslagenstycket§ tredje22med stödmeddelas av

visserligenställsmyndigskalltillståndshavarenpåkravNågot att var
den§7i 3 kap.Bestämmelsen attlivsmedelslagen. somi ominte upp

dockmyndigmåste äralkoholdryckerförsäljningbedriver varaav
påkravNågotölförsäljning.ifrågavarande atttillämpligändå

inte prop.gäller däremotmyndigskallförsäljningspersonalen vara
f..721994/95:89 s.

inköpför20-årsgränsEn9.3

säljasintefårstarkölochvinspritdrycker,meddetaljhandel varorVid
första8 §3 kap.20 årfylltharintetill deneller lämnas ut som

meningen.förstastycket
vi i detSomi LHD.§förutvarande 11Bestämmelsen motsvarar

årfrån 21systembutikernaiinköpsåldernsänktesföregående nämnt
tillårfrån 21sänktesmyndighetsåldernmedsambandår itill 20 att

skettdittillsnaturligtdåsågs1969. Det attjuliden 120 år somsom
iinköpsåldernknyta1954:521 system-rusdrycksförordningeni an

1954:151jfrmyndighetsåldernallmännatill den s.butikerna prop.
uttaladeshållFrånrusdrycksförordning. etttillförslagmed307 par
farhågorförordningsförslagetremissbehandlingenvidvisserligen av

alkoholmissbruk hosökatleda tillskulleinköpsåldersänktför att en
åldersgränsensidanå andrahävdades attyttrandeIungdomen. ett
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borde samordnas med minimiåldern 18 år för servering prop.
1969:25 83.s.

År 1974 sänktes myndighetsåldern till 18 år. I samband därmed
behandlades fråganäven motsvarande sänkning inköpsåldernom en av
i systembutikerna. Enligt departementschefen kunde skälnu samma
anföras för sänkning inköpsåldern till 18 år, vilket skulleen av
innebära inköpsåldern anpassadesatt tilläven serveringsåldern. I den
Alkoholpolitiska utredningens Fi 1966:33 uppdrag ingick emellertid

allmängöra alkohol-att översyn och nykterhetspolitiken.en av
Departementschefen fann det därför lämpligare fråganatt om
inköpsålder övervägdes inomnärmare för detta utrednings-ramen
arbete prop. 1974:44 68.s.

Alkoholpolitiska utredningen APU stannade för 20-årsgränsenatt
skulle behållas. Som skäl anfördes ungdomar framför allt skaffaratt
alkoholdrycker äldre kamrater köper dem. Eftersomatt utgenom
18-åringar i allmänhet har kamratkrets 20-åringar skulleänen yngre

sänkning inköpsåldern därför öka åtkomstmöjligheterna fören ännuav
ungdomar. Genom behålla högre åldersgräns når sprid-attyngre en

ningseffekten inte lika långt i åldersgrupperna. Däremotner senare-
läggs ungdomens med alkoholumgänge och detta bidrar tilläven att
skjuta alkoholdebuten i ungdomsgrupper SOU 1974:90---storaupp
93.

Med anledning remissutfallet APU:s förslagöver tillsattesav en
särskild beredningsgrupp inom regeringskansliet S 1976:02 för
frågor avseende alkoholpolitiken. sinI Ds S 1977:1 framhöllrapport
beredningruppen inledningsvis det till myndighetsåldern knytsatt
rättigheter och skyldigheter många olika slag och det ärattav
motsägelsefullt har ingårösträtt, äktenskapatt rätt atten person som
och skyldighet värnplikt integöra skulle ha köpa alko-att rätt att
holdrycker i systembutik. Detta understryks enligt beredningsgruppen
ytterligare den fyllt 18 år har blirätt serverad alko-att attav som
holdrycker och köpa öl i detaljhandelsaffär.restaurang

Beredningsgruppen ansåg därför till inköp irätten systembutikatt
principiellt bör följa myndighetsåldern. Frågan åldersgränser hadeom
kommit i delvis läge beslutet mellanöletsett nytt genom om
avskaffande och beredningen åberopade det hade förts framatt
farhågor för ungdomars intresse för systembolagsvaror kundeatt
komma öka i samband med mellanölet försvann handeln.att Detatt ur
kunde enligt beredningsgruppen i fall inte uteslutas så blevvart att
fallet åtminstone under övergångsperiod. Beredningsgruppenen
föreslog därför bibehållen 20-årsgräns till dess tillräcklig erfarenheten
vunnits de konsekvenser mellanölets avskaffande medför i frågaav om
ungdomens alkoholvanor.
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delade lag-år 1977med dryckerhandelinförandet lagenVid omav
1976/77:l08 42.uppfattning prop.beredningsgruppensstiftaren s.

serveringför18-årsgränsEn9.4

lämnassäljas ellerfår intealkoholdryckerservering utVid varorav
andrastycket§ första18 år 3 kap. 8har fylltintetill den som

meningen.
datumgammaltalkoholdryckerför servering ärIS-årsgränsen avav

myndighetsâldern. Redansamband medpåpekatredansaknaroch som
18-årsgränsgällde1937:436rusdrycksförordning SFSårsi 1937 en

1961:159ölförsäljningsförordning SFSårsEnligt 1961servering.för
öl.serveringför16-årsgränsgällde aven

rusdrycksförsäljnings-årstill 19541954: 151propositionenI
serveringsåldern bl.a.behandlades1954:521förordning SFS mot

håll hade höjtsdelservering påföråldersgränsenbakgrund att enav
ochSystembolagetmellanöverenskommelserårtill 21 genom

motiveringenemellertid medbehölls18-årsgränsen attrestauratörer.
pålösashuvudsakligen bör sättnykterhetsproblem annatungdomens

bedömningdepartementschefensEnligtrestriktioner. syntesän genom
höjningstå vinnafördelarnämnvärdanågrainte att avengenom

skullehöjningsådandärviderinradeHanåldersgränsen. att enom
hellerintekundetillämpningssvårigheter. Mantillupphovkunna ge

skapas,suggestionseffekt skulle kunnafrånbortseenligt honom att en
ellerfå köpaskullegäller varkenhäråldrar deti deungdomarom

och 402.359, 361alkohol restaurang s.serveras
från 16för ölserveringsåldernhöjdeslagstiftning år 1972Genom
pilsner-mellanöletsinte bara ävenbegränsaår förtill 18 utanatt

f..1972:61 18för ungdomar prop.åtkomlighetdrickans s.
behandlatsingåendedärefterharserveringsåldernFrågan avom

behållasskulle20-årsgränsenföreslogAPUAPU. sagts attnysssom
tillämpamyndighetsâldern. Attsänkningensytembutikeri entrots av

systembutikivid försäljningservering änvidålderlägre restaurang
skerpåkonsumtionenmotiverasAPUenligt restaurangkunde attav

kontroll.vissunder
regelnbäri dagmotivderedovisatsVad är om enuppsomnusom

inköpsålder.serveringsålderlägrenågot än
20 är har18 tillservering frånföråldersgränsenhöjningEn av

förslagkommissionen,Alkoholpolitiskaaktualiseratsnyligen varsav
till.återkommervi strax
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9.5 En 18-årsgräns för detaljhandel med öl

Vid detaljhandel med öl får inte säljas eller lämnas till denutvaror
inte har fyllt 18 år 3 kap. 8 § första stycket andra meningen.som

Vad gäller IS-årsgränsen vid detaljhandel med infördes den så
år 1972. Tidigare gällde inte någon åldersgräns för sådanasent som

inköp. APU:s förslag 18-årsgräns avsåg endast mellanöl. Iom en
propositionen föreslogs åldersgränsen skulle gälla ölävenatt typav
pilsner. Som skäl anfördes det gällde skapa bästa möjligaatt att
garantier för uppnå syftet med införa åldersgräns, alltsåatt att atten
begränsa ölets åtkomlighet för ungdomar prop. 1972:61 18 f..s.

Åldersgränser9.6 och langning

Enligt 3 kap. 9 § första stycket det förbjudetär ombud elleratt som
därmed jämförligt anskaffa alkoholdryckersätt till den enligtsom

8 § inte har få sådan utlämnad till sig.rätt Bestämmelsenatt tarvara
sikte på s.k. langning till den bl.a. inte uppfyller ålderskraven försom
inköp och servering.

Enligt andra stycket paragraf får inte spritdrycker, vin ellersamma
starköl överlämnas gåva eller lån till den inte har fyllt 20 år.som som
Öl får inte överlämnas gåva eller lån till den inte har fyllt 18som som
år. Bestämmelsen innefattar inte förbud påbjuda alkohol, dvs.ett att

låta den förtära alkohol.att unge
Av lagmotiven 1994/95:89prop. framgår gåvodet de ochäratt

lånetransaktioner frånsett avsaknaden vederlag ligger för-som av
säljningen åsyftas med förbudet. Ett överlämnandenära, som av en
alkoholdryck för förtäring därför enligt motiven i principärsenare
otillåtet.

Bestämmelsen inte heller, det vidare i motiven, hinderutgör sägs
för förälder vid något tillfälle bjuda sitt underåriga barnatten av en

Ävenalkoholdryck. i andra situationer bör det tillåtet bjudaattvara
alkoholdryck. Var för det tillåtna går hargränsenunga av en

emellertid inte möjligt exakt i lagtexten a.a. 91.ansetts att ange s.
Gränsdragningssvårigheter torde enligt förarbetena i praktiken kunna
undvikas fallringa brott regeln gjorts straffri, jfratt motgenom av
10 kap. 8 § alkohollagen.
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ZO-ârsgränsutredningsförslagaktuelltEtt9.7 en-
serveringochinköpför både

för både inköp20-årsgränsföreslårkommissionenAlkoholpolitiska en
servering.och

för18-årsgränseller20fråganvilandeär 1977sedanDen om en
Alkoholpolitiskabehandlatssystembutik har närmareiinköp av

Svensk1994:24SOUhvvudbetänkandesittikommissionen
förslag harKommissionensframtiden.strategi föralkoholpolitik en-

med denlagstiftningsarbetetförgrundtilllegatdelari vissa nya
närvarande iförberedsåldersgränserfråganalkohollagen, ommen

enligt vadkan,förslagEttSocialdepartementet.
Åldersgränsutredningen 1996.tidigast höstenerfarit, väntas

för sprit-inköpsåldernsänkningkommissionen skulleEnligt aven
till18 år ledaår tillfrån 20detaljhandelnistarkölvin ochdrycker,

sådantillFörslagalkoholkonsumtionen.totaladenökning enaven
1984:24SOUuppdragkommissionensstridadirektskulleåtgärd mot

84.s.
för, itagit ställningkommissionen harAlkoholpolitiska sagtsom

föreslårbehålls20-årsgränsentidigare,APUmedlikhet att men
skall höjalkoholdryckerserveringföråldersgränsensamtidigt asatt av
reglertydligareskapaSkälen delsår.till 20 ärårfrån 18 att som

motverkadelsungdomen,skydd försärskiltinnehållerfortfarande ett
styrmedelalkoholpolitiska ettviktigaförsvagningden somav

Kommissionenmedföra.riskerarEESavtaletochi EUmedlemskap att
kanalkoholserveringföråldersgränsenhöjningförutsätter att aven

20underungdomarförbegränsar rättengöras restaurangernaattutan
85.a.a.tillträde tillfåår restaurangerna s.att

alkoholdryckerMarknadsföring10 av

vinhemtillverkningförutrustningMarknadsföring avm.m.av
strider20 årunderadresserad tilldirektreklam personergenom

1983:25.avgörandeMarknadsdomstolensaffärssedgodmot
Åldersgränsen förgällertill den åldersgränsknyter soman

alkoholdrycker.inköp av
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10.1 Konsumenten 20 år-

Lagen 1978:763 med vissa bestämmelser marknadsföringom av
alkoholdrycker innehåller inte några lagfästa åldersgränsbestämmelser
för reklam eller andra marknadsföringsåtgärder. Bestämmelserna
kompletterar det förbud vissa marknadsföringsåtgärdermot som
föreskrivs i alkohollagen. I dess förarbeten marknadsföringensägs att

får utförasinte i strid samhällets alkoholpolitiska strävanden.mot
Dessa strävanden syftar tidigare till begränsa alkoho-nämnts attsom
lens tillgänglighet för barn och ungdomar.

föreskrivs,I lagen med uttrycklig hänvisning till de hälsorisker som
förbundna med bruk alkohol, särskild måttfullhet vid marknads-är av

föringen reklam eller marknadsföringsåtgärd inte fårsamt att annan
företas påträngande eller uppsökande eller tillärsom som uppmanar
bruk förstaalkohol 2 § stycket.av

Det vidare enligt andra stycket paragraf tillåtetinteär attsamma
använda i ljudradio eller televisionsprogram vid marknads-annons
föring alkoholdryck.av

tredjeI stycket nämnda paragraf stadgas förbud marknadsföringmot
kommersielli i periodisk skrift spritdryck, vin eller starköl.annons av

En handling strider någon de redovisade bestämmel-motsom av nu
i 2 § skall vid tillämpningen marknadsföringslagenserna av

1995:450 otillbörlig konsumenterna 3 §.motanses vara

Internationella Handelskammarens Grundregler för reklam

Enligt Internationella Handelskammarens Grundregler för reklam
grundläggandegäller princip reklam utformas medskallattsom en

känsla socialt dessaI grundregler någonutanav ansvar. anges --
åldersangivelse reklam för alkoholhaltiga drycker intenärmare att-

får riktas till barn och ungdom.

Marknadsdomstolens praxis

Marknadsdomstolen har i beslut den 15 december 1983 1983:25ett
funnit marknadsföring utrustning för hemtillverkningatt av m.m. av
vin reklam direkt adresserad till under 20 är stridergenom personer

affärssed.godmot
Domstolen har i huvudsak anfört följande skäl. Vid marknadsföring
sådan bör bakgrund innehållet i den lagstift-utrustning motav av-

alkoholhaltiganing reglerar försäljning och marknadsföringsom av
hälsoriskerdrycker den allmänna kännedomen alkoholenssamt av -
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iakttas särskild måttfullhet och ansvarskänsla. Den i Internationella
Handelskammarens Grundregler för reklam fastslagna principen att
reklam skall utformas med känsla socialt sig gällandegörav ansvar

särskild styrka förevarande sammanhang. påtalademed i Den
marknadsföringen bakgrund det anförda inte förenligkan mot av anses
med god affärssed.

Tobak1 1

åldersgränser.1993:581 finns för närvarande ingatobakslagenI

inköp18-årsgräns för förslagEn11.1 är

Socialdepartementet har däremot departementspromemoriaInom en
vid tobaksinköp utarbetats. denna1995:66 åldersgräns IDs om

införsåldersgräns, 18 år, för inköp tobaksvaror iföreslås att aven
Åldersgränsen också vid införselföreslås gällatobakslagen. av

tobaksvaror.
främstför 18-årsgräns anförs i promemorian detskälSom åratten

allvar etablerar regelbundettonåren ungdomarslutet ettmot av som
årinföra åldersgräns vid eller 16 riskerartobaksbruk. Att 15t.ex.en

träffareffekt, eftersom förbudet då huvudsakligenbliatt utan
då något tobaksbruk inte har etablerats. Deti åldrarnaungdomar ännu

ändamålsenligt låta åldersgränsendärför naturligt ochsig mest attter
myndighetsåldern°. Ensammanfalla medför tobaksinköp

frånockså sedan tidigare i Finland ochåldersgräns gällermotsvarande
30.med den januari 1996 i Norge a.a.och 1 s.

flestaDepartementspromemorian har remissbehandlats och de
införa åldersgräns.stöder förslaget Rege-remissinstanser attom en

48 1994:1565vid import, och lagen1994:1551 frihet från skattl lagen m.m.om
medlem ialkoholdrycker och tobaksvaror från landbeskattning ärsomom av

respektive för17 15 årunionen finns âldersgränsbestämmelsernaEuropeiska --
skattebefrielse vid importfå tobaksvaror.resande skallatt aven

februari 1980 198014 marknads-i beslut den 22Marknadsdomstolen har ansettett
stridagratisutdelning till under 20 år de kravföring cigaretter motpersonergenomav

vissaenligt § 1978:764 med bestämmelsersärskild måttfullhet gäller lagensom
marknadsföring tobaksvaror.om av

49 Åldersgränsutredningen.tillpromemoriansammanhang hänvisar ävenI detta
renodling bestämmelsernaförenkling ochbeskrivsUtredningens uppdrag avsom en
därför sammanfalla medför tobaksinköp böroch åldersgränsenåldersgränser attom

myndighetsåldern.
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fram proposition tillmaj 1996 läggai slutetringen att enavavser
frågan.riksdagen i

Lösningsmedel12 m.m

inköp18-årsgräns förEn12.1

under 18 år.till denfår inte säljasLösningsmedel ärsom

vissaoch förvaringförsäljning1977:994förordningenI avom
åldersgränsbestämmelse.finnslösningsmedelflyktiga enm.m.

i cigarettän-förekommertillämplig bl.a. butangasFörordningen är
återfyllning tändare.förengångsbehållaredare och av

lösningsmedel inte säljasflyktigafår sådana§ förordningenEnligt 2
berusningsmedel.för användasden köpsdet kannär attantas att som

denförbjudas tillförsäljningförordningen kanstöd 2 §Med somav
år.har fyllt 18inte

kungörelsentidigarefanns i denmotsvarande åldersgränsEn
thinner.försäljning1960:625 avom

redovisats. Deninte18-årsgräns harför valetNågra motiv av en
myndighetsåldern.tillanpassningtorde envara

kanylerochInjektionssprutor13

inköpför21-årsgräns13.1 En

under 21 år.får säljas till denkanyler inte ärochSprutor som

nuvarande ordningBakgrund och

förordningentillämpningenangående1968:71kungörelsenI av
kanylerochinjektionssprutorbestämmelservissa1968:70 med om

ZI-årsgräns.föreskrivs en
kanylerochår köpafyllt 21får denEnligt 2 § sprutor omsom

kanmisstanketillanledninginteomständigheterna att varanomger
narkotikamissbruk.vidanvändningtillkomma
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kanyler hanfår köpa ochunder 21 årOckså den är sprutor omsom
ändamål.behövs för medicinsktvisahon kaneller att varan

intenarkotikastrafflag motiverastillpropositionen 1968:7I
hand böri förstaDär prövasåldersgränsen sägsnärmare. att om

inskränkaskanyler kanochinjektionssprutori frågaregleringen om
tillviss ålderunderförbud sälja tilltill enbart samtett att personer

medverkakommamisstänkassannolika skäl kanpå attpersoner som
narkotikamissbruk 115.s.samband medanvänds itill att varorna

redovisats.har inteskäl för åldersgränsenandraNågra

försäkringallmän14 Lagen m.m.om

finns flera ålders-försäkring AFLlagen 1962:381 allmänI om
ocksåmänniskor, i lagen användsberörgränser unga mensom

fixering tillminderårig och underårigbarn, ungdom,begreppen utan
underårig används det iålder. När det gäller begreppetviss samma

myndighetsåldernförbetydelse i föräldrabalken, dvs. att angesom
18 år.

Tillämpningsområde14. 1

försäkringskassa.gäller för inskrivning hos allmänEn 16-årsgräns
för EESomrâdet krav påVidare gäller med undantag ---

fråga sistnämnda krav tillämpas för denbosättning i Sverige. I om
för hennesunder 18 år regler hans ellerärsom samma som

föräldrar.

Inskrivning i försäkringskassa 16 år14.1.1 -

§ första stycke föreskrivs från och med den månadI l kap. 4 AFL att
under vilken försäkrad fyller 16 år skall han eller honen vara

försäkringskassa.inskriven hos allmänen
till 1950-talet gällde frivillig statsunderstödd sjukförsäkringFram en

administrerades s.k. erkända sjukkassor. Minimiåldern försom av

50 Enligt 4 § kungörelsen 1967:642 enligtunderrättelser rörande försäkradeom
försäkringlagen allmän skall Skattemyndigheten varje år underrätta försäkrings-om

kassan de fyller 15 år under året F 1990:1252.om personer som
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sjukförsäkringfrivillig statsunderstöddgällde1950-talettillFram en
förMinimiåldernerkända sjukkassor.s.k.administrerades avsom

Socialvårdskommitténår.sjukkassa 15sådanmedlemskap i varen
sjukförsäkring SOUangående lag allmänbetänkandesittansåg i om

försäkringobligatorisknågot för låg viddenna ålder1944: 15 envara
inträda,normalt skallförsäkringsplikttidpunkt, dåoch föreslog denatt
fyllt 16då barnetefter den,månadeningångentill nästbestäms av

förår. den tidpunkten gränsbl.a. utgör övreskäl anfördesSom att
ålders-nedre16årsåldernanfördesVidare utgörbarnbidrag.till atträtt

invaliditetsunderstöd vanligtåldersgränsenoch ärför tillrätt attgräns
civillagstiftning 138.s.social ochinomförekommande

bestämmelsenförtill grundredovisats liggermotivDe omsom nu
1962:90165 och1946:31216 årminimiåldern se prop.s.prop.

332.s.

årunder 18barnBosättningskravet14.1.2 -

ålderskravetAFL gällerförsäkrad enligt utöver attFör manatt vara
skallSverigelämnardenSverige. Meniskall bosatt även somvara

EnligtSverige.ifortfarande bosattförutsättningarunder vissa anses
längstavseddutlandvistelsendågäller är etthuvudregeln attatt vara

ar.
undantag. Denföljandegäller dockstycket AFLfjärdekap. 3 §I 1

utanförlandtillsändsarbetsgivarestatlig ett annatsom av en -
skallräkningför arbetsgivarensEESomrâdet för arbete anses som-

avsedddennautsändningstiden ärhelai Sverige under ävenbosatt om
intemedföljande barngällerår. Dettalängre ävenän ett somatt vara

år.har fyllt 18

5 sjukförsäkringtill allmän1919 lagSocialförsäkringskommitténs förslag om
l6-årsgräns.innehöll förslag om en

1919överarbetningsjukförsäkringtillårs förslag lagAven 1920 avvar ensomom
statsfina-blev,Förslaget16 år för medlemskap.åldersgränsenårs förslag innehöll av

riksdagen.aldrig försiella framlagtskäl,
52 18 år harvilken underenligt elev1991:481folkbokföringslagenJfr 11 § somen

bosattanhörigaeller andramed föräldrarnahemvist tillsammanssin egentliga anses
dygnsvila påregelmässigt tillbringar sinskolgångentill följdhandär även enavom

så länge hanfyllt 18 årelevengäller efter detfastighet. Detsamma även attannan
utbildning.gymnasieskola motsvarandeellergenomgår grund- eller

18 år skallför barn undervidarestycket lag gällerEnligt 30 § första attsamma
vårdnadshavare.barnetsinflyttning utflyttningflyttning, och görasanmälan avom

s.k.Ansökansådananmälan.självfyllt 16 år har dock göraBarn har rätt att omsom
18 år får dock bara görasfolkbokföringsorten för barn underkvarskrivning på gamla

andra stycket.vårdnadshavareav
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Bestämmelserna anpassning tillär bestämmelserna folk-en om
bokföring prop. 1984/85:78 116.s.

14.2 Ersättning för sjukvård m.m.

En 20-årsgräns gäller för ersättning för tandvård försäkrad.
Åldersgränsen anpassning tillär den 19-årsgräns gälleren som

för avgiftsfri tandvård enligt tandvårdslagen.
För resekostnader i samband med öppnevård och sjukhusvård

gäller särskilda regler för den under 16 är.ärsom
När det gäller bestämmelserna begränsning kostnadernaom av

för läkemedel tillämpas i vissa fall 16-ârsgräns.
underBarn 16 år lider vissa sjukdomar kan fåävensom av

prisnedsättning på vissa livsmedel.

Bestämmelser skyldighet erbjuda hälso och sjukvårdattom samt
kostnader förersätta i samband med vård finns i hälso ochresor m.m.

sjukvårdslagen 1982:763 och i lagen 1991:419 resekostnads-om
ersättningar vid sjukresor. Ersättning för hälso och sjukvård och för
tandvård, liksom för kostnadsansvaret för i samband medresor
vården, regleras däremot i AFL.

14.2.1 Fria under 16 årresor --

I förordningen 1984:908 vissa statsbidrag och försäkringsersätt-om
ningar för sjukvård i 14 § 8 den intesägs har fyllt 16attm.m. a som
år och grund sjukdom behöver besöka öppenvård ellersom av
vårdas på sjukhus kan få sina resekostnader landstinget.ersätta av

16-årsgräns är anpassning till åldersgränsmotsvarande i AFL.en

14.2.2 Begränsade läkemedelskostnader under 16 år-

förstaI 5 § stycket lagen 1981:49 begränsning läkemedels-om av
kostnader, stadgas den under 16 år skall vidär inköpattm.m. som av
livsmedel i 20§ livsmedelslagen 1971:511 ochsom avses som
föreskrivs läkare ha till nedsättningrätt det fastställda priset medav av
hela det belopp överstiger 120 kronor.som

Enligt 7 § tredje stycket gäller förälder eller föräldrarnaom en
har flera barn under 16 år i sin vård fårgemensamt gemensam
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behandlingstillfällenvårdtillfällen,förutgifternaförkostnadsbefrielse
högkostnadsskydd.läkemedelsinköpoch

i AFL.motsvarande åldersgränstillanpassning16-årsgränsen är en
SOUReformdelbetänkandei sitt2000 har receptHSU

skallårs lag1981§ ihögkostnadsskyddet i 7föreslagit1995:122 att
styvbarnadoptivbarn,biologiska barn,för barngemensamtvara --

skäl för denfamilj. Några närmareår iunder 18fostebarnoch en-
inte lämnats18 år hartillåldersgränsenhöjningenföreslagna av

303.s.

år20undertandvårdFri14.2.3 -

tandvårdförersättningföreskrivsAFLstycketandra3 § att2 kap.I
årår under det20fyller minstinteförsäkrad,betalasinte ut som

inleds.vården
1985:l2553 folktandvår-bl.a.föreskrivstandvårdslagen att7 §I

tandvård för barnfullständigochregelbundenförskallden ensvara
§Enligt 1519 år.då de fylleråroch med dettillungdomaroch a

avgiftsfri.tandvårddennalag ärsamma
tandvårdstaxangäller20 årfyllerdet åroch medFrån man

1973:638.
folktandvårdenbestämmelsernaredovisade ärdeInnebörden attav

kalenderårdethelapatienten underförekonomiskadethar ansvaret
alltså inträderFörsäkringendärefter.inteår,fyller 19dennedå men

årfyller 20patienten ävenår dådetbehandling undervid om
tidigare.påbörjatsbehandlingen

och medtillungdomräknastandvårdslagenEnligt person somen
seDärefterår.fyller 19honhan ellerdet år prop.vuxensom

101.1995/96:119och1001973:45 s.prop.s.
inriktadessedanomkring 60 årförinrättadesfolktandvårdenNär

15för barntandvårdenordnahand påförstauppgifter i t.o.m.dess att
tandvårdochungdomarberedahand påandraålder och iårs att vuxna

År organiseradföråldersgränsen1965 höjdesutsträckning.i viss
År barnenskunde konstateras1973år.barntandvård till 16 att

byggdesi dettautgångspunktMedförbättras.hadetandtillstånd
i åldrarnasamtligaomfattatill t.o.m.folktandvården attut personer

58.1973:45år19 prop. s.

53 19fyllthari betydelsen denanvänds begreppettandvårsdslagen7 §I somvuxna
1994:743.1985:125 ochSFSår
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sjukpenning14.3

allmän försäk-inskrivning vidförutsättersjukpenningtillRätt
l6-årsgräns gäller.ringskassa, dvs. en

sjukpenninggrundande in-försäkradesdenomprövningEn av
försäkradeden tid då denbeloppsmässigt underkomst begränsas

vårdfärvärvsarbete på grundfråndelvis ledighelt ellerär avav
fyllt år.inte har 1barneget som

fyllt 10 år.inteadoption barnMotsvarande gäller vid somav

inskrivning 16 årsjukpenning förutsätter14.3.1 -

försäkringskas-förutsätter inskrivning vid allmäntill sjukpenningRätt
AFL5.gäller 3 kap. §lö-årsgräns 1dvs. ensa,

sjukpenning vid vårdOmprövning begränsas14.3.2 avav
under 1 årbarn barn-

gäller i lagrummetEnligt 5§ tredje stycket punkten 5 AFL en
angiven beloppsmässig begränsning den försäkradesnärmare av

inkomst. begränsning gällerfastställda sjukpenninggrundande Denna
försäkrade eller delvis ledig från förvärvsarbetetid då den heltden är

värd barn, den försäkrade förälder till barnet ellerför ärav om
likställs med förälder enligt lagen § föräldraledighetslagen1
1995:584 och barnet inte har fyllt år.1

Motsvarande gäller vid adoption fylltbarn inte har 10 årav som
eller vid mottagandet sådant barn i avsikt adoptera det,attav om
mindre år har gått sedan den försäkrade fick hand barnet.än ett om

54 Enligt lagen 1992:322 ungdomspraktikanter och lagen 1994:1835om om
praktik för ungdomsintroduktion skall de ungdomar anvisats praktikplats intesom

arbetstagare de fullgör praktiken. Ersättningennär därmed inteäranses som
sjukpenninggrundande enligt §3 kap. 2 AFL. Motsvarande förgäller den som
anvisats enligtplats enligt 1992:1331 arbetslivsutvecklinglagen och lagenom
1994:197 praktik för invandrare.om
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Föräldrapenningförmåner14.4

huvdregelngäller enligtvård barnförföräldrapenningFör somav
år.gäller 10adoptivbarn8 år. Föråldersgränshögsta

föräldrapen-sänkningskyddsärskiltgällerVidare motett aven
fyller 2 år.barnettill dessningen

0.d. gällersjukt barnför vårdföräldrapenningtillfälligFör av
födelsedagen ellerår12åldersgränshuvudregel högstasom

ålders-tillämpasfunktionshindrade barnkalenderåret. Förunder
år.och 2316, 21gränserna

vård sjukt barn.månader förgäller 8åldersgränsSom lägsta av
finns inte någonfunktionshindrade barnkontaktdagar förFör

åldersgräns.nedre
korresponderarfinns åldersgränserföräldraledighetslagenI som

föräldrapenning.förmed åldersgränserna

föräldrapen-tillfälligföräldrapenning ochFöråldrapenningförmåner är

ning.
försammanlagt450 dagarhögstbetalas underFöräldrapenning ut

föräldrapenning underbetalasflerbarnsbördVidföräldrarna. ut
första.detbarnför varje180 dagar utöverytterligare

avståförälder behöverbetalasföräldrapenningTillfällig ut om en
liknande.sjukdom ochsamband med barnsiförvärvsarbetefrån t.ex.

inte harförälderföräldrapenningförmån tillkommerOm somenen
socialnämndenframställningförsäkringskassanår, fårfyllt 18 av

tillskall betalasdelvishelt ellerföräldrapenningen utbesluta enatt
ochföräldernsanvändas tillnämnden föreller till attpersonannan

liknandeAFL. Enstyckettredje18 §kap.4familjens nytta
intagen iförlossningentiden för ärvidkvinnagällerreglering om en

bestämmelsersärskildamed1990:5212 § lagenihemett avsessom
vård unga.avom

/adoptivbarn8 årunderbarnFöräldrapenning14.4.1 -
10 årunder

tillfyllt 8 år ellerhardess barnettillbetalas längstFöräldrapenning ut
skolåret 3 kap.förstadethar avslutatdå barnettidpunktden senare

AFL55.3 §

55 1995:584.föräldraledighetslageni 3 §bestämmelserkorresponderandeJfr
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Bestämmelserna föräldrapenning gäller i tillämpliga delar ocksåom
vid adoption barn. Tidpunkten då den försäkrade får barnet i sinav
vård jämställs därvid med tidpunkten för barnets födelse. Föräldrapen-

för fylltning dock inte barn 10 år 3 kap. § AFL.5utges som

för S-ârsgränsMotiv en

Tidigare gällde föräldrapenning fick inte med avseendeundantagatt -
för fylltadoptivbarn barn 4 är. Denna reglering infördesges som-

i samband med de tidigare ersättningsformerna föräldrapenning iatt
med födelse särskild föräldrapenning sammanför-samband barns och
förmån föräldrapenningendes till den l januari 1986. Den särskildaen

fram till barnet fyllde 8 år eller till denkunde desstas ut senare
då barnet det första skolåret. förtidpunkt avslutade Som skäl

i propositionen 1984/85:78 förbättringar inomändringen angavs om
föräldrarnaföräldraförsäkringen bland till övervägandeannat attm.m.

del föräldrapenningen under barnets första levnadsår,tretog ut samt
dagar med särskild föräldrapenning medfördemöjlighetenatt att spara

för försäkringskassornaadministrativa problem samtidigt som
svårt hällaföräldrarna hade reda på antalet respektiveatt uttagna

sparade dagar.
Åldersgränsen grundhöjdes under år 1989 till 8 år denattav

föräldrapenningdagar då genomfördesutökning antaletav som
medförde 4-ärsgränsen inte medgav föräldrarnalängreatt att ta ut
föräldrapenningen enligt de alternativsamtliga lagen till.rättsom gav
Därför tidsramen Samtidigt framhölls viktigtsträcktes detut. att var

föräldrarna så valfrihet använda för-möjligtatt stor attge som
vid den tidpunkt de själva lämplig. dennasäkringen Motanser

bakgrund och med beaktande den till förkortning arbetstidenrättav av
föräldraledighetslagen förlängdes åldersgränsenmed stödsom gavs av

då barnetfram till barnets 8- årsdag eller till den tidpunktsenare
första skolåret 1988/89:69avslutat prop. 10.s.

för O-årsgräns vid adoptionMotivet 1en

för adoptivbarnnågot högre åldersgränsen motiveras detDen ärattav
mellan 8 och 10 är får fullgottangeläget dennaatt ettgrupp -- -

stöd l987/88:l68 43.prop. s.
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sänkning föräldrapenning14.4.2 Beloppsspärr mot av --
2 årbarn under

kap. 6 § sjätte stycket AFL gäller vidare särskild beloppsspårrI 4 en
sänkning föräldrapenningen till dess barnet fyller år.2mot en av

gäller kvinnan gravid på innan barnet uppnåttDetsamma är nyttom
är och månaders ålder. gäller också vid adoptionl 9 Detsamma av

år månader efter det det föregåendebarn sker inom 2 och 6 attsom
föttsbarnet eller adopterats.

Motiv

förälders sjukpenninggrundande inte fårBestämmelsen attom en
sänkas under viss tid efter barns födelse syftar till tillförsäkraatt

bibehållet försäkringsskydd underförvärvsarbetande kvinnor vissett
återupptar förvärvsarbetettid efter barnsbörden de inte prop.även om

i bland höjts,1984/85:78 79 f.. Ifrågavarande åldersgränser harIs.
ingående överväganden för valet vissi bland sänkts. Några mer av en

samband dessa förändringar.ålder har regel inte redovisats i medsom
dennuvarande vid år och 9 månaderDen lgränsen ersattesom

något i dettidigare 2,5-årsregeln motiveras den högre gränsenattav
till orimliga effekter på försäkrings-enskilda fallet kunde upphovge

f..skyddet l993/94:220 45prop. s.

8 månaderTillfällig föräldrapenning huvudregeln14.4.3 -
till 12 år

Den växlartillfällig föräldrapenning finns åldersgräns.För övreen
inte.beroende på barnet funktionshindrat ellerärom

förälder tillEnligt kap. l0§ första stycket AFL har4 rätten
har fyllt år,tillfällig föräldrapenning för vård barn, inte 12ett somav

från förvärvsarbete i samband medföräldern behöver avståom
tillfällig föräldrapenningeller smitta hos barnet. Rätt tillsjukdom

situationer,andra i bestämmelsen angivnaföreligger i deläven en
ordinarie vårdnadshavare,sjukdom eller smitta hos barnetsvidt.ex.

barnhälsovård och barnets andrai samhällets förebyggandebesök när
barn till någon föräldrarna.förälder besöker läkare med annatett av

vilken det flera undantag.huvudregeln frånDetta görsär
till sjukt eller funktionshindratdet första har förälderFör etten

till tillfällig föräldrapenningbarn inte har fyllt 12 år närrättsom
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behöver avstå från förvärvsarbete ytterligareföräldern i antalett
situationer 4 kap. 10 § AFL.a

det andra tillfällig föräldrapenning för vårdFör kan även utges av
fyllt 12 år inte 16 år i de fall barnet på grundbarn ettsom men av

funktionshinder i behov särskild tillsyn eller vård kap.4 11 §är av
första stycket AFL.

tillfällig föräldrapenning för vårdFör det tredje kan utbetalas av
fyllt år barnet omfattas lagenbarn 16 inte 21 1 §som men om av

till vissa funktionshindrade.1993:387 stöd och service Omom
efter fyllt går sådanbarnet ha 21 år i skola i 5 kap. 28 §att som avses

tillfällig föräldrapenningeller 6 kap. 7 § skollagen 1985:1100 kan
betalas till utgången vårterminen det kalenderår då barnetäven ut av

fyller 23 är.
Ävenåldersgräns. denna bl.a.finns nedre växlarDet även gränsen

funktionshindratgrund barnet eller inte.äromav
huvudregeln § nedre åldersgränsenEnligt i 4 kap. 10 AFL denär

sjukt barn 240 dagar eller månader. vårdför vård 8 Förav m.m. av
ålder understiger 240 dagar tillfällig föräldrapenningbarn utgesvars

för någon de i 4 kap. 10 § första stycket AFL nämndaav nyss
bara tillsynen barnet stadigvarande ordnad ellersituationer ärom av
vårdas sjukhus kap. 10 stycketbarnet 4 § andra AFL.om

omfattas stödförälder till barn § lagen 1993:387En 1som av om
till vissa funktionshindrade har dock till kontaktdagaroch service rätt

det fyller kap. 10 § tredjefrån födelse till dess 16 år 4barnets att
meningenstycket andra AFL.

tillfällig föräldrapenning tillkommertillRätt även en pappa som
förfrån förvärvsarbete i samband med barns födelseavstår närvaraatt

Motsvarandeförlossningen, biträda i hemmet eller vårda barn.vid
barneti tillämpliga delar för vid adoption barn,gäller pappa av omen

fjärde stycketfyllt 10 år 4 kap. 10 § AFL.inte

för Z-årsgräns1Motiv en

sikte påföräldraledighet för tillfälligt vård barntillRätten tar attav
framståttbarntillsyn faller bort. Det har därförersätta somen som

åldersgränsen till åldersgränsen för den kommu-naturligt knytaatt an
gäller visserligen barn till och mednala Dennabarnomsorgen. omsorg

förarbetena till bestämmelsen ansågs det dock till-års ålder. I12
barnetmotivering begränsa tiden till dessräckligt närmare attutan

fyllt år 1978/79:168 42.12 prop. s.
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förMotivet lö-årsgränsen

Bestämmelsen förhöjd åldersgräns för långvarigt sjuka ellerom en
handikappade barn infördes år 1985. lagmotiven framgårAv dock inte

skälen för den åldersgränsennärmare valda 1984/85:78prop. 67.s.
Den utsträckta tiden motiveras behovet kunna avstå frånattav av
förvärvsarbete för vård barnet. Den valda åldersgränsen tordeav vara

anpassning till AFL:s generella 16-årsgräns.en

Motivet för 21- och 23-årsgränserna

De förhöjda åldersgränserna infördes för föräldrar till svårt sjukaatt
och funktionshindrade barn fyllt 16 âr inte hade någon möjlighetsom

erhålla ersättning från socialförsäkringen i de situationer deatt
tillfälligt behövde hemma från arbetet för handstanna att ta om
barnet.

Den åldersgränsen för till tillfällig föräldrapenningövre rätt är en
anpassning till den tidpunkt normalt kansett motsvarasom anses
gymnasieskolan avslutning för de ifrågavarande ungdomarna. Rätten
till gymnasial utbildning för svårt rörelsehindrade elever går isom
specialanpassad utbildning gäller till och vårterminen årmed det
eleven fyller 21 år. Om det behövs har dock eleven fortsättarätt att
sin skolgång till och med vårterminen det år fyllereleven 23 år prop.
1992/932159 149 f..s.
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Folkpension14.5 m.m.

form ålders-till folkpension ibestämmelsernaFör rätt avom
för tilläggs-förtidspension och efterlevandepensionpension, samt

allmän förutsättning nedre ålder-gällerpenison ATP ensom
för ålderspension 16 år.med undantaggräns --

förinnehåller också del andra åldersgränserBestämmelserna en
till 30 år.människor uppunga

tillgodoräknas för vård barn under 3Pensionspoäng får t.ex. av
ar.

till omställningspension bl.a. be-Efterlevande makes ärrätt
hon vid dödsfallet sammanbodde med barnhan ellerroende av om

år.under 12
18 år. vid studierbarnpension gäller åldersgränsen MenFör
studiehjälp gäller 20-till förlängt barnbidrag ellerrätt engersom

Åldersgränsen 19 år har också vidför sådan pension.ârsgräns
betydelse för dennastudieravbrott rättm.m. av

"bosättningstid i Sveri-beträffar kvalifikationskravetVad sedan
för underför beräkningen särbestämmelsegällerge" personeren
biståndsarbete ochutomlands iföljer med sina föräldrar18 år som

studier i land.under 26 år och bedriverför ett annatsompersoner

förutsättningarAllmänna14. 5.1

folk-förutsättningar för tillallmännabestämmelserna rättAv om
folkpension i dess olika former bl.a.framgår till ärpension rättenatt

tillgodoräknas bosättningstid idet antal årberoende som somav
Sverige.

skall vid be-i 5 kap 5 § tredje stycket AFLEnligt huvudregeln
från före det år då denbosättningstid bortses tidräkningen av

avlidneefterlevandepension, denpensionsberättigade eller, såvitt gäller
iuppnått 16 års ålder.

bedrivit bistånds-till föräldrarMedföljande barn under 18 år som
tillgodoräknai Sverigefår dock bosättningstidarbete utomlands som

§ fjärde stycket AFL.vistade tiden 5 kap. 6sig den utomlands
också bosättningstidsärbestämrnelse tillgodoräknasGenom somen

förordnar tid under vilkenmån regeringen såi Sverige i den en person
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land kap.inte fyllt 26 år bedriver studier i 5 6 §annatsom
AFL5°. villkor har regeringen föreskrivitSom utom annat att- -

berättiga till studiemedel enligt studiestödslagenstudierna skall
1973:349.

har beviljats asyl i Sverige gäller också särbestäm-För den ensom
beräkningen bosättningstid. Men bestämmelsen knytermelse vid anav

generella 16-årsgränsen 5 kap. 7 § AFL.till den
förtidspension finns 9 ochfolkpension i form i 5 kap. 10För av

bosättningstid. Enligt 9 §särbestämmelser för beräkningennågra av
§ tillämpas för där angivna fall ålders-gäller lö-ârsgränsen. Enligt 10
år då fyllde 18 år."före ingången det hangränsen av

olika formerna för folkpension gällerdet sedan gäller deNär
åldersgränsbestämmelsei.följande

Förtidspension sjukbidrag 16 år14.5.2 eller -

form förtidspension eller sjukbidrag harfolkpension iRätt till av
årfyllt 16 7 kap. 1 § AFL.försäkrad som

årBarnpension under 18 år, i vissa fall 2114.5.3 -

form efterlevandepension hartill barnpensionRätt ärsom en av --
barn har fyllt 18 år bedriverfyllt 18 år. Ominte harbarn ett somsom

barnbidrag enligt lagen 1986:378till förlängtstudier rätt omsom ger
studiestödslagenstudiehjälp enligt 3 kap.förlängt barnbidrag eller

för sådan tid,till barnpension dockhar det1973:349, ävenrätt
år.månad det år då barnet fyller 20 Förmed junilängst till och rätt

sådana studierbarnet bedriverbarnpension fordras dessutomtill näratt
studierna det fyller 19 år 8 kap.eller återupptar innandet fyller 18 år

första och andra styckena AFL.2 §

56 bosättningstid i Sverige vidtillgodoräknandeförordningen 1994:1133Se avom
studier i land.annat
57 vissa bestämmelser rörande ansökan1962:394 medEnligt 3 § kungörelsen om

för underårig sökandeförsäkring, gällerpension enligt allmänlagen attenm.m.om
förmyndaren.skall undertecknasansökningen av

föreskrifter RFFS 1990:19 förenklatRiksförsäkringsverketsEnligt l § om
efterlevandepension kanfor erhållande barni vissa fallansökningsförfarande ettav

förutsättning18 år under anmälantill pension efter fyllda görsfortsatt sådanfå rätt av
studier enligt 8 kap. 2 § och 14 kap.bedriverförsäkringskassan barnettill att somom

barnpension.till2 § AFL rättger
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Förebilden för folkpensioneringens barnpension 1960 års lagvar om
i vilken föreskrevsbarnpension åldersgräns vid 16 år.övreen

Grunden för denna flertalet ungdomar års ålder vid15överattvar
tiden hade inkomster förvärvsarbete och någotden attegna av

då ansågs föreligga tillgenerellt behov inte barnpensionatt utge
16 år eller äldre. Folkpensioneringens åldersgränsungdomar som var

den januari 1974 till 18 år med syfte uppnåhöjdes 1 överensstäm-att
för bidragsförskott.med reglernamelse

barnpension inom tilläggspensioneringen gällde samtidigt 19-För en
efter tjänstepensioneringarna på avtalsomrädet.årsgräns mönster av

sin anpssning till den tidigare gällandeDen åldersgränsen i turvar en
myndighetsåldern 20 år.

för båda för-Genom lagstiftning år 1988 gäller likartade regler
Vid bestämmande åldersgränsen har avgörande vikt lagtsmånerna. av

jämförelse med reglerna för familjerättsliga underhållsskyl-vid denen
barnpensioneringens principer bygger. detdigheten, på vilka När
åldersgränsen, 18 år, för barn inte studerargäller den generella som

den nuvarande myndighetsåldern och då tillden knuten till rättenär
underhåll från föräldrarna upphör. åldersgränsen för barnDen övre

bidragsför-anpassning till motsvarande regler förstuderar ärsom en
f..skott 1987/88:171 78prop. s.

Omställningspension 12 år14.5.4 barn under-

efter-till omställningspension också formRätt är en avsom-
den efterlevandelevandepension har efterlevande make bl.a. omen-

under årdödsfallet stadigvarande sammanbodde med barn 12vid
8 kap. 4 och 5 AFL.

huvudregeln gäller för generell omställningspension tidEnligt aven
för förlängd tid utbetals först tillår. Omställningspension när rättenett
upphört, alltså först år har förflutitden generella pensionen har när ett

efter dödsfallet.
den efterlevande har flera barn, det avgörande detOm är yngsta

efter barn, såålder. differentiera åldersgränsen antaletbarnets Att att
efterlevande har minder-högre eljest denden än änär ettmerom

årigt motiverat.barn vård har inte ansettsatt ta om,
skallmed den förlängda tiden den ekonomisktAvsikten är att ettge

till förälderns förvärvsinkomster för föräldern under visstillskott att

58 minderårig år i arbetsmiljölagenI BrB med den under 15 och denärsomavses
18 âr/ vârunderärsom anm.
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fortsatt heltidsarbeteminska sin arbetstid eller undertid kan behöva --
utgifter inte nödvändiga så längeåsamkas tillkommande som var-

Åldersgränsen bakgrundmaken levde. 12 år har bestämts attmot av
sig självt ochbarn vid den åldern bedöms kunna klara utanett mer

1987/88:l71 103.regelbunden tillsyn prop.av annan s.

Särskilda folkpensionsförmåner14.6

Vårdbidrag gäller åldersgränsen 16handikappersättning ochFör

ar.
pensionstillägg till folkpension förBestämmelserna särskiltom

innehållersjukt eller handikappat barnlångvarig vård enav
år. övrigt används i dessa bestäm-åldersgränsbestämmelse, 18 I

fixering till viss ålder.melser begreppet barn utan
till funktionshindrade användsI lagen stöd och service vissaom

ålder.och fixering till Menbegreppen barn, ungdomar utanvuxna
finns.del fixa åldersgränseren

insatser.år eller äldre skall själv begäraDen 15ärsom-
för och service kort-Bland särskildt stödinsatserna nämns-

år.tidstillsyn för skolungdom 12över
föräldrarna i vissa fallunder 18 ârFör den ärärsom-

kostnader.skälig utsträckning bidra till kommunensskyldiga iatt
används begreppetassistansersättningI bestämmelserna om

föräldrabalken. övrigt in-underårig i betydelse i Isomsamma
någon åldersgränsregel.nehåller dessa bestämmelser inte

innehållerbilstöd till handikappadeBestämmelserna enom
åldersgränsbestämmelse, 18 år.

16 år14.6.1 Handikappersättning -

årförsäkrad fyllt 16till handikappersättning tillkommerRätt som
9 kap. §2 AFL.

14.6.2 Vårdbidrag barn 16 årunder-

för barn intetill Vårdbidrag har försäkrad förälder vårdRätt somav
utvecklingsstör-fyllt 16 år barnet på grund sjukdom, psykiskom av

handikapp under månader i behovning eller minst ärannat sex av
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särskild tillsyn eller vård 9 kap. § Vårdbidrag4 AFL. utgår till och
med månaden före den då barnet fyller år16 16 kap. 9 § AFL.

14.6.3 Särskilt pensionstillägg för långvarig vård sjuktav
eller handikappat barn särskild förordnad vård--
nadshavare likställs med vårdnadshavare vid 18 år

särskildaDet pensionstillägget i lagen 1990:773 särskiltom
pensionstillägg folkpensiontill för långvarig vård sjukt ellerav
handikappat barn till förälder har vårdat sådant barnutges ettsom
under minst vårdâr och därvid har avstått från förvärvsarbete.sex

I 2 § åldersgränsen år18 särskild tidpunkt dåanges som en en
särskilt förordnad vårdnadshavare skall likställas medsenast en
vårdnadshavare för barnet.

l4.6.4 Bostadstillägg till pensionärer adoptivbarn under-
10 år

I 6 § Riksförsäkringsverkets föreskrifter RFFS 1994:35 om
inkomstberäkning enligt lagen 1994:308 bostadstillägg tillom
pensionärer hur årsinkomsten skall bestämmas någon uppbärnäranges
föräldrapenning med anledning barns födelse eller erhållandetettav

adoptivbarn under 10 år i sin vård.av

14.6.5 Stöd och service till vissa funktionshindrade

Allmänt

Lagen 1993:387 stöd och insatser till vissa funktionshindradeom
LSS innehåller bestämmelser insatser för särskilt stöd ochom
särskild service i första hand med utvecklingsstörning,personer
autism eller autismliknande tillstånd. Men med andraäven personer
fysiska eller psykiska funktionshinder kan ha till sådana insatser.rätt

det gällerNär till insatser i 8 § utgångspunkten denrätten är att
enskilde själv skall begära insatserna. betraktasBarn här part.som

§ insatsernaI 9 för särskilt stöd och särskild service. Enanges av
insatserna relaterad till åldersgräns, nämligen korttidstillsyn förär en
skolungdom 12 år utanför det hemmet i anslutning tillöver egna
skoldagen under lov.samt
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någonavgifter i 20 §bestämmelserna ärI sägs att somomom
det med stödfår omvårdnad i hemunder år18 änett annat avegna

bidra tilli skälig utsträckningföräldrarna skyldigadenna lag, är att
får sådana falliför omvårdnaden. Kommunenkommunens kostnader

Bestämmelsenunderhâllsbidrag barnet.uppbära är ensom avser
vårdnad och omyndig i FB prop.bestämmelsernaanpassning till om

1992/932159.

år15Behörig själv begära insatseratt -

själv begära insatserna.har fyllt 15 årskall denEnligt 8 § som
uppenbart själv saknarår, eller15denFör änär yngresom
skall kunna insatserställning i fråganpå handförmåga taatt gesegen

eller förvaltare.god förmyndarevårdnadshavare,på begäran man,av
vid vilkenår den åldersgränslagmotiven framgår 15Av äratt en

viljeyttringför hanstillräckligtminderårig kan attmogenperson anses
förstår vad15åring självbetydelse. Ensjälvständigskall ha somen

särskildainte beredasvilja kanoch kan uttryckasaken gäller en
ellervårdnadshavarensenbart grundenligt lageninsatser annanav

Å enligt FB:ssidan kanandraställföreträdares begäran.legal
mellan och 18 år15vårdnadsbestämmelser begäran personenaven

i något fallSkulle dettavilja.bifallas vårdnadshavarensinte mot
fråga uppkommakanför utvecklingfara deninnebära omunges

173.1992/93:159 bil. 1tillämpning LVU-lagen prop. s.av

årAssistansersättning 1814.6.6 -

medel till vissaersättning allmännaAssistansersättning är aven
assistans.för personligfunktionshindrade för kostnader

skallLASSassistansersättning1993:389Enligt § lagen5 enom
försäkringskassan.skriftligen hosassistansersättningansökan görasom

föreskrivsassistansersättningförordningen 1993:10912§I om
sökanden. Föransökan skall undertecknassådanvidare att enaven

för-undertecknasdock ansökningensökande skallunderårig av
i FB.förmynderskapsreglernatillBestämmelsen knytermyndaren. an
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utredningsförslagaktuelltEtt

Kostnader1995: 126SOUbetänkandei sittAssistansutredningen har
föreslagitbesparingssyfteiassistansersättningen attstatligaför den

skälassistans. Sompersonligtillfrånår undantas16 rättenunderbarn
i sittHandikapputredningenanförs dels16-årsgränsför valet attenav

RättvisaVälfärdHandikapp1991:46betänkande SOU --
Vårdbidragreglerna fördelsmotsvarande åldersgräns,föreslagit en

därmedsambandI sägssocialförsäkringen. attiförtidspensionoch
skollagenhänvisning tillmeddiskuteraskanåldersgränserandraäven

och 78.77lagstiftning s.och annan
enlighetipropositionnågonfram medinteRegeringen attavser

utredningsförslaget.med

18 århandikappadetillBilstödl4.6.7 -

tillbilstödärendenhandläggning1988:360lagenEnligt omavom
1988:890förordningenutfärdadedärtilloch denhandikappade

handikappadetillföräldrarochhandikappadebidrag tillstatligtlämnas
motorfordon.anskaffaförbarn att

bidragsberättigadeför dengällerföreskrifterdessaEnligt person-
ihandikappadeår, dels för18 gruppenåldersgränsenbl.a.kretsen

med barnföräldrarhandikappadeförår, dels18-49åldern gruppen
handikappade barnmedföräldrarföroch dels18 år,under gruppen

18 år.under
önskemålfördes framlagstiftningsärendet attsamband medI om

handikappade barnmedtill föräldrarlämnasborde kunnastöd även
18-föräldrar. Menhos sinakvari fråga borbarnetår,18över om

bestämmelsernatillanpassningfastlades närmastårsgränsen som en
tillanpassningalltsåupphör,vårdnadenföräldrabalken näri enom

28.S 1986:11och Ds1987/88:99 16myndighetsåldern prop. s.s.

inkomstpensionsgrundandeBeräkning14.7 m.m.av

år.3undertill barnknutnavårdårs.k.Bestämmelserna ärom
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3 årVårdår barn under14.7.1 -

finnspensionsgrundande inkomstbeträffar bestämmelsernaVad enom
ifrågavarande be-§ AFL. låldersgränsbestärrunelse i kap. 611 a

jämställs med år förvårdår i vissa falls.k.stämmelse bl.a.sägs ettatt
förälderDärvid gällertillgodoräknas.vilka pensionspoäng att somen
inte har fylltkalenderår vårdat barndelenunder större ettett somav
ansökanvårdårdet årettillgodoräknas3 år skall ett omom ensom

tid.angivenvissdetta inom närmaregörs en

minderårigförmånerSammanträffande14.8 av -

fixering tillminderåriganvänds begreppetbestämmelsernaI utan
viss ålder

frågaibestämmelserna användsl de försäkringen omgemensamma
minderårigförmåner begreppetSammanträffande utanm.m.av

§ andra stycket AFL.fixering till viss ålder 17 kap. 1

enligt 18 årUppgiftsskyldig AFL14.9 -

s
gäller 18-årsgräns för skyldigheten lämnaEnligt AFL atten

lagen.betydelse för tillämpningensådana uppgifter är avsom av
uppgifter.omyndig skall förmyndaren lämnaFör den ärsom

Även pension knyter tillbestämmelserna utbetalningom av an
år dock eftermyndighetsåldern. Den under 18 har begäranärsom

möjlighet få utbetald till sig själv.pensionenatt

försäkradEnligt 20 kap. 8 § lagen AFL gäller för den emligtärsom
lagen han eller hon skall lämna de uppgifter betydelseäratt som av
för tillämpningen lagen.av

För den omyndig under 18 år det förmyndarenärärsom som
skall lämna uppgifterna. Motsvarande krav på uppnådd myndig-
hetsålder gäller också enligt 3 § kungörelsen 1962:394 vissamed
bestämmelser rörande ansökan pension enligt lagen allmänom om
försäkring Så gäller enligt 5§ lagen 1984:989ävenm.m. om
socialförsäkringsväsendet under krig krigsfara.och

Motsvarande gäller likaså i fråga ändrade förhållanden vidom
förtidspension och efterlevandepension se 16 kap. 8 och 10 §§.
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Åldersgränsen anpassningbestämmelsernaredovisadedeiär ennu
myndighetsâldern.till

Även direktpension knyterutbetalningbestämmelserna anavom
efter begärandock18 år harundermyndighetsâldern. Den ärtill som
förordningen6 §självutbetald till sigpensionenfåmöjlighet att

lagenpension enligtutbetalningföroch tiden1980:624 sättet avom
försäkring m.m..allmänom

Arbetsskadeförsäkring15 m.m.

gäller för be-LAF,arbetsskadeförsäkring,1976:380lagenEnligt om
yrkesutbild-arbete och iskada ilivränteunderlag vidstämmelserna om

Viflera åldersgränser.i kap.barnlivränta 5ochi 4 kap.ning
livränteunderlaget.föråldersgränsbestämmelsernabehandlar först

18, 21 och 25 årLivränta15.1 -

i förvärvs-arbetsskadalivränteunderlag vidbestämmandeVid av
18, ochâldersgränserna 21yrkesutbildning tillämpaseller iarbete

år.25

inträffade, skallfyllt 25 år skadanförsäkrade inteden närHade
åldernefter det han uppnår denför tiden utgöraslivränteunderlaget av

skadansysselsättning dåtill sinmed hänsynhanden inkomst som
inteskadanhaft vid 25 års ålder,skulle hasannoliktinträffade om

första stycket.inträffat kap. 9 §hade 4
försäkradtillämpning påmotsvarande närstycket harFörsta som
livränteunderlagetbeträffande21 ärinträffade inte hade fylltskadan

skadanförsäkradårs åldermellan 21 25 närför tiden och samt som
tidenlivränteunderlaget förbeträffandehade fyllt 18 årinträffade inte

ålder kap. 9 § andra stycket.och 21 års 4mellan 18
skada vid yrkesut-skada arbete. Förredovisade regler iNu avser

med schablonbestämmelseenlighetberäknas underlaget ibildning en
arbetsskada.tillämpas vidåldersgränserSammai 4 kap. 10 som

bakgrund det inte harkommit tillBestämmelserna har attmot av
ellerlivsvarig egenlivräntafastställatillfredsställande attansetts enen

till inkomstförhållandena vidmed hänsynefterlevandelivränta enbart
skadetillfälletförsäkrade viddenskadetillfället. gäller bl.a.Detta när

full sitt yrke.hunnit få lön ihadehan eller hon inteså attungvar
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Åldersfixeringen bygger undersökning löneutvecklingen inomav
vissa branscher. En icke obetydlig ökning lönerna sker till 25-av upp
årsåldern och inkomstökningarna i de lägsta åldrarna.är Där-störstatt
för föreskrivs uppräkning den årliga arbetsförtjänsten skallatt en av
ske vid 18, 21 och 25 års ålder. 1975/76:l97prop. 78 f..s.

15.2 Livränta till efterlevande barn under 18 år,-
vid studier 20 år

För barns till livränta efter avliden gäller åldergränsrätt övresom
18 år eller vid vissa studier 20 år.

fåFör anmälan, lämna uppgifter fordrasgöraatt attm.m. man
myndig, dvs. 18 år.är

Vad gällersedan bestämmelserna barnlivränta har enligt dessaom
barn till avliden försäkrad till livränta för tid till och med denrätten
månad då barnet fyller 18 år eller längst till månadoch med juni det
år då barnet fyller 20 år kap. första5 4 § stycket.

Åldersgränsernaför till barnlivränta har utformats efterrätt mönster
vad gäller beträffande barnpension inom folk- och tilläggspen-av som

sioneringen prop. 1987/88:171 234.s.

15.3 Uppgiftsskyldighet 18 årm.m. -

En 18-årsgräns gäller för skyldigheten sådanalämna uppgifteratt
betydelse för tillämpningen lagen.ärsom av av

För den omyndig skall förmyndaren lämna uppgifter.ärsom

Enligt 8 kap. 6 § lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring detärom
förmyndaren skall lämna de uppgifter betydelse förärsom som av
tillämpningen lagen den omyndig har till ersättningnär är rättav som
från arbetsskadeförsäkringen.

sådan förklaringMotsvarande gäller för enligt 4 kap. 10 §somen
kan avkrävas efterlevande till försäkrad.en

Bestämmelserna knyter direkt till myndighetsåldern.an
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till barnfamiljerBidrag16

Barnbidrag till 16 år16.1 -

16-årsgräns.allmänt barnbidrag innehållerBestämmelserna enom
från ochbarn i allmänhetpå antagandebyggerDen ett attom

bidra till sinålder arbete kanmed 16 års eget egengenom
försörjning.

pensionsförsäkring-barntillägg till den allmännaBarnbidrag tidigare
föräldralösa barn, faderlösa barnbetalats tillsedan är 1938haren ut

Åldersgränsen år lagfästesarbetsoförmögna. 16tilloch barn genom
års barnbidragslag.1947

barnbidrag betalas barn-1947:529 allmännaEnligt 2 § lagen om
fötts tillefter den, då barnet ellerfrån och med månadenbidrag rättut

det kvartal, under vilketuppkommit, till och medsådant bidrag annars
fyller 16 år.barnet

fyller 16 årkvartal då barnetbarn före utgången detAvlider av
dödsfalletefter den dåmånadenbidraget dras in från och medskall

inträffade 3 §.
regel barnetsbarnbidrag tillkommeruppbära allmäntRätten att som

§.moder 4

för ö-årsgräns1Motiv en

till lag allmänna1947:220 med förslagregeringens propositionI om
16-årsgräns. Menföreslogs för bidragetbarnbidrag huvudregel ensom

år barnetfyllt 16möjlighet få bidrag för barnmed ävenatt omsom
anledning inteellerfortsatt utbildning, sjukdompå grund annanavav

uppehällebidra till sittavsevärd månarbete ikan eget meragenom
ochdock längst tillbetydenhet,heller tillgångaroch inte äger egna av

godtogRiksdagenår 101.det kvartal då barnet fyller 18 s.med
16-18 år.för barn i ålderinte förslaget till barnbidragemellertid

ungdomartill studerandeanfördes dels statligt stöd överSom skäl att
påstöd till barnform stipendier, delsbör lämnas i16 år att somav

ibör lämnassin försörjningsjukdom inte kan bidra tillgrund av
498. Avrskr. 1947form allmänt barnbidragform iän nravannan

förbestämdframgår 16-årsgränsenpropositionen är motsvaraattatt
mån bidraavsevärdkunna iålder då barn i allmänhetden meraanses

uppehälle 101.till sitt s.
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20 årFlerbamstillägg barn under16.1.1 -

för familjer med ellerberäkning det s.k. flerbarnstilläggetFör treav
studier16 år och bedrivergäller vidare den har fylltflera barn att som

skall räknas in ieller studiehjälptill förlängt barnbidragrättsom ger
kvartalet det år han elleroch med andrabarnantalet, dock längst till

medbor tillsammans denfyller år, förutsatt han eller honhon 20 att
§5°.bbarn till denne 2bidragssökande och är

16barnbidrag från år16.2 Förlängt -

för elev i grundskolanförlängt barnbidragBestämmelserna om
med 16årsgränsenkorresponderarinnehåller 16-årsgräns somen

barnbidrag.för allmänt
kvartaletfrån och medbarnbidrag gällertill förlängtRätten

år.vilket eleven fyllt 16efter det under
det fall barnetsåledes, iallmänna barnbidraget avlösesDet

barnbidraget.förlängdai grundskolan, detstuderar av

ihar elevbarnbidrag1986:378 förlängtEnligt § lagen1 enom
motsvarandevissdeltar igrundskolan eller elev annanen som

till förlängtspecialskolansärskolan ochundervisning elever i rättsamt
fylltvilket elevenefter det underfrån och med kvartaletbarnbidrag

16 år.
slutförmånad eleventill och med denbarnbidrag lämnasFörlängt

§°°.avbryter studierna 3utbildningen eller

ö-årsgränsför 1Motiv en

studiehjälps-infördes dock redanförlängda barnbidragetDet genom
åldersgränsenanfördes förFöljande motiv1964:402.reglementet

studiehjälp baraprincip gäller statliggrundläggande16 år. Som att
grundskolan. Förskolformerna ovanförde frivilligaskall in vidsättas

59 fortfarande gälla underkommerflerbarnstillägg har upphävtsReglerna attmenom
tillägget vid upphävandet.uppbarnågra år för dem som

60 skolgång, eleverskolplikten inskränkt till tio årsEnligt skollagenden är mennya
sigsträckerutbildning skolgångytterligare underfåi särskolan skall ha rätt att som

kalenderårtill och med dettidigare skolplikt, dvs. längstlikai princip långt som
särskilda fall, 23 är.ifyller 21 âr eller,vilket elevenunder
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barnbidragetgrundskoleelever upphörde emellertid det allmännavissa
förlängda barnbidragetde har hunnit lämna skolan. Detinnan är en

för kategori, dvs. för demsärskild studiehjälp dennaform ärsomav
ellerpå året eller har börjat sin skolgångfödda tidigt sent som av en

blivit fördröjda i sin skolgång 1964: 138anledning prop.eller annan
155.s.

förlängt barnbidrag har i 1986 års lag i olikaBestämmelserna om
barnbidragtill reglerna allmänt prop.avseenden anpassats om

1985/86:96 l.s.

tillBidragsförskott 18 år16.3 -

18-årsgräns.bidragsförskott innehållerBestämmelserna enom
barnetBidragsförskott betalas till och med den månad varunderut

fyller 18 år.
för genomgående begreppetbestämmelserna används övrigtl

barn.
18-årsgränsen anpassning till andra familjepolitiskaär en

förmåner.

bidragsförskott barnSyftet med bestämmelserna är garanteraattom
vårdnadshavare generellt underhåll. Ursprungli-ensamståendetill ett

16-årsgräns.tillämpadesgen en
lagen bidragsförskott betalasEnligt 3 § andra stycket 1964: 143 om

fyller 18bidragsförskott till och med den månad, varunder barnetut
eller till förskott eljest upphört.år rätten

för S-årsgränsMotiv 1en

År för bidragsförskotthöjdes den ursprungliga åldersgränsen1970
för tillgodose deår till 18 år. Höjningen gjordesfrån 16 sämstatt

ensamstående barnförsörjarna. Det hade konstateratsställda bland de
ytterligare någraregel fortsatte sina studierflertalet 16åringaratt som
bidragsförskottetdå uppstod ekonomiska svårigheterår och det näratt

andrafyllde 16 år. Vid jämförelse medupphörde barnetnär en
allmännaförmåner konstaterades därvid detfamiljepolitiska att

Bostadstill-studiehjälp barnet fyllde 16 år.barnbidraget närersattes av
omfattade delvis 16-l7åringartill barnfamiljerlägget även som

studiehjälp. Delvis motsvarades bostadstilläggetuppbar även av
bidragsför-förmåner inom studiehjälpen. Det ekonomiska stöd som
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någonhelt ersättasbortföll däremotutgjorde attskottet utan av
och6 7.1979:65studiehjälpen prop.inommotsvarighet s.

januariunderhållsstöd den 1förväntas ersättasBidragsförskottet av
1997

föreslåsunderhållsstöd ersättabenämntbidragtillförslagEtt nytt
tilllämnasProposition förväntas1996:2.Dsbidragsförskottet

ikraftträdande denmed förslag1996vårenunderriksdagen om
Åldersgränserna förslaget.enligtändras inte1997.januari1

tillstuderandeförbidragsförskottFörlängt16.4 -
20 år

fåsregelkanstuderarför barnbidragsförskottFörlängt somsom
18 år.fylltefter den barnetmånadenmedfrån och

utgåbidragetfyller 18 år kandeti skolabarnetGår när som
år.fyller 20månad det år barnetjunioch medtilllängst

barn förgenomgående begreppetanvändsbestämmelsernaI
18-19-åringar.kategorin

bidragsförskottförlängt1984: 1095stycket lagen§ förstaEnligt 2 om
går iför barnbidragsförskottförlängtstuderande lämnasför som
fyllerinnan detåterupptar skolgångenellerfyller 18 årdetskolan när

förlängttillstudierbedriverbarnet rättår så länge19 som ger
månad dettill och med junidock längststudiehjälp,ellerbarnbidrag

år.fyller 20år barnet
efter den barnetmånadenfrån och medregel fåskanFörskottet som

upphörtill förskottetmånadmed den denår till och rättenfyllt 18
stycket.2 § andra

till 18-årsgränsen,också§§ knyterBestämmelserna i 3 och 4 an
likaså bestämmelsen i 9

underhållsskyldighettill föräldrasanpassningBestämmelserna är en
förknyter till reglernaåldersgränsenvid barns studier. Den övre an

1984/85:39 17.studiehjälpen prop.studiebidraget inom s.
fattaföreslå riksdagenregeringenSom redan attnämnts attavser

i stället för detunderhållsstödbidrag benämntbeslut nyttettom
bidragsförskottet.nuvarande
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år,18adoptivbarntill vissaSärskilt bidrag16.5 -
studier 20 årvid

vilkenundermånadmed denochregel tilllämnasBidrag som
18 år.fylleradoptivbarnet

utgåbidraget18 år kanfyllerdetskolaiGår barnet när som
år.fyller 20år barnetmånad detjunimedtill ochlängst

adoptivbarntill vissasärskilt bidrag1984:1096Enligt lagen om
särskilti lagenförutsättningar närmaredeunderlämnas angessom

endastadopteratbarnmedel till ärallmännabidrag ett enavsomav
person.

18fyllervilken barnetundermånaddenmedtill ochlämnasBidrag
stycket.förstaupphör 3 §till bidragår eller rätten annars

skolgångeneller återupptasårfyller 18detskolabarnet iGår när
såutgåsärskild ansökanefterbidragetår, kanfyller 19barnetinnan

det årjuni månadmedtill ochdock längstpågår,skolgångenlänge
stycket.andra3 §20 årfyllerbarnet

barnetendastlämnas18 årfylltbarnetdetefterBidrag omatt
någonelleradoptivföräldrarnamedtillsammansborvaraktigt varsom

tredje stycket.§år 3fyllde 18detför barnetvårdnadshavare när
paragrafeni äråldersgränsernaframgårlagmotivenAv enatt

underhålltillföräldrabalken§ rättkap. lregeln i 7tillanpassning om
tillförföreskrivs rätttill vadochfyllt 18 årbarnetefter det att som

1984/85:39 34.bidragsförskott prop.förlängt s.
fattariksdagenförelslåregeringen attredan attSom nämnts avser

för detställetunderhållsstöd ibenämntbidragbeslut nyttettom
enligtinteändrasåldersgränsernMenbidragsförskottet.nuvarande

1996:2.Dsförslaget se

barnbarnutländskaadoptionvidBidrag16.6 av -
10 årunder

adop-årunder 10 näradoptivbarnet ärgällerbidragFör att
vård.i sindetfårtivföräldrarna

utländskaadoptionbidrag vid1988:1463lagenstödMed avomav
bidragi lagenvillkordeunderlämnas närmare avbarn angessom

213



Socialdepartementets åldersgränser SOU 1996:1

allmänna medel till adoptivföräldrarnas kostnader vid adoption av
barn°.utländska

För bidrag skall få lämnas gäller barnet får inte ha fylltatt 10 åratt
adoptivföräldrarna fårnär det i sin vård 6 §.

Som skäl för denna åldersgräns har anförts motsvarandeatt
åldersgräns finns redan i fråga föräldrapenning för adoptivbarnom

1988/89:3prop. 10.s.

16.7 Bostadsbidrag

Bestämmelser bostadsbidrag finns i lagen 1993:737 bostads-om om
bidrag. För hushåll barn och barnfamiljer finns två skildautan
bostadsbidragssystem.

16.7.1 Barnfamiljer 18 år, vid studier 20 år-

Barn får räknas med i bidragshushållet till och med den månad då
det fyller 18 år eller då studiehjälpen eller det förlängda barn-
bidraget upphör.

För sökande med barn gäller inga åldersgränser.
fårBarn räknas med i bidragshushållet till och med den månad då

fyllerdet år18 eller då studiehjälpen eller det förlängda barnbidraget
upphör 10 §.

16.7.2 Hushåll barn 18 till 29 årutan -

För till bostadsbidrag för denrätt inte har barn gällersom en
nedre åldersgräns på 18 år och åldersgräns på 29 år.övreen

Hushåll barn delades tills nyligen i sin in i två olika kategori-utan tur
beroende bidragssökanden under eller 29 år.är För denöverer om

61 I lagen 1979:552 internationell adoptionshjälp reglerna inte fixeradeär tillom
ålder. Kompletterande bestämmelser i SoL. 125 § SoL föreskrivs denattges tarsom

utländskt ibarn syfte adoptera det, skall ha medgivandeemot frånett att ett
socialnämnden innan barnet lämnar sitt hemland. Med barn i bestämmelsendenavses

underårig,är alltså under 18 år.som
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januariden 1såtill bidragupphördekategorin rätten sent somsenare
1996.

tillsbostadsbidragssammanhangiinnebärDet sagt att mansom
kategorindelsbarnfamiljer,kategorindelsmedräknakanvidare

18-28 år.i åldernbarnhushåll utan
Åldersgränsen jfr SOUövervägandennågra29 år närmareär utan

154.1995:133 s.

med denfrån ochbostadsbidragförreglerNya16.7.3
juli 19961

regler för1995/96:168 Nyaproposition prop.regeringensl
ochmellan 18ungdomartillbostadsbidragföreslåsbostadsbidrag att

Bostadsbidragbarn slopas.inte harochstuderarinte29 år somsom
har barninteåroch 2918mellanungdomarstuderandetill som

38W.tills vidare s.behålls

62 StudiestödsutredningeninomvidareutredsstuderandetillbostadsstödFrågan om
skall upphöra.bostadsbidragetsiktemed att
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Kommunikationsdepartementets
åldersgränser

Körkort1 m.m.

Körkortsbehörigheter1.1 m.m.

följandenärvarandeinnehåller för1977:477Körkortslagen
år.19 och 2018,nämligen 16,körkort,föråldersgränser

åldersgränsernagällerterrängskotermoped ellerfå föraFör att
förställtsinteharkörkortår. Något kravrespektive 1615 upp

fordon.dessa
med hänsynfrämstutformatshardifferentieradeDetta system

skäl.trañksäkerhetsmässigamotiverathartill vad ansetts avsom

historikLiten

korthetinnebär idifferentierade körkortssystemet attnuvarandeDet
med hänsynanpassadeoch behörighetutbildning, ålder ärkraven

Jufordonstyper.olikaförasvårt dethand hurförsta ärtill i attpass
för förakrävsoch kunskapförmåga, omdöme attstörre somansvar,

också förarkravenböri trafik, destofordonslag störrevisstett av
9.l975/76:l55och1967:55 59jfr s.s. prop.prop.vara

bil,föraföråldershänseendei rättminimigränsennormala attDen
förmotorfordonslagstiftning. Dennai svenskgammal hävdhar18 år,

förordningårsföreskrevs redan i 1906körkortsåldergällandebil om
för förare iårminimiåldern 21också föreskrevautomobiltrafik som

motiveradesför deåldersgränsentrafik. högreyrkesmässig Den senare
och detmogenhetdenåvilar dem,det samtstora somansvarav

1922:39.dem jfr SOUfordradesomdöme avsom
År motorcykel ochförpå körkortinfördes krav1916 tyngre

Lättviktsmotor-år.bil till 18förbestämdesålderskravet som -
motorcyklar, vilketförfrån bestämmelsernaundantagnacyklarna var

År63 150 1920till början vid kg.motorcykelmellan och lättGränsen sattestung en
vidår 1951 75 kg.vid 50 kg ochgränsensattes
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det inte fanns någon mellan cyklar med hjälpmotorinnebar gränsatt
förNågon minimiåldersgränseller moped och lättviktsmotorcyklar.

således inte föreskriven.få föra dessa fordonatt var
åldersgränsen förmotorfordonsförordning sänktes1923 årsGenom

år år. Som motiv anfördestrafik från 21 till 20förare i yrkesmässig
fanns behov undantag frånmånga falldet ibland annat att av

meddelades i betydandeår dispensbestämmelsen 21 samt attom
omfattning.

trafikför förare i yrkesmässigtidigare gällande 21-årsgränsenDen
års motorfordonskungörelse.återinfördes i 1930

motorcyklarnaårs motorfordonsförordning, enligt vilkenI 1936
lättviktsmotorcyklar°, föreskrevsdelades in i motorcyklar och en

körkortsâlder 16 år för motorcykel. För lättviktsmotorcykellägsta av
årinfördes körkortstvång först 1939.

lagstiftning år höjdes körkortsåldern för1951Genom tyngre
gällde förfrån 16 år till 18 år för vadmotorcyklar att motsvara som

körkortsåldern behölls däremot för den lättabil. lägreDen motor-
lättviktsmotorcykel utmönstrades samtidigtcykeln. prop.Begreppet

1948:20.1951:30, 2 LU 1951:30, SOU
för yrkesmässig trafik dessa tillVad gäller åldersgränser var en

trafiken skedde innebarbörjan kopplade till yrkesmässigt. Detom
inte för privat förandeden förhöjda åldersgränsen gälldeattt.ex. av

lastbil eller buss.tungen

undantagsvis lätt 15 årMoped, och traktor1.1.1 mc -

föras endast den fyllt år förstaMoped får har 15 3 § stycket.av som
Mopeder, eller de tidigare kallades, cyklar med hjälpmotor harsom

funnits eller mindre form likai avancerad länge motorcyklar.mer som
utfärdadesNågra regler för cyklar med hjälpmotor inte änannat

sådana motorfordon undantogs frånindirekt bestämmelsernaattgenom
Årmotorcyklar. avgjorde tjänstevikten. 1952 infördesDetom som var

för köraåldersgränsen 15 år moped. I propositionen 1952:182att
hade föreslagits åldersgränsen 16 år. Andra lagutskottet 1952:43
ansåg emellertid sänkning till år skulle i många fall15att en -
kanske främst på landsbygden bli betydelse. Några störrestorav-

64 Med lättviktsmotorcykel avsågs till början motorcykel med högstaen en en
tjänstevikt 60 kg topphastighet 40 km/tim.och I slutet 1950-talet hadeav en av av en
sådan lättviktsmotorcykel, vilkenför då gällde högsta tjänstevikt 75 ikg, regelen av

Cylindervolym kubikcentimeter effekt175 och 8-10 hästkrafter samten av en av en
topphastighet 120 km/tim.av
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risker från trafiksäkerhetssynpunkt skulle sänkning enligt utskotteten
medföra med hänsyn till bl.a. den i skolorna bedrivna trafik-inte

undervisningen.
motorcykel får brukas utomlands bosatt harLätt av en person som

år och tillfälligt vistas här han eller hon har fört infyllt 15 som om
den uppfyller de villkor förmotorcykeln i landet och gällerom som

hennessådant fordon i hans eller hemland. Detta gäller dock bara om
kubikcentimeterhar slagvolym inte överstiger 50 ochmotorn en som

fordonet föraden har fört in får detta i hemlandet utansomom
körkort eller därmed jämförlig handling 3 § tredje stycket. Be-
stämmelsen sikte fordon räknas mopeder i hemlandettar som som

Sverige,motorcykel i i Norge.är t.ex.men
raktorkort får i undantagsfall utfärdas för den har fyllt år.T 15som

föreligga förVillkoret det skall särskilda skäl 29 §. Som skälär att
denna 15-ärsgräns anfördes fördelar därigenomde kunde vinnassom
särskilt för jordbrukets vidkommande. Så skulle det exemepelvis för

jordbrukare, har svårt skaffa arbetskraft, kunnaatten som vuxen vara
värde, hemmavarande fickbarn börja med traktorkörslorstortav om

redan vid års ålder.15 Om regel, sådan möjlighetöppnaren som
tillämpas restriktivt, dådvs. endast särskilda skäl föreligger, torde ur
trafiksäkerhetssynpunkt knappast några bärande invändningar kunna

RÅdäremot prop. 1951:30, 2 LU 1951:30 101, 1980 2:25resas s.
II.I och

1.1.2 Terrängskoter, traktorkort och lätt 16 årmc --

Terrängskoter får föras endast den har fyllt 16 år 3 § andraav som
stycket. Något krav ställs inte i dag. I regeringens propositionannat
1995/962226 föreslås emellertid skall47 det krävas traktorkör-atts.
kort eller körkort för få framföra terängskoter. propositionenIatt
föreslås vidare särskild förarlicens införs för förare sådanaatt en av
fordon.

Traktorkort får utfärdas för den har fyllt 16 år 29 §.som
Behörighetskravet för traktor och åldersgränsen 16 år infördes år 1951
för säkerställa viss minsta kompetens hos förarna. Fordringarnaatt en
för traktorkörkort ansågs dock med hänsyn till gummihjulstraktorns

konstruktivalägre hastighet kunna ställas lägre för bil- ochän motor-
cykelkörkort. Körkortsåldern ansågs därför i princip kunna bestämmas
till 16 år prop. 1951:30, 2 LU 1951:30 100 och 101.s.

För utfärdande körkort för lätt motorcykel krävs likaledes attav
Åldersbestämmelsenkörkortshavaren 16 år 12 § första stycket.är

infördes 1936 års motorfordonsförordning och gällde då allagenom

219



åldersgränserKommunikationsdepartemenlets 1996:11SOU 1

emellertid1951:30 föreslogspropositionenmotorcyklar. I att
för lättfortsättningsvis endast skulle gällamotorcykelkörkort motor-

behållaförfyllt 18 år. Som skälinnehavarenintill desscykel att
mognad,anfördes bl.a.motorcykelför lätt16-ârsgränsen att samma

till-förkroppskrafter behövsochstadga ettattsamt somsans
föreliggermotorcykel,fredsställande kunna manövrerasätt tungen

fördetHärtill kommer,motorcykel.lättfrågainte i attom en
tillgångbetydelse16-17-årsåldern kan ägaiungdomar storvara av

arbetsplatser. Denfrån skolor ochfärd till ochmotorfordon förtill
sådantillåtauppgift fylla. Atthärmotorcykeln harlätta atten

försvarligtår,fyllt 16 ävenmotorcykel för den, ursynessom
statistiskt påvisats,nämligen intehartrafiksäkerhetssynpunkt. Det att

i åldernföraremotorcykel förorsakatstrafik med lättolyckor i av
förare i högre ålderutsträckningår i relativt än16-17 större av

100.1951:30 99 och1951:30, 2 LUprop. s.
motorcykel harför lättför 16-årsgränsmotivredovisadeNu en

1996:11delbetänkandet SOUKörkortsutredningen iifrågsatts av
EU-mopeden.

lastbil 18 årpersonbil lättochTung1.1.3 mc, -

motorcykel körkortshava-för krävsutfärdande körkortFör atttungav
Enligt 34 § körkorts-§ första stycket.år § jfr med 1218 2är aren

för motorcykel utvidgasbehörigheten lätt1977:722 kanförordningen
avlägger körprov medkörkortshavarenmotorcykel baratill tung om

körkortshavarensåledes inte enbartmotorcykel och atttung genom
blir 18 år.

på åroch minimiålder 18motorcykelpå körkort förKrav tung en
års1936års körkortsförordning. Genominfördes redan i 1916

år. lagstiftningåldersgränsen till 16 Genomkörkortsförordning sänktes
anfördes, vi harâr. Som skälhöjdes till 181951 gränsen nysssom

den mognad,torde i allmänhet inte ha16- och 17-åringarsagt, att
för påkroppskrafter, behövsoch destadga att ettsamt somsans

motorcykel. Särskilttillfredsställande kunna manövrerasätt tungen
förs med sidvagn eller medsådan motorcykeldågäller detta, en

1951:30 99.1951:30 och 2 LUprop. s.passagerare
kopplat lättlätt lastbil och till sådan bilochFör personbil ett

ocksåoch motorredskap klass krävssläpfordon, Iterrängvagn att
första stycket.körkortshavaren 18 år 12 §är

ellerföra personbilMinimiâldern år för motorfordon18 rätt att -
motorfor-gammal hävd i svenskmotsvarande har nämntssom nyss-

idonslagstiftning. har alltsedan den infördes år 1906Den ansetts
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minimiâldern harsänkningFråganlämpligt avvägd.princip avom en
likaså höjning densamma.tillfällen,vid någraaktualiseratsdock aven

Körkortet och1965:42betänkande SOUBilförarutredningensl t.ex.
talarutredningenfrågor Enligtbåda dessatrañkutbildningen tas upp.

sådannackdelarsänkning och detrañksäkerhetssynpunkter mot enen
69.höjning s.produktionenden allmännaskulle få för mot en

19 årtaxibehörighetlastbil ochTung1.1.4 -

bil kopplatoch till sådanför lastbilutfärdande körkortFör etttungav
stycket.12 § första19 årkörkortshavarensläpfordon krävslätt äratt

körkortshava-krävs ocksåantal och vikt,släpfordon,För attoavsett
stycket.år § första19 12ärren

för taxibehörighet l §ålderskrav gäller vidaremotsvarandeEtt
första stycket.

inledande historiska redovis-framgått denTidigare gällde avsom
trafik för trafikkort. Denför yrkesmässig eller21-årsgränsningen en

Bilförarutred-efter förslaginfördesgällande 19-årsgränsen avnu
skulle krävasanfördes. Enligt utredningenFöljande motivningen.

yrkesmässigt förandesåledes inte blottför alltB-körkort tungav-
förredovisade motivengällde deEnligt utredningenlastbil och buss.

i ochomdöme ochavseende mognad,trafikkortsåldern ansvar ---
utövandeförare underoförminskad giltighet. Menför sig avunga

trañksäkerhetsrisk.inte någon påtagligyrkesmässig trafik utgjorde
för sänkningvisst praktiskt behovVidare förelåg det ett aven

för yrkesförare SOU 1965:42 70.åldersgränsen s.

Buss-20 år1.1.5

20 årför buss krävs körkortshavarenutfärdande körkortFör ärattav
12 §.

särskild mognad ochskäl för ZO-årsgränsen har kravSom
1971:65.erfarenhet anförts 1967:55 ochse prop. prop.
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övningskörning2

åldersgränserinnehåller följande1977:603Körkortsförordningen
månader.6år ochår och 1716nämligenövningskörning,för

fyllt 24 år.skall haprivata lärarenDen

övningskörning 16 år2.1 -

personbiltrafikskola medövningsköra iår fårfyllt 16harDen som
motorcykel. Föroch lättpersonbilmedoch privat attmotorcykeloch

underskerkörningenpersonbil krävsmedprivatövningskörafå att
under 24-årsgränsen.nedanhandledaregodkänd seuppsikt enav

för ifrågavaran-månaderår och 617åldersgränsengälldeTidigare
övningskörabörjalåta ungdomarförskälfordon. Somslagde attav

förbättrastrafiksäkerhetenanförtsharårs ålderfrån 16redan att
1992/932161 2övningskörningstiden prop.förlänga s.attattgenom

och 35.

Övningskörning månader617 år och2.2 -

trafikskolafår imånaderår och 6ålder 17uppnåttharDen avensom
lastbil.lättövningsköra

lastbil.lättmotorcykel ochmedfår skeövningskörningPrivat tung
privat-uppsiktunderskall skeövningskörningenprivataDen av en

24-årsgränsen.nedan underselärare
Åldersgränsen körkortsåldern.anpassning tillär en

24 årprivatlärarenellerHandledaren2.3 -

krävsfyllt 24 år. Därutöverskall haprivatlärarehandledareSåväl som
obrutenår isedan minst 5behörighetmotsvarandekörkort medgiltigt

följd.
behörighet.årskravet 5konsekvens24-årsgränsen är aven
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3 åldersgränser förNya körkorts-

behörigheter julifrån den 1m.m.

1996

Körkortsbehörigheter

anledning proposition 1995/96: 118 har riksdagenMed regeringensav
1996 beslutat körkortslagen till EG-direktivden 27 ettmars anpassa

91/439/EEG°5. bl.a. körkortsbehörig-körkort Det innebär attom
innehåll och åldersgränser för vissa behörigheter ändras. Enheternas

körkortsbehörighet för motorcyker, benämnd införs.lätt A1,ny
definitionen mellan lätt och motorcykelVidare kommer atttung

motoreffekt.innefatta inte bara slagvolym ocksåmotorns utan
lätt motorcykel införs behörigheten A1 med åldergränsFör omen

Åldersgränsen för behörigheten för motorcyklar,16 år. övriga
årbenämnd A, höjs från 16 till 18 år.

behörighetsbegränsning införs samtidigt motorcyklarEn för med en
effekt kW eller ejfekt/vikrfärhállande 625 I kW/kg. Detöver överett
innebär behörigheten föra dessa motorcyklar kan erhållasatt att
antingen då körkortshavaren har innehaft A-behörighet under minst två
år minst två års erfarenhet motorcyklar med lägre prestandaav
eller då han godkänts i särskilt körprov, han får avlägga förstett som

han har fyllt år.21när
Åldersgränsen för buss D-behörighet höjs från nuvarande 20 år till
år. Några21 möjligheter för körkortshavareundantag svenskaatt ge

punkt finnsdenna inte enligt direktivet.
lastbilFör C-behörighet och för släpfordon E-behörig-tung tunga

het sänks åldersgränsen från nuvarande år år.19 till 18

övningskörning

redovisadeNu förändringar vad gäller åldersgränser medför konske-
vensändringar i körkortsförordningens åldersgränser för övnings-
körning se SFS 1996:32. Andringarna träder i kraft den 1 juli 1996

65 Enligt direktivets artikel 6 vissapunkt två får avvikelser från de ålders-göras
regelmässigtgränser skall gälla. Avvikelserna innebär körkort för fordonska-attsom

tegorierna motorcykel A, personbil B och personbil med släpvagn B E får+
utfärdas till den fyllthar 17 år. Undantaget får intedock från kravetgöras attsom
körkortshavaren skall 21 är för tvâ års erfarenhet få föra motorcykelatt utanvara
med den högre effekten.
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uppnåtthaskallövningskördenhuvudsakinnbär ioch enatt som
ålder av

motorcykel,med lättkörningår för16
personbilmotorcykel,medkörningförmånaderoch 6år tung172.

släpfordon,tillkopplatlastbillätt tungteller utan
tillkopplatmedlastbileller lättpersonbilmedkörningförår18

lastbil,ellersläpfordon tungtungt
uttryckmotorcykel" vårt"mycketmedkörningför20 år4. tung

med buss.eller
fårmånader6år och17ålderuppnåttharDen avensom

undermotorcykel""mycketmedtrafikskolaiövningsköra tung
påföljer medkörningenuppsiktharden överförutsättning att som

till denna.sidvagneller imotorcykeln
personbil undermedövningsköraår fårfyllt 16harDen som

uppsikthardentrafikskola ellersker idetförutsättning attatt som
övningskör.för denhandledaregodkändkörningen äröver somsom

meddelas denuppfylldavillkorövrigaGodkännande får ärom --
år.fyllt 24harsom

trafiksäkerhetsreglerSärskilda4 m.m.

bilbarnstolBilbältestvång och4.1

råder.bilbältestvångUtgångspunkten är att
år i ställetfyller 6varunder barnetmed det årtill ochskallbarnEtt

bälteskuddebilbarnstol,användabilbältetmedtillsammansellerför
§ VTKför barn, 117skyddsanordningsärskildeller aannan

1972:603.
bälte ellertillförarenförareni principåliggerDet attatt se

han ellerår. Omunder 15denskyddsanordning används ärsomav
ellerpå honomfår ankommavadunderlåterhon göraatt ansessom

§ VTK.utdömas 164penningböteravseende kandettahenne i
Åldersgränsen bestämmelser-jfrmedicinska skälår motiveras6 av

egentligenför regelnAvgörandeskyddshjälm. äranvändaattna om
medkopplades regelnskälpraktiskakroppslängden. Av samman

f..1987/88:33 5skolplikten prop.åldern för s.
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Sidvagn till motorcykel4.2

medfår flermotorcykel inte äntillsidvagnI taspassagerareenen
under 10 år.barnavsedd för och därutöverär ettvagnen

§ VTK.ha fyllt 18 âr 115måsteFöraren
hafamilj skall kunnatankentorde byggaBestämmelsen att en

trafiksä-rimliga krav påbeaktandepå och medmed sigbarn avresa
vägtrafiksstadganföreskrifter ifrån motsvarandehärrörkerhet. Den

1930:285.

mopedSkjutsning cykel eller4.3

får inte samtidigteller mopedcykelUtgångspunkten är att en en
byggd för. Mencykeln eller mopedenfärdas flera näräränpersoner

och effektivt skyddmopeden har lämpligacykeln eller säten mot
får dock färdas ytterligarehjulekrarna,

fordonet har fyllt 15 år,barn under 10 år, den styrett om som
eller

år, den fordonet fyllt 18 år,två barn under 6 har2. styrom som
§ VTK.128

Åldersgränserna torde bygga på motsvarande överväganden som
för sidvagn till motorcykel.redovisats

Hjälmtvång för motorcykel eller moped4.4 -
15 år

med motorcykel eller moped skall enligt huvudregelnfärdasDen som
skyddshjälm, han har fyllt år 117 b § VTK.använda 15om

Åldergränsen motiveras medicinska skäl och anpassning tillärav en
straffbarhetsâldern. Vad gäller de medicinska skälen anfördes bland

hjälm skulle grund sin vikt kunna medföra risk förannat att aven
hals ochskador nacke personer.yngre

Vägverket har nyligen bakgrund hjälmtypermot av nya- -
till âr för dem färdasförslagit sänkning åldersgränsen 7en av som

den föreslåsmotorcykel eller moped. För kravmed är ettsom yngre
lämpligt huvudskydd, cykelhjälm.på annat t.ex.ett en
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skolskjutsningBilbältestvång och 15 år4.5 -

jämförtförordningen 1970:340 skolskjutsningSe bland 7 §annat om
paragrafen åläggs föraren till denmed 164 § VTK. I äratt att somse

eller särskild skyddsanordning dettaunder år använder bilbälte15 när
föreskrivet.är
Åldersgränsen straffrättsliga för15 år motiveras detatt ansvaretav

fastspänt ligger föraren 1987/88233 14.barnet prop.äratt s.
Jämför vad anförts barns möjlighet använda bilbälteäven attsom om
vid privata transporter.

vägtrafikMilitär5

Generellt något ålderskrav för behörigheten föra fordongäller lägre att
försvarsmaktendet brukas under övningnär av m.m.

övningskörning1

får16 år övningsköra med motorcykel enligt deDen är tungsom
framgårvillkor 48 § militära vägtrafikkungörelsennämnare som av,

l974:97.
För den 16 âr och 9 månader gäller enligt be-ärsom samma

stämmelse han får övningsköra personbil eller lastbilmed lättatt utan
tillkopplat släpfordon.tungt

Enligt gäller den fyllt år48 § l MVTK har 21utom annat att som
får ha uppsikt övningskörning sker försvarsmaktensöver som genom
försorg.

för militära vägtrafiken följerDe något lägre åldersgränserna den
det tidigare värvningssystem tillämpades. gällerNär detav som

21-ärsgränsen har anförts behovet effektiv personalförsörjningav en
och möjligheten utnyttja det befäletkunna fåttattav unga som
specialistutbildning.

Körkortsbehörighet5.2 m.m.

Den har fyllt enligt de17 år kan villkoren i 49 § nämndanärmaresom
kungörelse körkort med behörigheten B. Behörigheten gäller tillsta
körkortsinnehavaren fyllthar 18 år och begränsad till sådanaär
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försvarsmakten underi fråga brukasfordonetsituationer när avsom
operation.eller militärövning

ochkörkort med behörigheten Bfyllt 18 år och harharDen som
lastbil,får föra motorcykel,fordonsslagetförarbevis förmiltärt tung

50 § MVTK.försvarsmaktensläpfordon det brukasellerbuss när av
behörighetenår har körkort medinte fyllt 18den harFör mensom

motorcykelbehörigheten förgällermotorcykel ävenA lätt tung
MVTK.52 §

harfyller 18 år ochgäller vidare för denMVTKEnligt 53 § som
hon kan bytaföreskrift 49 han ellerenligtkörkort med utattett

föreskrift.körkortkörkortet mot utan
Åldersgränserna följer deti det civilaÖverlag lägreär än avsom

kundetillämpades. Enligt dettidigarevärvningssystem systemetsom
erfarit kommer bestäm-Enligt vad vi harbli volontärer m.m.unga

ändras.troligenmelserna att

Yrkestrafik6

hannonisering viss socialRegler6.1 avom
lagstiftning vägtransporterom

vissa3820/85/EEG artikelEU-förordningen 5I utom annatges - --
nämligenför förare vid godstransporter,för lägsta ålderregler

fall inklusive släpvagnar ellerfordon i förekommandeför som -
år,tillåtna vikt högst 7,5 18har högstapâhängsvagnar ton;aven-

för övriga fordon2.
år eller21-

yrkeskompetens,år, föraren har sådant bevis på sin18 ettom-
fullgjordmedlemsstat och bestyrkergodkäntär av en somsom
enlighetförare fordon för godstransporter på iutbildning till väg,av

utbildningsnivå för förare vidgemenskapsreglerna lägstamed om
vägstransporter.

skall ha fyllt år.anlitas för 21Förare persontransportersom
år.för förarbiträden och konduktörer 18Lägsta ålder är
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Taxi6.2

erhålla taxibehörighet krävs, sökandenFör sagts, attatt som nyss
uppnått års ålder.19

1995 års yrkestrafikutredning har i betänkandet SOU 1996:93
föreslagit den ansöker den särskilda förarlegitimationen föratt som om

skall bl.a. inneha körkort med behörigheten sedan minst två årtaxi B
anföroch ha uppnått 21 års ålder. Som motiv för höjning åldernen av

utredningen inledningsvis i EG-direktivet körkort behörig-äratt om
beforda fordonet, generelltheten knuten till dvs.att ettpassagerare

krav på B-behörighet för fordon har tillåten totalvikt högstsom en av
förrespektive inrättade högst nio inklusiveärtonsex personer

föraren, D-behörighet för fordonmed krav buss respekti-tyngreom
för fler innehavare körkort behörighetenFör medve passagerare. av

gäller sedan den juli 1996 åldersgränsenD buss 1 att som en
anpassning till EG-direktivet körkort höjts till år. högre21 Denom
åldersgränsen föranleds det det innebär ha handattav ansvar om

med buss. Samma skäl kan enligt utredningenpersontransporter
anföras i fråga förare taxifordon. Utredningen erinrade i dettaom av
sammanhang det generella danska kravet yrkesförareom om
uppnådda års21 ålder.

Utredningen diskuterar frågan det behövs någon ålders-även om
gränsregel i yrkestrafiklagen för trafiktillstånd1988:263, YTL, mot
bakgrund det i den näringsrättsliga lagstiftningen förekommerattav
krav uppnådd myndighetsålder förvillkor tillstånd. Utred-om som
ningen emellertid den bedömningen enligt nuvarande regler igör att
YTL kan tillstånd med stöd bestämmelsen i 6 § denvägrasav som

uppnåddinte myndig ålder. Utredningen därför någonattanser
uttrycklig regel sökanden skall ha uppnått myndig ålder inteattom
behövs.

inom7 Arbetarskydd sjöfartenm.m.

För anställda inom sjöfarten gäller speciella minimiåldersregler och
åldersgränsreglerna i arbetsmiljölagen 1977:1160 gäller således inte.
Åldersgränsregler för sjöfarten finns i sjömanslagen 1973:282,
sjöarbetstidslagen 1970:105 och fartygsäkerhetslagen 1988:49.

Som skäl för specialreglering brukar anföras sjömansyrketatten
innehåller arbetsuppgifter så fysiskt iansträngande och övrigtärsom
krävande de i princip inte bör ungdomar inte harutövasatt av som
skolgången bakom sig. detNär gäller vissa arbetsuppgifter fråganår
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för för-säkerhetsfrâga har betydelseåldersgräns även somenom
och1991:103 87 88.arbetsuppgifterna ombord SOUdelningen s.av

ibestämmelsernaskall ocksåsammanhangdetta nämnasI att
artistuppträdan-omfattarfartygssäkerhetslagenochsjömanslagen även

också förgäller följaktligenminimiåldersgränserlagarsden. Dessa
artister°°.

ömanslagen7. 1

16 årminimiåldersgränsgenerellinnehållerSjömanslagen en
år för eldartjänst.minimiåldersgräns på 18särskildoch en

arbetaför arbetstagaretotalt förbudråder såledesDet attett
års ålder.före 16

ellerhälsaskydda denSyftet med åldersgränserna är att unges
ombord.säkerhetkravetockså tillgodoseutveckling attmen

anställningsförhållanden.förgäller endastLagen

Liten historik

i 1922 årssjömän infördesbestämmelser minimiålder förNär om
i eldartjänst.och 16 åråldern år i vanlig tjänstsjömanslag 14var

Åldersgränserna års sjömanslaghar sedan höjts successivt. I 1952 var
eftersom denför tjänst år för pojkarminimiâldern vanlig 15 -

och 18 årdå avslutadgrundläggande skolutbildning regelsom var -
år 1973 hadesjömanslagen infördesflickor. den nuvarandeför När

skolpliktenför pojkar höjts till 16 år. Det beroddeåldersgränsen att
barnetvårterminen det kalenderårförlängts till och meddå hade när

för flickor dock oförändrad. Dennafyller 16 år. 18-ârsgränsen var
avskaffades âr 1982.särskilda åldersgräns för kvinnliga arbetstagare

både flickor.dess minimiâldern 16 år för pojkar ochSedan är

66 sjömanslagsutredning SOU 1991:103 frågan dispens-l 1990 års väcktes om en
möjlighet för 16 år uppträda ombord.borde underöppnas attpersoner
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Minimiålder 16 år7.1.1

arbetstagare1973:282 fårförsta stycket sjömanslagenEnligt 45 § en
vilketföre kalenderår under hanfartygsarbete detsysselsättas iinte

led i skolut-inte skerinte heller, detfyller 16 år och ettsomom
skolplikt.han har fullgjort sinbildningen, innan

förbud för arbetstagare arbetadet råder totaltbetyderDet attettatt
sjömanslagenNågon regel iföre 16 års ålder. motsvararsom

arbetsmiljölagenundantagsbestärrunelsen i attom yngre personer
finns inte.får utföra lätt arbeteunder vissa betingelser

nuvarande minimiåldernframgår denmotiven ärAv att en an-
skolgången 1973:40förlängda obligatoriska prop.till den dåpassning

167.s.

18-ärsgräns för eldartjänst7.1.2 En

18 får§ andra stycket den under år användas iI 45 sägs äratt som
fartygsarbete eldare endast Sjöfartsverket medger det.omsom

Bakgrunden till generell minimiålder 18 år för eldartjänsten
sådan medföra betydande säkerhetsan-beror tjänstatt etten anses

förEndast den har fått nödvändig utbildning sådanen ensvar. som
tjänst får därför användas i fartygsarbete eldare Sjöfartsverketsom om
medger det 1973:40 168.prop. s.

7.2 Fartygssäkerhetslagen

Fartygssäkerhetslagen arbetsförhållandena ombordrörsom
innehåller åldersgränser 18, 16 och 13 år.tre -

innehållerLagen definition begreppet minderårigäven en av
arbetsmiljölagens definition,med nämligenöverensstämmersom

minderårig fylltden inte har 18 år.äratt som
gäller både anställda och icke anställda.Lagen För den som

inte anställd möjlighet arbeta redan vid fyllda 13 år.är attges en
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historikLiten

fartygssä-saknade liksomfartygsäkerhetentidigare lagenDen om
minimiålder°7 för fartygsarbete. Ibestämmelserkerhetslagen om

minimiâlder ibestämmelsernastället tillhänvisades ilagarna om
sjölagen.

regelinnehöll dockFartygssäkerhetslagen attvem som varen om
säkerhetsföre-särskildaminderårig gälldeminderårig. Försomanse

skrifter.

år18Minderårig under7.2.1 -

minderårig i denna lagmedandra stycketkap. 3 §I 7 sägs att avses
arbetsmiljö-§år. med 5 kap. 1har fyllt 18 Detden inte är ensom

1987/88:3 80.definitionlikalydande prop.lagen s.
fartygsarbeteutföraminderårig får inte tillåtasDen är sammasom

skall därför befälhavarenkap. 3 §Enligt 7den ärsom vuxen.som
fartygsarbeteminderårig anlitas till sätttill ingensärskilt ettattse

överansträngning ellerolycksfall eller förmedför risk för annansom
utveckling.minderåriges hälsa ellerinverkan på denskadlig

medhuvudsaklig överensstämmelseavfattats iBestämmelsen har
innehåll 1987/88:3 80.arbetsmiljölagens prop. s.

16-årsgränsen.2.27

fartygssäkerhetslagen 1988:49§ första stycket6 kap. 10Enligt a
inte anlitas till ellertill arbetstagarebefälhavarenskall att annanse

före kalenderår underyrkesmässig verksamhet detfartygsarbete iutför
fullgjort sininte heller innan han harhan fyller 16 år ochvilket

skolplikt.
obligatoriska skolgången.anpassning till denBestämmelsen är en

67 4 § finns minimiâlder for räknas enligt fartygs-I kap. 1 att som passagerareen
Åldersgränsennämligen fyllt följersäkerhetslagen, skall ha 1 âr.att man av en

konvention Sjösäkerhet, SOLAS.benämndom
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7.2. 3 13-ársgränsen

inomhar för andra arbetstagare10 a§ andra stycket6 kap. änI
5 kap. 2 §undantagsbestämmelsesjöfarten införts motsvararsomen

fårundantagsbestämmelsenEnligtarbetsmiljölagen.andra stycket en
utföra fartygsarbetetill eller lättfyllt 13 år anlitasminderårig harsom

skadligt dendet kan inverkasådant slaginte är attavsom
skolgång.utveckling ellerminderåriges hälsa,

yrkesfisket har detförhållandena inomtill bl.a.Med hänsyn ansetts
minderårighetsregeln medutformaför företagargrupprimligt dennaatt

alltså tillåtetförebild. denna kategori detarbetsmiljölagen För ärsom
tonåren. Enbetryggande former i deundermed lätt arbete även yngre

förbjudet harskallvilken lätt arbete13-årsgräns under även vara
Näralltför skall involveras.för intelämpligt attansetts unga personer

behövligtför övrigt intehar detdet gäller fartygsarbete attansetts ge
år möjlighet på mycket lättunder 13någon kategori barn prövaattav

1989/90:60begränsad utsträckning 24.starkt prop.arbete i s.ens en
och ungdoms-kommit till för utvidga barnLagändringen har inte att

i enlighethar de syftat till begränsningaromfattning,arbetets tvärtom
138 SOU 1991:103 87.ILO-konventionenmed nr s.

Sjöarbetstidslagen7.3

16-årsgräns7.3.1 En

16 år.innehåller åldersgräns underSjöarbetstidslagen en -
både skydds- ochtillgodoseBestämmelsen ettatt ettavser

säkerhetsintresse.

föreskrivsandra stycket Sjöarbetstidslagen 1970:105I 12 § att
tiden klockanunder år skall varje dygn under mellan 20sjöman 16

klockan beredas tillfälle till vila under sammanhängande tidoch 8 av
minst nio timmar.

skyddsföreskrift förFörutom regeln arbetstagareäratt ungaen
medför sjöman måste 16 år förden, kunna tilldelasatt atten vara
tjänst vaktindelad. Härigenom utesluts från sådant arbete alltförärsom

okvalificerade 1973:40och prop. 183.unga personer s.
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Luftfart8

luftfart.bestämmelser1986:171luftfartsförordningenI omges
bestämmelsernatilli anslutningåldersgränserfråga sägsI omom

åldersgränserfastställer deLuftfartsverketluftfartscertifikat attm.m.
luftfartscertifikat 30 §. Iinnehaför behörighetgäller attsom

till vissbefälhavarebestämmelsernafixeras endastförordningen om
minimiålder.

förbestämmelsernafixerasbestämmelserLuftfartsverketsI
endastföljande berörsmaximiålder. I detochtill minimi-certifikaten

certifikaten.olikaför deminimiåldern
närvarandepågår förAdministrationAviationJointJAA ettInom
för certifikat.ålderskravenomfattarharmoniseringsarbete ävensom

harmoniseringsarbetedettaresultatetuppgift kommerEnligt attav
juni/juli 1996.månadsskiftetomkringredovisas

Trañkflyg8.1

årTrafikflygarcertifikat 188.1.1 -

trafikflygararcertifikat 18 år.Minimiåldern för B ärett

år8.1.2 Befälhavare på luftfartyg 21-

Enligt fjärde stycket luftfartsförordningen får den under47 § ärsom
år inte befälhavare på luftfartyg används i förvärvssyfte.21 vara som

Certifikatet benämns trafikflygarcertifikat D.

Privattlyg8.2

8.2.1 Segelflygarcertifikat 16 år-

Certifikatet ballongflygning. försegel- och Minimiåldern ettavser
sådant certifikat 16 âr.är

För övningsflygning gäller minimiåldern år för15 elev.
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18 årPrivatflygarcertifikat8.2.2 -

år.privatflygarcertifikat 18ärförMinimiåldern ett
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åldersgränserFinansdepartementets

Beskattning1 m.m.

skattepliktig inkomstBeräkning1.1 av

årunder 16Barn1.1.1

vid beräkningenkommunalskattelagen 1928:370 skall20 §Enligt av
under beskatt-från särskild förvärvskälla alla omkostnaderinkomsten

frånbibehållande avräknasningsåret för intäkternas förvärvande och
bruttointäkt, hari eller i värdesamtliga intäkter sompengarspengar

förvärvskällan under beskattningsåret.influtit i
arbete, i denfår inte för värdetAvdrag emellertid göras somav
skattskyldige självförvärvsverksamhet utförts denskattskyldiges av

fyllt 16barn hareller andre maken eller den skattskyldiges somav
år jfr anvisningspunkten 2 till 20 §.

förreglerar avdrag23 § anvisningspunkterna 27 och 30, vilkaI
motsvarandefixeras påkostnader i näringsverksamhet, avdragsrätten

jfr anvisningspunkten 3.till barnets l6-årsdag 24 §sätt även
förfixering ålder i bestämmelsernasådan till barnsEn görs även

beskattas ersättningEnligt 32 § anvisningspunkten 13fåmansföretag.
fåmansägt handels-arbete från fåmansföretag ellerför utfört ett ett

inte hartill företagsledares eller dennes makes barn,bolag som
den högstauppnått års ålder, hos den makarna har16 av som

också ersättning till barnfrån företaget. Detta gällerinkomsten som
övestiger marknadsmässigtfyllt 16 år till den del ersättningenhar

för barnets arbetsinsats.vederlag
Bestämmelserna sikte på den intressegemenskaptar som anses

för inkomstupp-föreligga mellan föräldrar och barn och dess betydelse
familjen.delningen inom
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ö-årsgränsfär 1Motiv en

Åldersgränsen vidfastställdes redanhemmavarande barnförår16
353,1927:1021928:213 166,lagstiftning prop.1928 års s.prop.s.

430-432.1924:53SOU s.
fallunderhåll i deför lön ochavdragsrätt1928 gälldeårFöre

års lag ansågs1928Vid tillkomstenuppnått 18 års ålder.barnet av
skältill 16 år. Somborde bestämmasåldersgränsemellertid denatt

denna ovillkorliga för-upphör föräldrarnasålderanfördes vidatt
kunna, där sådärefterbarnet, ärsörjningsplikt gentemot ansessom

jfrförskaffa bärgning avsnittetsig sinarbetenödvändigt, egetgenom
16-17-åringar.Omyndiga

Åldersgränsen lagstiftnings-vid någradärefter aktualiserats16 år har
förslag år 1935Befolkningskommissionensmedtillfällen. I samband

åldervid 16 årsför familjeavdragen uttaladesändrade regler attom
och barn vanligen,flesta skolgången avslutad,för de barn görär om

dejordbruk eller rörelse, såi föräldrarnasarbetarde stor nytta, att
med personal.likställas lejdbör kunna

18 årBarn under1.1.2

1947:576§ 12 2 lagenfåmansföretag skall enligt 3För ommom
vid faststäl-särskild beräkningsgrund tillämpasinkomstskattstatlig en
skattskyldigförvärvsinkomst såvitt gällerbeskattningsbarlandet av
del denföräldrar eller under någonår dennesunder 18 är avom
betydandeverksam i företaget itioårsperioden har varitsenaste

omfattning.
Åldersgränsen för vårdnad-bestämmelsen knyter till reglernai an

regler på skatteområdeti Se för övrigt denades upphörande FB. som
redovisat imyndighetsåldern och vi har avnittettillknyter soman

Myndighetsåldern 18 år.--

försäkringteckna för1.2 Rätt att annan

liv barn underFörsäkring tecknas makes1.2.1 som -
år20

pensionsförsäkringspremie bygger påAvdragsrätten för synsättet att
verksamhetstiden uppskjuten för-pensionen från den aktivaär en

värvsinkomst.
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undantagmedgodtaspensionsförsäkringindividuell ettfrivilligFör
försäkrad. Undantagetförsäkringstagarennågon äninte somannan

liveller sambosmakestecknaspensionsförsäkring kaninnebär att
till 20höjtsnyligenharår. Dennaunder 16 gränsbarnförmån förtill

kommunalskat-till 31 §anvisningarnastyckettredjepunkten 1år av
telagen.

ZO-årsgränsförMotiv en

förkompensationtillmöjlighetmed undantaget öppnaSyftet är att en
uppkommerskötselför barnskostnadernaökningden omsomav

år har intetill 16bestämtsåldersgränsenförSkäletavlider.maken att
Troligen har gränsenreglerna.tillförarbetenaiutvecklats närmare

fyllerbarnettill dessbetalasbarnbidragbakgrund utattmotsatts av
16 år.

inteboranförts barn20 år hartillhöjaför attskäl gränsenSom att
ellergymnasialslutförtdetill dessföräldrarnakvar hossällan en

dennadärefter. Motfallåtskiligaoch i ävenutbildningmotsvarande
gränsdragningenaktuellalåta denrimligtdetbakgrund har attansetts

ochstudiehjälpbarnbidragetbidragtill det ersätter somknyta soman
årfyller 20då barnetårhalvåret detförstamedtill ochutgår längst

f..361993/95:85prop. s.

Efterlevandepension31
.

år20underbarnutbetalningstideniBegränsning1.3.1 -

efterlevandepen-antingenbetalasEfterlevandepension ut rensom en
efterlevandepensionförsörjningsränta. Ens.k.sion eller rensom en

skallförsäkringsavtaleteller Ilivsvarig temporär.antingenkan vara
tidpunkt dåtill denutbetalningstidenbegränsamöjligtdet attvara

anvisningarnastyckettiondeoch 43punkterna20 årfyllerbarnet av
kommunalskattelagen.§till 31

ZO-årsgränsförMotiv en

efterlevande-fall barnför detgälldenyligenhelt mottarTill ett en ren
upphöra närochskall senasttemporärpensionenpension att vara

skäletdetbl.a.slopatsharbestämmelsenår. Den20fyllerbarnet av
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det bör inte gälla någon inskränkning i möjligheten tecknaatt att
pensionsförsäkringsavtal med efterlevandepension inte motsvarassom

likartade begränsningar i det individuella pensionssparandet. Någotav
egentligt intresse försäkringstagarnahos livsvarig efterlevande-av en
pension till friska barn torde normalt inte finnas 1993/94:85prop. s.

f..40

1.4 Arvs- och gåvoskatt fosterbarn under 16 år-

Vid skattens bestämmande räknas styvbarns- och fosterbarns för-
hållanden lika med skyldskap. Med fosterbarn barn föreavses som
fyllda år16 stadigvarande vistas i den avlidnes hem och fått vård och
fostran barn 28 lagen§ 1941:416 arvsskatt ochett egetsom om
gåvoskatt.

Bestämmelsen korresponderar med den tidigare gällande ålders-
16 är för föräldrars underhållsskyldighet.gränsen

1.5 Bosättningsbegreppet barn under 18 år-

För frågan skallavgöra ha varit bosatt här iatt om en person anses
riket eller inte gäller beträffande den under 18 år han ellerär attsom
hon följer de bestämmelser tillämpas för föräldrarna.som

Enligt 69 § kommunalskattelagen gäller exempelvis på svenskatt en
medborgare, tillhört svensk beskickning hos utländsk makt,som
svensk delegation hos mellanstatlig organisation eller lönatpermanent
svenskt konsulat eller beskickningens, delegationens eller konsulatets
betjäning och på grund sin tjänst varit bosatt utomlands,som av
tillämpas beskattningsbestämmelser för i Sverige bosattsamma som

Detsamma gäller sådan make barn under år,18samtperson. persons
de har varit svenska medborgare och har bott hos honom.om

Motsvarande regler finns i 17 § och 18 § l lagen 1947:576mom.
statlig inkomstskatt.om

I 4 § lagen4 1941:416 arvsskatt och gåvoskatt finns för barnom
föräldrartill utländska och tillhör främmandeär makts be-som

skickning o.d. motsvarande bestämmelse knyter till barnetsen som an
18-årsdag.

Åldersgränsen i bestämmelserna knyter till reglerna för vårdnad-an
nades upphörande i FB.
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vid importskattFrihet från1.6

år15tobakochKaffe1.6.1 -

landtredjefrånSverigetilloch kommerår ettfyllt 15harDen som
kaffe500föra inskattefrittfåranmEES-omrâdet/ vårutanför gram

förutsättningytterligareSomellerkaffeextrakt200eller essens.gram
avseddaoch inte ärpersonliga bagageti detmedförsgäller att varorna

vidfrån skattfrihet1994:1551§ lagenkap. 4försäljning 3för om
m.m.import,

år ochfyllt 15har ärfår denlag8 §kap.Enligt 3 somsamma
cigarettereller 20cigaretterin in 40föraskattefrittSverigeibosatt

tobaksvaror.andra100cigariller ellereller gram
införselprivatbeskattning1994:1565§ lagenEnligt 2 avavom

Europeiskaimedlemlandfrån äroch tobaksvaroralkoholdrycker som
angivnaunder vissaår närmarefyllt 15harfår denunionen som -
eller 75cigariller150eller300 cigaretterföra inskattefrittvillkor -

röktobak.eller 400cigarrer gram

år17Tobak1.6.2 -

landtredjefråntill landetkommerår ochfyllt 17har ettDen som
cigaretterin 200skattefritt förafårEES-omrâdet/vâr anmutanför

röktobak ellereller 250cigarrereller 50cigarillereller 100 engram
villkorytterligareSomtobaksvaror.dessablandningproportionell av

avseddainteochpersonliga bagaget ärdetmedförs igäller att varorna
vidskattfrihet från1994:l551lagenkap. 4 §försäljning 3för om

m.m..import, .
år ochfyllt 17har ärfår denlagkap. 8 §Enligt 3 somsamma
cigariller100ellercigaretter200skattefritt föra inSverigeibosatt

proportionellellerröktobakeller 250eller 50 cigarrer engram
sker medgällervillkorSomtobaksvaror.dessa attblandning resaav

utlandsvistelsen änelleryrkesmässig trafik varatluftfartyg i att mer
ellerFinland Norge.ibeskattatsharellertimmar24 att varorna

fyllt 17harfår den1994:1558tullförordningenEnligt §47 som
exportbutik.itobaksvarorår köpa

införs iåldersgränsändraskan kommaBestämmelserna att om en
Tobak.avsnittetSocialdepartementettobakslagen se
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1.6.3 Alkohol 20 år-

l 3 kap. 4 § lagen 1994:1551 frihet från skatt vid import,om m.m.
hänvisas till bestämmelserna i4 kap. 2 §alk0hollagen 1994: 1738 om
hinder för den inte har fyllt 20 år föra in spritdrycker, vin ochattsom
starköl.

En motsvarande hänvisning till alkohollagens bestämmelser görs
i 2 § lagenäven 1994:1565 beskattning privatinförselom av av

alkoholdrycker och tobaksvaror från land med i Europeiskaärsom
unionen.

I 47 § tullförordningen 1994:1558 den har fylltsägs är20att som
får köpa spritdrycker, vin och starköl i exportbutik.en

En redovisningnärmare de skäl motiverar 20-årsgränsav som en
lämnas i avsnittet Alkohollagstiftningen.om

2 Folkbokföring

2.1 Föräldrarnas hemvist avgörande barn under-
18 år, vid studier ingen åldersgräns

Omyndiga studerande och sådana studerande efter myndighets-som
dagen slutför grundskole- eller gymnasieutbildning eller motsvarande
utbildning och har sitt egentliga hemvist hos föräldrar eller andra
anhöriga skall inte bosatta där de vistasortanses en annan
grund studierna 11 § folkbokföringslagen 1991:48l.av

Tidigare gällde enligt praxis studerande i praktikenatt en vuxen
hade möjlighet själv välja han skulle ha kvar sittatt om anses
egentliga hemvist i föräldrahemmet eller inte, och därmed möjlighet

välja den folkbokföringsort förmånlig. Denatt mestsom var nuvaran-
de regleringen klipper denna möjlighet för studerande, såav vuxna

det blir fråga eftergymnasial utbildning.snart om en
Åldersgränsen år18 anpassning tillär myndighetsåldern prop.en

1990/912153 99.s.

2.1 Behörig anmälan 16 ärgöraatt -

l 30 § hur anmälan skall för barn år.under 18görasanges en
Enligt paragrafen den fyllthar 16 år själv behörigär göraattsom

anmälan till skattemyndighet, allmän försäkringskassa eller etten en
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gällerlandet.postbefordringsföretag vid flyttning inom Detsamma
utlandet.vid flyttning tillinflyttning från utlandet ochvidäven

vårdnadshavaren ansvarig förunder 18 årdenFör ärär att ensom
anmälan görs.

kodifieringhuvudsakinfördes år 1991 iBestämmelsen är avensom
1934:16139. betänkandet SOUutvecklats Iden praxis a.a. s.som

16-åringdet bör godtasoch 81 bland80 sägs attannat att ens. -
ochföräldrabalken själv får arbeteenligt bestämmelserna i tasom

flyttningen.anmälerflyttat för tillträda anställningenatt -

Skatteregister3

centraltbeskattning finns detverksamhet i frågaFör ettstatens om
finns iregistretbestämmelsernaskatteregister. De närmare om

uppgifter1980:343. registreringenskatteregisterlagen För omav
åldersgränserna 15, 16bestämmelserna tillfysiska knyterpersoner an

år.och 18

16uppgifter underOmfattningen barn3.1 av -
18 åreller

skall i det centralafolkbokförd i riketfysiskFör ärperson som
hemmavarande barnantalskatteregistret annatutom somanges --

ålder § första stycket 5.uppnått eller 18 års 5inte har 16
skall ocksåuppnått 18 års ålderinte harfysiskFör person som

kyrkobokfördvilkenför den hos ärpersonenpersonnummeranges
andra stycket.

åldersgränser förmotsvarandetillBestämmelsern knyter an
beskattning.

67 Sverige,1989:1007 överenskommelse mellanartikelEnligt 6 lagen om
detfolkbokföring skall blandFinland NorgeNorge, ochDanmark, annatom

upplysningarflyttningsbeviset innehållainternordiska tlyttningsbetyget och om namn
18 år.underförälder för denfödelsetid för icke medflyttande äroch som
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uppgifter3.2 Begränsade barn under 15 år-

uppnått års ålder skall föras in endastinte har 15För somperson
uppgift och adress församtnanm personnummerom personnummer,

folkbokförd.vilken han eller honden hos är
uppgifter får föras in det behövs för beskattningenYtterligare om

tredje stycket.5 §
ifrågasattessamband med bestämmelsens tillkomst generellI en

minderåriga, de i det enskilda falletregistrering oavsettav om var
skattskyldiga respektive deklarationsskyldiga. Från administrativ

basuppgifter fårsynpunkt ansågs det dock värdefullt vissa in iatt tas
bedömning ingångenregistret för vid vidäven personer som en av

beskattningsåret kan inte komma uppbära skattepliktigaattantas
inkomster 1978/791146 33.prop. s.

Ungdomsbosparande, åldersgruppen4

16-25 år

Sparformen åldergruppen 16-25 år.gäller

får ochEnligt 2 § lagen 1988:846 ungdomsbosparandeom var en
folkbokförd i landet börja i ungdomsbosparandet frånär sparasom

får börjakalenderår då han fyller 16 år. Ingenoch med det spara
kalenderår dåungdomsbosparandet efter utgången detkonto iett av

fyllt 25 år.han
till ungdomsbosparan-upphör konto anslutetEnligt 4 § ett att vara

jfrkalenderår då fyller 28 årvid utgången detdet ävenspararenav
stycket angående s.k. bonusränta.12 § andra

för ö-ârsgränsMotiv 1en

grundtanken bakom ungdomsbosparandetmotivenEnligt är att
de medel destimulera de delsparfomen skall sättaatt en avunga av

fyllt år fårtill har 16själva tjänat in. Med hänsyn att en person som
det naturligtdisponera sina arbetsinkomster, harsjälvständigt ansetts

68 mantalsskrivningsförordning föreskrevs uppnått 15 års18 § 1894 års barnatt som
tillsammans medsärskilt för sig, medan barn under denna ålderålder upptasupptas

föräldrarna.
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vid 16deltagande i ungdomssparandetförden undre gränsensättaatt
ungdomsbosparandetmed ipraktiska skäl tillåts denår. Av attunge

eller horn fyller 16 år.kalenderår hanvid ingången detredan av

ZS-årsgränsförMotiv en

bosparlån iföljd reglernaåråldersgränsen 25 ärDen övre omav
regler upphörallemanssparande. Enligt dessa1983:890lagen om

fyller 28 år.det år dåbosparlån vid utgångentillrätten spararenav
skulle iungdomsbosparandetförmånerna ide specifikaEftersom tas
således intedetårs sparande på kontoefteranspråk tidigast etttre var

ungdomsbosparan-konto ibörjameningsfullt för någon ettatt spara
fyllt 25 år löpt prop.eller honåret då hanefter detdet utatt

bil. 7.1987/88:150, s.

Allemansspar5

förallemanssparande1983:890Lagen attsparsystemettavserom
sparande.hushållensstimulera

fysiskaför alladet i principinfördes gälldeNär sparsystemet
Åldersgränsen bestämdesfyller 16 år.det år defrån och medpersoner

möjligtbefolkningenså bredabakgrund attmot somgrupper avav
därföransågsförmånliga villkor. Dettillfälleskulle att sparages

börjarår det år hanfyller 16tillräckligt senastatt sparaspararen
under årbörjade i1983/84:30 24. Den systemetprop. sparasoms.

Även densärskilt tillägg, kallat bonusränta.årfick för detta1984 ett
25 årdet året fyllde högstår ochbörjade ett somsenaresparasom
valetöverväganden bakomNågrasådan bonusränta.fick närmareen

1983/84:30 25. Nuinte redovisats prop.25-årsgräns har s.av en
januariupphörde den låldergränserochbestämmelserredovisade

bestämmel-endastallemanssparandefixeras i lagenNumera1991. om
ålder.bosparlån tillomserna

ålderskategorin 18--28 årBosparlån för5.1

18-28 årgäller åldersgruppenBosparlån

243



åldersgränserFinansdepartementets SOU 1996:111

Enligt 26 § har har fyllt 18 âr få bosparlån.rätt attsomen sparare
upphör vid utgången kalenderår har fylltDenna deträtt av spararen

28 är.

Motiv för 18-årsgränsen

18-årsgränsen ha valts med hänsyn till bestämmelserna itorde FB om
förbudet för den under 18 år skuldsatta sig. Denär över-attsom

förekom förockså med de sparfomer bosparande förenstämmer som
och bankernas sparlån,ungdomar HSB, Svenska riksbyggen t.ex.se

1984/85:51 7.prop. s.

Motiv för 28-årsgränsen

den åldersgränsen minimiregelGenom uttrycka övreatt som en
önskemålet inte nödvändigt reglera bankernastillgodoses änatt mer

verksamhet. Bankerna kan såldes överskrida den åldersgränsen.övre
hänsyn till för vissa i samhälletDet möjlighet attatt tager grupper

familjebildningen och etableringen på bostadsmarknaden relativtsker
1984/85:51 14.i livet prop.sent s.

Ersättning till följd sjukdom6 ellerav

ådragitsskada utomlandssom

efterlevandeRegler ersättning till arbetstagare eller arbetstagarensom
förordningen 1986:259 ersättning till följd sjukdom elleriges om av

riket. förordningen knyts ersättningsbe-skada ådragits Iutomsom
loppen till två åldersgränser, 12 och 21 år.

Ersättning vid dödsfall 21 år6.1 barn under-

efterlevande barnEnligt 8 § får under 21 år 000 kronor75 som
gäller förfördelas enligt de regler arvfallen egendom.som

Åldersgränsen förklaras åldersgränstorde kunna motsvarandeattav
försäkringsvillkor.tillämpas i privata
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invaliditet barnfullständigvidErsättning6.2 -
år21under12 år ochunder

makentilllämnaskronor00025höjs det belopp10 §Enligt som
med

år och12barn underför varje000 kronor15
år.år inte 21fyllt 12varje barnförkronor10 0002. mensom

Åldersgränsen åldersgränsmotsvarandeförklaraskunnatorde attav
försäkringsvillkor.privataitillämpas

lokalanställdaGrupplivförsäkring för7

utandsmyndighetersvenskavid

Åldersgränserna tillämpasår19 och 2118,17,7.1

vid svenskalokalanställdaför vissaförsäkringsersättningRegler om
med1988:243förordningeniutlandsmyndigheter namn.sammages

till ålders-barnbelopp knytsförErsättningsbeloppen annatutom
Ärår. barnet2118, 19 och17,gränserna

400 kronor,belopp 71år högstaunder 17 är
550 kronor,belopp 53år högstainte 182. 17 ärmen
700 kronor.belopp 35år högsta21inte19 ärmen

högstabeloppenförgälleromfattninganställningensBeroende på m.m.
nivå.lägreäven en

Åldersgränserna iåldersgränsermotsvarandetillanpassningär en
TGL-S.tjänstegrupplivförsäkringkollektivavtaletstatligadet om
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8 Pensionsvillkor för icke-svenska

medborgare lokalanställdaär vidsom

svenska utlandsmyndigheter

Åldersgränsen8.1 19 år tillämpas

Bestämmelser pensionsvillkor i förordningen 1984: 1042 medom ges
samma namn.

Enligt 15 § förordningen har efterlevande barn inte fyllt 19 årsom
till familjepension.rätt

Åldersgränsen torde anpassning till åldersmotsvarande gränsvara en
i det tidigare gällande statliga pensionsavtalet PA-SPR. I det nya
pensionsavtalet PA-91 gäller åldersgränsen 20 år.- -
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åldersgränserUtbildningsdepartementets

Grundskolan1 m.m.

fårbarninträder 7 år,Skolplikten1.1 ettmen-
vid 6 årbörja redanskolan

år inträder skolplikten.fyller 7Detkalenderår barnet

skolplikten höstter-inträder1985:1100§ skollagenEnligt 3 kap. 7
8 §enligt 3 kap.fyller år.kalenderår då barnet 7 Menminen det

skallbarnetvårdnadshavare bestämmalag får barns attettsamma
års ålder.skolan vid 6börja

Åldersgränsen skolstartsålder.lämpligår hävd7 har ansetts somav
de nordiskaföreteelse. Inordiskvid år ocksåSkolstart 7 är en

skolpliktsåldern.sänkningpågår diskussionländerna avom enen
skolfrågorVissapropositionlagthar nyligenRegeringen omen
integrationbehandlasdär frågor rör1995/962206prop. somm.m.

syfteiskola skolbarnsomsorgförskoleverksamhet attav --
i tidig skolålder.förutsättningarbarnsförbättra

förskolai allmänskall barn anvisas platssocialtjänstlagenEnligt
harförskolanallmännade fyller 6 år.med det år då Denochfrån

allmänna6-åringar. Denomfattat praktiskt alla1975sedan år taget
i åldrarnaungdomaralla barn ochomfattning innebärförskolans att

verksamhet.pedagogiski tioårigår kan delta6-16 sägas en

i16 år,Skolplikten upphör1.2 men-
vid 17 årspecialskolan

upphörfall år,år, i vissa 17fyller 16kalenderår då barnetDet
skolplikten.

vårterminenskolpliktenupphörsärskolangrundskolan ochelever iFör
upphörspecialskolanelever i16 år. Förbarnet fyllerkalenderårdet

§ skollagen.kap. 10vid 17 år 3skolplikten
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Som skäl för åldersgränsen har anförts i 1962 års skollag,att som
försöksverksamhetträdde i kraft den juli 1962, upphörde den1 som

påbörjats 1950-talet med nioârig enhetsskola ochunder medersattes
obligatorisk grundskola.

Gymnasieskolan gymnasiesärskolan1.3 -

gäller påbörja utbildning i gymnasieskolanGränsen vad rätt att
respektive gymnasiesärskolan går mellan andra och tredje kvarta-
let kalenderår 20-årsdagen inträffar.det

undantag För svårt rörelsehindrade ungdomarMen görs.ett
gymnasieutbildningfått Rh-anpassad tillämpas 21-års-som en

gräns
.

Sedan skolplikten fullgjorts har ungdomar till fortsatt utbildningrätt
i gymnasieskolan eller gyrrmasiesärskolan och 6 kap. skollagen.5

påbörjas det första kalenderhalvåret detSådan utbildning skall senast
rörelsehindrade ungdomar följerår de fyller 20 år. Svårt som en

fårspeciellt anpassad utbildning Rh-anpassad gymnasieutbildning
sådan utbildning första halvåret detdock påbörja undersenast

kalenderår fyller åreleven 21 5 kap. 28 § skollagen.
Utvecklingsstörda, grund synskada, dövhet, hörselskadasom av

eller talskada inte kan i Särskolan, fullgör skolplikt i specialsko-sin
3 skollagen. Om ungdomarna därefter grund sinalan 3 kap. § av

funktionshinder inte kan i gymnasieskolan mån plats fåkan de i av
utgången kalenderårutbildning i specialskolan intill vårterminen detav

6 skolagen.då de fyller 21 år 7 kap. §

Gymnasieskolan2

2.1 Bestämmelser samråd 18 årom m.m. -

Gymnasieförordningen innehåller bestämmelser1992:394 raden om
frågor fyllt eller intesamråd i olika elev harröratt m.m. som en som

elevens vårdnadshavare.fyllt 18 år skall ske med eleven respektive
eleven eller flera årskurserkan fråga skallDet att om envara om

ellereller reducerat eller nationelltett ett annatprogram program
vill sinindividuellt 6 kap. 20 §, eleven slutaett att ut-program
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bildning slutförtha den 6 kap. 24 §, vidta åtgärder förutan att att
elevens tillrättaförande 6 kap. 31 §§.28 och

motsvarande samrådsförfarande föreskrivs i förordningenEtt även
1992:396 med vissa bestämmelser för linjer specialkurseroch i
gymnasieskolan i fråga uppflyttning kap. och 6 §§.5 5om m.m.

Så föreskrivs också i 6 kap. och 8 §§ förordningen 1994:7415 om
gäller åtgärder för tillrättaförande.gymnasiesärskolan det eleversnär

Åldersgränsen 18 år i nämnda förordningar tillanpassningärnu en
myndighetsåldern.

2.2 Elever från 18 årutlandet -

gymnasieförordningen likställs denEnligt 11 kap. § under1 ärsom
18 år och bosatt i utlandet med sökanden från den kommun där den
sökta gymnasieutbildningen anordnas vårdnadshavarna ellerom en av
dem svensk medborgare.är

Åldersgränsen anpassning till myndighetsåldern.är en
Ungdomar under 18 år räknas bosatta i utlandet harsom som

i gymnasiesärskolantill skolgång barn bosatta irätt somsamma
vårdnadshavarna eller dem svensk medborgare.Sverige, ärenom av

Svenskundervisning invandrareför3 -
16 år

kunskapergrundläggande i språketsaknar svenska har enligtDen som
skollagen och med andra kalenderhalvåret det13 kap. 6 § frånrätt att

svenskundervisning för invandrare,år han eller hon fyller 16 år delta i
sfi.

skäl för åldersgränsen har anförts alla invandrare skall haSom att
till svenskundervisning. Skolpliktiga invandrarelever får svensk-rätt

åldersgränsen för sfi harundervisningen i grundskolan. Den nedre
eftersom intedärför vid den ålder då skolplikten upphör,satts man

väljer fortsätta i gymnasieskolan.kan förutsätta alla ungdomar attatt
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Vuxenutbildning4 komvux, Särvux
20 årm.m. -

frånvuxenutbildning komvux, gäller ochRätt delta i särvuxatt
kalenderhalvåret det år fyller 20 år.med andra personen

kalenderhalvåretkommuninnevánare från och med andra detVarje har
fyller år delta i grundläggandeår han eller hon 20 rätt vuxenut-att

villkor gäller därvid han eller hon saknarbildning komvux. Som att
färdigheter normalt uppnås i grundskolan kap. 10 §sådana llsom

skollagen.
vuxenutbildning eller på-behörighet delta i gymnasialFör att

ålderskravbyggnadsutbildning gäller utom annat samma--
kap. 19 §.11

skollagen ställtsålderskrav har också i 12 kap. 6 § lSamma upp
för utvecklingsstördaför behörighet delta i vuxenutbildningatt

särvux.
förordningen 1992:601 skolor för knytsI rättenstatens vuxnaom

20-årsgräns.delta i utbildning tillatt samma

Högskolan5

behörighet 25 årAllmän5.1. -

högskoleförordningen den§ 1993:100Enligt 8 kap. 5 anses som
kalenderår utbildningen börjar ha allmänår under detfyller 25 senast

högskoleutbildning.behörighet till grundläggande
Åldersgränsen år syftar till nå redan25 att personer som var

önskar bredda sin utbildning.yrkesverksammma men som
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6 Folkhögskolor

Villkor för gymnasiekompetens6.1. påbörja kurs-
före 18 är

förordningen6 § 1991:977 statsbidrag till folkbildningen gällerI om
särskilda villkor för statsbidrag till folkhögskolor.

paragrafen föreskrivs till allmän folkhögskola,I kurs,att en en
den studerande motsvarande fåsbehörighet den kansom ger som som

offentliga fårdet skolväsendet endast den fyller 18antasgenom som
år under det kalenderår kursen börjar. kanDäremot densenast som

under 18 år och går i individuellt i gymnasieskolanär ettsom program
till undervisningen på folkhögskola.antas en

Åldersgränsen 18 år motiveras bland hemkommunannat attav en
skyldig erbjuda gymnasieutbildning för elev avslutatär att en som

grundskolan.
Till kurser vid folkhögskolor inte har sin motsvarighet i detsom

offentliga skolväsendet får dock elever under 18 år.ärantas som
Folkhögskolan skolform främst avsedd förär ärsom vuxnaen
personer.

Studiestöd7 m.m.

Stödformerna studiehjälp, studiemedel särskilt föroch studiestödär
vuxna.

Studiehjälp 16--20-âringar iför7.1

gymnasieskolan

ârStudiehjälp lärrmas från och kvartalet efter det under vilketmed
den studerande fyllt 16 år till och med första kalender-och längst

fyller år.halvåret det år under vilket han eller hon 20

3 kap. och 3 §§ studiestödslagen 1973:349 föreskrivs studie-I 1 att
hjälp lämnas från och med kvartalet efter det år under vilket den
studerande har fyllt 16 år och längst till och med första kalenderhalv-

det år under vilket år.âret fyller 20man
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inackorde-studiebidrag ocholika bidragbestårStudiehjälpen av -
ringstillägg i gymnasiesko-till elevertillägg ochextrasamt ges-

på gymnasial nivå.utbildningarlan och andra
fortsättningmed sin 16-årsgräns kanstudiebidraget som enses

likagenerella ochbarnbidraget. Bidragenallmännadet är stora.
åldersgränserna.korresponderarDessutom

Genomkan följandetill ZO-ârsgränsenbakgrund nämnas.Som
mellan ochåldersgränsenriksdag sänktes1969 årsbeslut yngreav

denanpassning tillsänkningentill 20 år.äldre elever från 21 var en
studerande iinnebar till börjanmyndighetsåldern. Regeln attennya

vuxenutbildningkommunal och statligfolkhögskolan,gymnasieskolan,
fyllde högst 19 år underutbildningslinjerochm.fl. läroanstalter som

studerande kundebörjadekursen yngrekalenderår då läsåret ellerdet
1981lagstiftning årolika tillägg. Genomjämtefå studiebidrag

på gymnasial utbildningså alla studerandebestämmelsenändrades att
kalenderhalvåret det är undermed förstastudiebidrag till ochgavs

Ändringen formella skillnaderföranleddesår.vilket de fyller 20 attav
elevskulle fåläsårsbegreppet intefråga avgörai varom enom

1980/81 100 bil. 12studiemedelstudiehjälp eller prop.berättigad till :
650.s.

gymnasieskola ochi20-åringarStudiemedel för7.2

utbildningeftergymnasial

fråntidigaststudiemedelgymnasieskolan lämnasistuderandeFör
studerandedenunder vilketkalenderhalvåret det årandraoch med

år.fyller 20
utbildningareftergymnasialaandrahögskolestudier ochFör

studiemedel.tillförnedre åldersgränsinte någon rättgäller

lånedel beviljasbidragsdel ochbestårStudiemedel enav ensom --
eftergym-vissa andrahögskolestudier ochförstudiestödslagenenligt

någon nedre åldersgräns.utbildningarnasiala utan
fårstudiemedeldockgällergymnasial utbildningiFör elever att

hösttermi-kalenderhalvåretandrafrån och med detbeviljas tidigast
studiestödslagen2§§ och20 år 4 kap. lår de fyllernen det

69 20-motsvarandefinns1985:1100skollagenkap. 21 §33 § och 11l 5 kap. en
för elever iinackorderingsbidragförrörande hemkommunensårsgräns m.m.ansvar

gymnasieskolan.
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1973:349 jämte bilagan avdelning till studiestödsförordningenA
1973:1059.

åldersgränsenDen för till studiemedel år,övre 45 interått är om
föreligger.särskilda skål

Som bakgrund till 20-årsgränsen kan följande Gräns-nämnas.
dragningen mellan och äldre elever beslutades år 1969yngre som som

anpassning till den myndighetsâldern innebar studerande iatten nya
gymnasial utbildning kunde beviljas studiemedel för visst läsår under
förutsättning de fyllde lägst 20 år under det kalenderår då läsåretatt
började. Bestämmelsen ledde till studerande lika gamlaatt som var
hänfördes till studiehjälps- eller studiemedelssystemet beroende på
formella skillnader i fråga läsårsbegreppet. På förslag CSNom av
ändrades därför bestämmelsen i början på 1980-talet så allaatt
studerande gymnasial utbildning till studiemedel från ochråttgavs
med andra kalenderhalvåret det år under vilket de fyller 20 år prop.

bil.1980/812100 12 650.s.

Vuxenstudiestöden7.3 21-ärsgräns gäller fören--
"Svuxa"

För det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa gällersvuxa
skall fylltha 21 år.att man

Vuxenstudiestöden i första hand avsedda för med kortarbetstagareär
utbildning ledigt för studera då går miste lön.ochtar attsom om

infördes riksdagsbeslutStöden 1983i december prop.ettgenom
1983/84:150.

detFör särskilda bestårvuxenstudiestödet svux som av en-
bidragsdel och lånedel gäller inte någon formell åldersgräns.en -
Som allmänt villkor gäller krav på fyra års förvärvsarbete före
studiernas början kap.7 3 § studiestödslagen. beviljas förSvux
studier på grundskole- och gymnasieskolenivå och för vissa ut-
bildningar högskolenivå kap. § studiestödslagen jfr med7 1

kap.7 2 § studiestödsförordningen 1973:418.a
För det särskilda förvuxenstudiestädet arbetslösa gäller isvuxa

huvudsak stödregler för Därutöver gäller attsamma som svux. man
skall arbetslös och anmäld till A-kassa ha fyllt 21 år.samtvara
Dessutom gäller skall ha förvärvsarbetat under minst åratt treman
2 § lagen 1983:1030 särskilt förvuxenstudiestöd arbetslösa.a om
Svuxa beviljas för studier på grundskolenivå och under högst två
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särskiltförordningen 1983:1031gymnasienivå 2 §terminer på om
studiestöd för vuxna.

till viss ålder.för stödetfixerades inte villkoreninfördesNär lagen
efterfrågan på stödetkonstateradesutvärderingefterföljandeVid atten
1984/852150 Bilagakompletteringspropositionenmycket Ivarit stor.

Samtidigt infördesför stödet.ytterligaredärför2 anslogs somresurser
år det kalenderårblir minst 25 undersökandenvillkor, attutom annat,

lagstiftning år 1993 sänktes ålders-beviljas 3. Genomstödet s.
Även genomfördes. Tankenandra lättnaderår. deltill 21gränsen en

erhållade studerandemöjligt för huvuddelendetgöra attatt avvar
effekten sänktessyfte nå den avseddaform. Istudiestöd i denna att

1992/932150 bil. 7 14.således åldersgränsen prop. s.

studiervuxenstudiestöd för påSärskilt7.4

tekniska utbildningarnaturvetenskapliga och -
gäller28-årsgränsen

år under detminst 28sökanden fyllerstudiestöd fordrasFör att
utbildningen påbörjas.kalenderår då

48 år.för stödet, högståldersgränsfinnsDet även övreen

ochnaturvetenskapligavissaförordningen 1995:819stödMed omav
vuxenstudiestödmed särskilthögskoleutbildningartekniska m.m.

NT-utbildningar.s.k.vuxenstudiestöd för studiersärskiltlämnas
förvärvsarbetat inomskall habl.a. sökandenvillkor gällerSom att

femsammanlagt minstheltid undersåheltid ellerlandet gott som
Vidare gäller§.kalenderår då utbildningen börjar 11år före det att

kalenderårår under det28 år och högst 48fylla minstsökanden skall
stycket.påbörjas 12 § förstautbildningdå sådanen

nedre åldersgränsregeringenföreslog1994/952139 7I ens.prop.
utbildningsutskottetsocialförsäkringsutskottetSåvälpå 27 år. som

till behovetmed hänsynpå 28 åråldersgränsemellertidföreslog aven
1994/95:SfU 5bet. lhögskoleutbildningstuderande itill övrigadistans

enlighet medbeslutade iRiksdagen1994/95:UbU15.och bet.
utskottsbetänkandena.
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l
7.5 Behörig själv studiestödansökangöraatt om

18 årm.m. --

har fyllt årDen 18 behörig själv ansökanär göraattsom om
studiehjälp, studiemedel, korttidsstudiestöd och internatbidrag. Al-

följerdersgränsen myndigheten.av

Utgångspunkten den myndig, år,18 själv ansökerär deäratt som om
formerna förolika studiestöd och för lämnade uppgifter ärattsvarar

riktiga. denFör inte har fyllt 18 år skall förmyndaren ellersom
förvaltaren, sådan har förordnats för den omyndige, göraom en
ansökan. framgårDet studiestödsförordningen 1973:349. Seav

3 kap. 25 och 38 det gäller studiehjälp, kap. 18 ochnärmare när 4
29 §§ det gäller studiemedel, kap. och5 3 12 §§ det gällernär när
korttidsstudiestöd och 6 kap. 4 § det gäller internatbidrag.när

det fall återkrav skulle bliFör aktuellt gäller enligt 9 kap. 2 §
studiestödslagen för1973:349 studiehjälp lämnats till densom som
vid utbetalningstillfället under 18 år förmyndaren betal-ärattvar
ningsskyldig.
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Arbetsmarknadsdepartementets
åldersgränser

Arbetarskydd1

Arbetsmiljölagen1

16 år13 år,åldersgränserinnehållerArbetsmiljölagen tre -
år.år och 18fyller 16denkalenderåregentligen det unge

minderårig.definition begreppetinnehållerLagen även aven
år.fyllt 18inte harhår denminderårigMed somavses

ungdomar sysselsättsmotverkasyfteBestämmelsernas är attatt
ellerhälsaskadlig verkan derasgöromâl harmed ensom

utveckling.

Bakgrund

regelsystemetunder 18 årfördet gäller arbete ärNär personer
finns arbetsmiljölagenhuvudreglerna i 5 kap.såuppbyggt att

föreskrifterna framgår Arbetar-de1977:1160, medan närmare av
arbetslivet,tillämpningsföreskrifter minderåriga iskyddsstyrelsens om

1990:19.AFS
konvention barnetsSverige ratifikation FNär omgenom en av :s

och ILO:s konvention nrden europeiska sociala stadganrättigheter,
för arbete bunden åtagandenminimiålder tillträde till138 attavom

ålder då fårsvenska lagstiftningen föra in regler lägsta barni den om
utföra arbete.

finnsminimiålder också i Europeiska UnionensRegler om m.m.
juni 1994 skyddministerråds direktiv 94/33/EG den 22av om av

minderåriga i arbetslivet.
Ända förstasedan den egentliga arbetarskyddsförfattningen år 1881

bestämmelserhar minderårigas arbete utgjort viktig delom en av
arbetarskyddslagstiftningen.

denGenom nioåriga skolplikten och den starkt utbyggda gym-
nasieskolan får reglerna betydelse främst i samband mednumera
feriearbete och liknande. Bestämmelsernas syfte motverkaär att att
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negativt på derasinverkargöromålmedsysselsättsungdomar som
utveckling.hälsa och

minimiålderomfattar frågorminderårigaBestämmelserna omom
arbetstidenslåkarkontrollfarligt arbete,för arbete, samt omomom

förläggning.längd och
anställningsförhållandenbara i ävengäller inteBestämmelserna utan

uppdragsta-påför arbete sätt,minderårig anlitasdå annat t.ex. somen
minderårigedär denföretag är ägareföreller inom ettramengare

l989/90:60 25.delägare prop.eller s.
eleverförinte fulltemellertidgällerBestämmelserna ut som

§.kap. 3vårdtagare 1och förutbildninggenomgår
lagenbarnpassning, gällerhushåll,arbetsgivarensarbete iFör t.ex.

1970:943januari 1996 lagenfram till den 1gälleralls. Härinte om
1995/96:79regeringensIhusligt arbete.iarbetstid prop.m.m.

i arbets-bestämmelserna1996januarimed den lfrån ochföreslås att
iutförs arbets-vid arbetetillämpligamiljölagen skall även somvara

år.under 18arbetstagarenhushåll, ärgivarens om
minder-arbetslivsområdet, berörpåskyddskaraktärRegler somav

vägtrafiklagstift-1988:220, istrålskyddslageniåriga, finns även
socialtjänst-Bestämmelser i1993:1617.ordningslageniochningen

aktualiserassituationervissaockså ikan1980:620 motlagen
minderårig.sysselsättningolämplig av

historikLiten

minimiålder förarbetsskyddslagstiftningBestämmelser i svensk om
1621.skråordningen Iredan i den förstatill arbete fannstillträde

skall "14 år,antagningsålderföreskrevs lärgossarsdenna att mervara
årgällande skråordningen 1720för hantverketeller mindre". Den

åtminstoneinskrivs skall, bör"pojke, ochbestämde, antasatt en som
1770, gälldeHallordningarna år 1739 ochår gammal.14 somvara

antagningsåldern förfastställdeför fabriksmässigt drivna yrken,
års fabriks- och hantverksordningtill eller 12 år. 1846lärobarn 10 I

behöllsår, åldersgräns i 1864bestämdes minimiåldern till 12 somen
minderårighetsförordning.näringsfrihetsförordning och i 1881 årsårs

minimiåldern 12 år för arbete1912 års arbetarskyddslag behöllsI
handeln, bestämdes till 13 år för industriarbete och år föri 15men

arbete under jord.
I 1949 års arbetarskyddslag höjdes minimiåldern något påbl.a.

grund reglerna skolplikt. Som huvudregel för tillträde till arbeteav om
gällde den minderårige skulle ha fyllt eller under kalenderåret fyllaatt

år14 ha fullgjort skolplikt. vissasin För slag påfrestandesamt av
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högrearbetarskyddslagi 1912 årsföreskrevs liksomarbeten en
fyllt eller underskulle således haminderårigeminimiålder. Den

efter individuellkundevissa lätta arbetenkalenderåret fylla 15 år. För
feriearbetetillträde. Förfyllt år fåhade 13dispens den avsom

redan för dengenerellt dispenslämnadeskaraktärmotsvarande som
år.fyllt 12hade

i 1881 årsså lämnades redanminderårigbegreppetVad gäller
minderårighetsförordning7° meddefinition överensstämmersomen

arbetsmiljölagen, nämligengällandeenligt dengällerden attnusom
18 år. En motsvarandeunderminderårig förstås denmed ärsom

till-vunnit internationellminderårig hadebegreppetdefinition av
flertal internationella1850-taletmittenämpning redan i ettgenomav

område.på arbetsrättensinstrument

minderårighet18-årsgränsen eller för1.1.1 gränsen

årarbetsmiljölagen den inte har fyllt 18Minderåriga enligt är som
§.5 kap. 1

definition begreppet minderårig har sedan längemotsvarandeEn av
arbetarskyddslagstiftning.i svenskanvänts

inte har någraDefinitionen har dock varit oomstridd vidutan
fråga. Vid tillkomsten års lagtillfällen i 1912satts t.ex. av om

övervägdes sänkningarbetarskydd 206 det skäletnr gränsenen av av
få 18 år uppvisar sådan kroppsutveckling,inte så underatt personer en

försärskilt skyddad undantagsställning dem inte framstodatt somen
emellertid minderårigasbehövlig. Gränsen behölls det skälet deattav

utveckling i regel knappt avslutad vid 18 år och de årenunderattvore
före denna ålder ömtåliga grund då pågåendedennärmast vore av

sexuella mognaden RD 1912 Afd Band2 saml. 2 3 92.s.
sambandI med den nuvarande arbetsmiljölagens tillkomst fördes en

diskussionliknande bakgrund "att ungdomarmot av numera mognar
i såväl biologiskt psykiskt avseende tidigare förr och de iän attsom

utsträckning i stånd tidigare. Mot frångåendeärstor att ta ettansvar
talade emellertid dels 18-årsgränsen korresponderar med gällandeatt
myndighetsålder, dels behovet skyddsföreskrifter påmed avseendeav
farligt arbete, dels 18-årsgränsen ivedertagen internationellaäratt
sammanhang se 1976/772149 320 och SOU 1976:1 234.prop. s. s.

70 Minderårig den 18 år;är under barn den 14 år;är undersom som yngre
den fyllt 14 inte 18 år 3 §.person som men
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1 16-årsgränsen1
.

Huvudregeln i 5 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen minimi-om
ålder för tillträde till arbete minderåriga får anställningatt taanger
eller anlitas till eller utföra arbete först under det kalenderår då 16-
årsåldern uppnås. Krav ställs dessutom på skolplikten skallattupp

fullgjord. I praktiken blir det därför i regel först efter vårtermi-vara
slut år tillträdenärrmda till förvärvsarbete allmänt medges.nens som

Den har fått sluta skolan i förtid jämställs här med den harsom som
fullgjort sin skolplikt.

framgårAv motiven det 16-årsgränsen anpasssning tilläratt en
bestämmelserna skolgång. Gränsen svarade också enligt motivenom

ställer".väl de krav förefintliga internationella instrumentmot som
Enligt kap.5 3 § gäller vidare minderårig inte får anlitas tillatt en
utföra arbete medför risk försätt olycksfall elleratt överan-som

strängning eller skadlig inverkan den minderåriges hälsa ellerannan
utveckling.

Kompletterande föreskrifter bl.a. arbetstid och ledighet förom
minderåriga och vilka slag arbeten, det tillåtet anlitaär attom av som
minderåriga för i AFS 1990:19. Vidare finns det särskildages
bestämmelser för vissa riskfyllda arbeten. Yrkesinspektionen kan
medge undantag från vissa föreskrifterna, det finns särskildaav om
skäl.

Enligt föreskrifter gäller i huvudsak följande.
Arbetsuppgifter för minderåriga skall väljas med stor omsorg.

Särskild hänsyn skall till den minderårigas fysiska ochtas psykiska
förutsättningar för arbetet, så betryggande säkerhetatt motges
olycksfall, belastningsskador, överansträngning och skadligannan
inverkan på hälsa eller utveckling. Den minderårige skall ha fått den
utbildning och instruktion behövs för arbetet skyddssynpunktsom ur
och med hänsyn till den minderåriges ålder och mognad. Den som
anlitar minderårig skall också till arbetet sker under ledningen attse
och tillsyn lämplig försäkra sig det finnssamtav en person attom
tillfredsställande rutiner för hur den minderårige skall introduceras och
handledas.

Beträffande riskfyllt arbete för den underär 18 år gällersom som
särskilda bestämmelser 5-7sagt §§ AFS 1990:19. I anslutning till

dessa bestämmelser finns två förteckningar vissaöver riskfyllda
arbetsuppgifter. Den förteckningen arbeten heltärena upptar som

71 lö-årsgränsen trädde i stället för den 14- och IS-årsgräns gällde enligt 1949som
års arbetarskyddslag, l976/77:149 320.se prop. s.
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minderåriga, dykeriarbete, rivningsarbete medförbjudna för bl.a.
kan innebära kontakt med smittförande blod.asbest, arbete som

förteckningen kan undantag medgesBeträffande arbete enligt den inte
förteckningenYrkesinspektionen. Den andra under 13upptarav

särskilda arbetsuppgifterpunkter skilda slag arbeten ochav som
från fall.förbud. Undantag förbudet kan medges i vissaomfattas av

angår arbetstiden för den här minderåriga gäller förVad gruppen av
fyllt 16 år och fullgjort skolplikten dendem har minst attsom

arbetstiden jämte eventuell övertid och jourtid fårordinarie samman-
och heller timmarinte överstiga nio timmar dygn inte 45lagt per per

elva timmar i följd och i denNattvilan skall minstvecka. vara
ingå. fyllttiden mellan kl. 22 och Den harledigheten skall 5 som

minderårige skall vidare ha minstfår dock arbeta till kl. 23. Den17 år
från periodsammanhängande ledighet arbetet under varje36 timmars

dagar 8 § AFS 1990:19.sjuom

13-årsgränsen1.3

fårundantagsbestämmelsen i 5 kap. 2 § andra stycket denEnligt som
utförafyllt år till lätt arbete sådant slag intehar 13 anlitas att av som

minderåriges hälsa, utveckling skolgång.farligt för den ellerär
Åldersgränsen den december förår infördes 1 1990 Sverige13 att

förratificera ILO-konvention minimiålder tillträdeskulle kunna en om
1989/90:60 20.till arbete prop. s.

föreskrifter till lätt arbetemöjligheterna9 § AFSI närmare omges
ålderngäller alltså bara anställda iför minderåriga arbetstagare - -

tillämpning mellan föreskrifterna i AFS ochår. Skillnaden i13-15
behov modifieringarbetsmiljölagen motiveras främst det avavav
gäller minderåriga iarbetstidsreglerna uppkommer detnär t.ex.som

kommentar till före-familjejordbruk. arbetarskyddsstyrelsensI
ofarligavägledande förteckning enkla ochskrifterna finns överen

arbetsuppgifter för 13-14 åringar.
fårenkelt och ofarligt. Detföreskrifterna skall arbetetEnligt vara
fåroch tolv timmar i veckan. Detomfatta åtta timmar dygnethögst av

72 möjligt förför det äldreDispens Arbetarskyddsstyrelsen bl.a. görakan attges av
skift vid vissai treskiftsarbete förlängda har lagtsminderåriga delta däratt

inte godtagits 1989-08-17-åring iprocessindustri har beslutskiftbyten. Nattarbete för
24.

till 01musiklärarassistent, fck medverka kl. högst16-åring, arbetadeEn som som
helgdagsafton eller elleri kväll före lördag, sön-två gånger veckan, dock bara

1984-12-11.helgdag beslut
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Är673. fråga arbete underdetkl. 19 och kl.utföras mellaninte om
maxi-fem dagar,längreskolfri tid, årsammanhängande änärsom

Veckovilaför tolv timmar.i stället40 timmarför arbetstidenmum
friledigheten skallskall iakttas, varvid36-timmarsregelnenligt vara

vidareminderårige skallundervisning. Den"schemalagdockså från
från arbetet varjesammanhängande ledighetveckorsha minst tre

Även fri frånförläggas till tidskallden ledigheten ärkalenderår. som
skall havårdnadshavarengällerundervisning. Slutligenschemalagd att

skoldag skall dessutomarbete underarbetet. Förtillstånd tillsittgett
fem skoldagargällertillstånd, detsitt änskolledningen gett merom

termin.under en

år131.1.4 Barn under

utföra arbete.anlitas till ellerprincip inte allsår får iunder 13Barn
för mycketstycket bara§ tredjefår enligt 5 kap. 2 görasUndantag

lått arbete.
ILO-konventionennämndafår enligt den tidigarelagmotivenEnligt

tolv år ellerfortsättningsvis utföras barn ärvisst arbete även av som
dvs.starkt begränsat,arbetstidsuttaget docktillåtna ärDetyngre.

igång fem dagaroch varje högstârgånger underenstakanågra ett
huvud inteutförbarn är övertjänsterföljd. Smärre taget attsom

mening.eller konventionensarbetsmiljölagensiarbetebetrakta som
för anhöriga ellerolika slagsmåsysslorkanexempelSom nämnas av

1989/90:60 20.bekanta prop. s.
arbetsupp-de endaarbetarskyddsstyrelsenhar10 § AFSI angett

underför demtillåtnamening årarbetsmiljölagens ärgifter i somsom
arbetsuppgifter:följandeår. Det13 är

manuell sådd ochutfordringsarbete, lättareTrädgårdsarbete, lätt
trädgârdssängarrensningbärplockning,frukt- ochplantering, av

inomarbetemycket lättodlingaroch mindre annatsamt
familjen.medlem dennågonjordbruk, drivs av egnaavsom

73 lördagskvälli sin faders orkester fredags- eller12-åring fick spelaEn peren
1984-01-26.beslutmånad
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Artistfrarnträdanden,2. arbete skådespelare eller statist ochsom
liknande arbete arbetet ofarligt och inte medförärannat om

alltför fysisk eller psykisk påfrestning för barnet.stor

3. Försäljning majblommor, jultidningar och liknande arbetenav
hobbykaraktär där den minderårige själv bestämmer tid, platsav

utfonnning".och arbetets

2 Lagen arbetstid i husligtom m.m.

arbete

Lagen arbetstid i husligt arbete har åldersgräns 18om m.m. en -
ar.

Med anledning regeringens 1995/96:79 har riksdagenav prop.
emellertid beslutat bestämmelserna i arbetsmiljölagen skallatt vara
tillämpliga minderåriga utför arbeteäven i arbetsgivarensnär
hushåll. Det innebär motsvarande regler minimiâlder försatt om
in i lagstiftningen också för arbete utförs i arbetsgivarenssom
hushåll 18 år.underav personer

Enligt förslaget skall vissa reglerna i lagen arbetstidav om
i husligt arbete fortsättningsvis gälla arbetstagareävenm.m. som

inte har fyllt 18 år, bl.a. reglerna anställningsavtalets ingåendeom
och upphörande skadestånd. Huvudregeln ärsamt attom annars
samtliga bestämmelser i lagen i fortsättningen kommer gällaatt
endast för arbetstagare har fyllt 18 år.som

74 Var går för tillämpninggränsen lagens inte helt klar. Relationen till uppdrags-är
givaren, omfattningen, omständigheterna i övrigt exempel omständigheterär som

betydelse vid bedömningen.har En säljer lotter till förmån sin föreningförscout som
omfattas inte och har för övrigt ersättning förväl sällan någon törsäljningsarbetet. En

alltförinte omfattande bingolottoförsäljning torde också kunna jämställas med
försäljning majblommor. måsteI det sammanhanget dock hänsyn tilltas attav
försäljning majblommor jultidningar säsongsbetonade därföroch är arbeten ochav

i sinbegränsade omfattning.

263



åldersgränserArbetsmarknadsdepartementets SOU 1996: 111

1996januariföre den lFörhållanden

förreglersaknarhusligt arbeteiarbetstid1970:943Lagen m.m.om
till arbete.tillträdeförminimiålder

för denskyddsbestämmelsersärskildadeldockinnehållerLagen en
år.fyllt 18harintesom

till densärskiltarbetsgivarenskallbestämmelser attEnligt dessa se
medförarbetetill sättinte anlitas18 årfylltinte har ett somsom
skadligelleröveransträngningeller förolycksfallförrisk annan

§.utveckling 8ellerhälsaarbetstagarensinverkan
fylltintevilotid för denocharbetstidi frågagällerVidare somom

tio timmaröverstigafårarbetstiden inteden18 år sammantagnaatt
Sammanhängandevecka.undertimmar54dygn ochunder ett en

varje dygn. Itimmarminst elvaskallnattvilaförledighet vara
10 §.kl. 522 ochmellan kl.ingå tidenskallledigheten

1996januarifrån den lreglerNya

riksdagen1995/96:79 harpropositionregeringensanledningMed av
arbetevidtillämpligskall ävenarbetsmiljölagenbeslutat somatt vara

år.18 Detunderarbetstagarenhushåll, ärarbetsgivarensutförs i om
tilltillträdeförinförs ävendärmedminimiålderinnebär att en

arbete.ifrågavarande slag av
ArbetarskyddsstyrelsensocharbetsmiljölagensföljdEn attav

maximi-väsentligt kortarebl.a.tillämpligablir ärbestämmelser nu
åldersgruppen,för denveckaochdygnarbetstider samt, enyngreper

dygnet.förläggning underarbetstidensförsnävare ram
ratificeringenSverigeförslagetbakom ärMotivet att avgenom

socialaeuropeiskadenrättigheter,barnetskonventionFN:s om
tillträde tillförminimiålder138konvention nrILO:sochstadgan om

reglerföra inlagstiftningensvenskadenibundit sigarbete omatt
6.utföra arbete a.fårdå barnålderlägsta s.prop.

i
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Internationella instrument på3

områdearbetarskyddets

barnkonvention 18 årFN:s3.1 -

konventionsstaterna erkännerartikel 32 förklaraskonventionensI att
18 år artikel till skyddvarje människa under 1barnets rätt mot--

utföra arbete kan skadligtekonomiskt utnyttjande och mot att som vara
barnets hälsa ellerhindra barnets utbildning ellereller äventyra

sociala utveckling. syftepsykiska andliga, moraliska eller Ifysiska, att
artikel konventionsstaternagenomförandet denna skallsäkerställa av

minimiålder eller minimiåldrar minderårigasärskilt fastställa somen
till arbete, föreskriva lämplig regleringuppnått för tillträdeskall ha en

lämpliga straff eller andra påföljderarbetstid och arbetsvillkor samtav
effektivt genomförande artikeln.säkerställasyftei ettatt av

minimiåldersociala stadgaEuroparådets3.2 --
15 år

stadgan från 1961 kaneuropeiska sociala utgöraDen enanses
rättigheterna inomför de mänskligatill konventionenmotsvarighet

trädde i kraftsociala rättigheter. Stadganför ekonomiska ochområdet
februari 1965.i -

då godtagnaår 1962. Sverigeratificerade stadgan DeSverige av
avsåg bl.a.för och ungdomskydd barnbestämmelserna i artikel 7 om

användning tillför minderårigasåtaganden fastställa minimiålderatt en
förbjudamed vissa undantaghälsofarliga ochriskfyllda och arbeten att

till nattarbete.under 18 år användesarbetstagareatt
fastställamed skyldighetBestämmelsen i artikel 7 punkt 1 att en

förtill undantagmed möjlighetför anställning till år,minimiålder 15
år 1979.ratificerades Sverigelättaresärskilt angivna arbeten,vissa av
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3.3 ILO:s konvention nr 138 minimiålder förom
tillträde till arbete 15 år-

Konventionen ratificerades Sverige år 1990.av
Enligt artikel 2 i konventionen skall minimiåldern för tillträde till

arbete inte lägre åldern för avslutandetän obligatoriskvara av
skolgång och i intet fall lägre 15 år. Den nationella lagstiftningenän
kan emellertid tillåta i åldern 13-15 år sysselsätts i lättatt personer
arbete enligt bestämmelser framgårnärmare artikelsom av

artikelI 4 medlemsstaterna möjlighet när så nöd-ärattges en
vändigt ° från konventionens tillämpning undanta begränsade kategori-

anställning eller arbete, för vilka betydande tillämpningsproblemer av
uppstår.

Möjligheten till undantag i artikel 4 utnyttjade Sverige dels för att
föra in bestämmelser arbetstillträde för barn 13 år detän närom yngre

fråga mycket lätt arbete 1989/90:60prop. 15.var om s.

3.4 direktivRådets 94/33/EG skyddom av
minderåriga i arbetslivet 15 år-

Europeiska Unionens direktiv 94/33/EG skall genomförtsom vara-
medlemsstaterna den 22 juni 1996 huvudregelnenligtärsenastav -

tillämpligt på alla under år18 har anställningsavtalettpersoner som
eller anställningsförhållande. Medlemsstaterna kan dock enligtett
artikel 22 föreskriva direktivet inte skall tillämpas tillfälligtatt
arbete eller korttidsarbete, såsom husligt arbete i privathem och arbete
i familjeföretag, bedöms inte skadligt för ungdomar.som vara

Enligt artikel skall11 medlemsstaterna säkerställa minimiåldernatt
för arbete inte lägre den åldern då skolplikten upphör och underär än
inga omständigheter lägre år.15 Enligt artikel 41 skall med-än
lemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för förbjuda arbete barnatt av
under år.15

Från bestämmelserna det tillåtet undantag för bl.a. barnär göraatt
deltar i kulturella aktiviteter och för barn fyllthar 14 år ochsom som
arbetar inom för kombinerad teoretisk och praktisk ellersom ramen en
praktisk utbildningsplan i företagsförlagd praktik, under förut-rent

sättning arbetet utförs enligt föreskrifter har meddelatsatt som av en
behörig myndighet. För barn har fyllt år får14 undantag vidaresom

för lättare arbete.göras
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I enlighet med föreskrifter lagstiftningi nationell får sådant lättare
arbete utföras barn har fyllt 13 år under begränsatäven ettav som
antal timmar i veckan.

artikel 8 framgår medlemsstaterAv utnyttjar dessaatt som
möjligheter till undantag, måste begränsa arbetstiden till visst antalett
timmar dagen respektive veckan, beroende på arbetet utförsom om

terminstidunder eller inte.
Direktivet innehåller vidare föreskrifter bl.a. nattarbete,om

viloperioder, i arbetet och årligraster semester.

4 Arbetsmarknadspolitiska stöd och

åtgärder

allmänhet skall arbetslös fylltI ha eller fylla 20 år underen person
kalenderåret för kunna anvisas arbetsmarknadspolitisk åtgärd.att en

förutsätts för insatserKommunerna för dem Förärsvara som yngre.
med funktionshinderungdomar i allmänhet undantag. vissa fallIgörs

funktionshindradekan ungdomar få del åtgärder så tidigt påav som
grundskolans högstadium. handlarDet då särskilda vägledningsin-om

och "hälpmedel arbetsbiträde"eller under praktisk arbets-satser om
livsorientering PRAO.

vid4.1 Ersättning arbetslöshet

lägsta åldersgränser få frånInga gäller för ersättning arbets-att
löshetsförsäkringen a-kassa.

kontant arbetsmarknadsstöd gällerFör KAS däremot en
åldersgräns nämligen ersättning tidigast kan lämnas frånatt-
och med den juli det kalenderår sökanden fyller1 20 år.

Bakgrund

Kontantstöden integrerad del arbetsmarknadspolitiken och,är en av
vid sidan de aktiva insatserna, ansvarsområde för Arbets-ettav
marknadsverket.

kontantstöd det fråga för det förstaDe här arbets-är ärsom om
löshetsförsäkringen, frivillig och förutsätter medlemskap iärsom en
arbetslöshetskassa a-kassa.
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arbetsmarknadsstödFör det andra det kontant KAS,är ärsom en
arbetslöshetsför-kompletterande stödform för arbetslösa inte ärsom

säkrade.
för få ersättning från a-kassa. ställetåldersgränser gäller IInga att

kvalifikationskrav viss tids medlemskap i kassan medlems-finns om
och viss arbetad tid arbetskravet.kravet om

ersättninggäller däremot åldersgräns. Den innebärFör KAS atten
från juli det kalenderår sökandentidigast kan lämnas och med den 1

fyller 20 år.
skall sökaformerna ersättning gäller den sökandeFör båda attav

oförhindradoffentliga arbetsförmedlingen,arbete den attvaragenom
erbjudetviss omfattning, bereddåta sig arbete att antavaraav

fåsökanden inte kan arbete.lämpligt arbete samt att

Historik

tidigare denarbetslöshetsförsäkring undantogsI lagen 1973:370 om
arbetlöshetskassan.fyllt år från medlemskap iinte 15som

regeln saknaallmänna skolplikten ansågshänsyn till denMed
överflödigslopades därför varande prop.praktisk betydelse och som

1990/91:16O 51.s.
till arbets-komplementinfördes den januari 1974KAS 1 ettsom

förersättningsform demskulle främstlöshetsförsäkringen och vara en
till arbetsmarknaden. Deninte hade klar anknytning gruppsom en

arbetsmarknadennytillträdandeavsågs i första handsom var -
ungdomar.främst

§. Underför till KAS 4fanns 16-årsgränsUrsprungligen rätten
sedan tillförst till 18 år ochhöjdes dennaåren 1982 och 1985 gräns

20 år.
införandetanfördes skälfrån 18 till 20 årVid höjningen att avsom

19-åringar-18- ochsamhället möjlighets.k. ungdomslag att genu gav
innebararbetslivserfarenheter. Detvärdefull sysselsättning och attna

bli aktuell föraldrig skulledessa ungdomarden absoluta merparten av
behållaanledning längrefanns därför inte någonKAS. Det rättenatt

1984/85: 100 bil. 12 81.för ungdomartill KAS dessa prop. s.
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åldersgränsingenA-kassa4.1.1 -

, arbetslöshetsför-frånfå ersättninggäller föråldersgränserInga att
tidskvalifikationskrav vissstället finnsa-kassa. Isäkringen om

arbetad tidvissmedlemskravet ochmedlemskap i kassan om
arbetskravet.

-20 årKAS4.1.2

och medgäller frånarbetsmarknadsstödlagen kontantEnligt 4 § om
och medfråntidigast kan lämnasersättning1995oktoberden 1 att

20 år.sökanden fyllerkalenderårjuli detden 1
i ålder förförskjutning nedåtvissinnebärBestämmelsen, ensom

skall ha detoch intekommunernaföljertill KAS, statenrätt attav
30 junifram till denungdomarför arbetslösaövergripande ansvaret

1994/95:218 47.20 årdå de fyller prop.det år s.

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder4.2

gällerarbetslösakan beviljasåtgärderflertalet attFör som
år sökan-juli detfrån och med den 1förstbeviljasåtgärden kan

arbetsmark-rekryteringsstöd,gäller för20 år. Detden fyller
ocharbetsplatsintroduktionarbetslivsutveckling,nadsutbildning,

datortek.påverksamhet
åldersgränshär utgörsocksåregel finns övreSom avsomen

ål-fall tillämpasnågot övreför ålderspension. Itidpunkten som
25-årsgräns.dersgräns en

från 20-fall undantagnavissafunktionshinder imedSökande är
åtgärderna.för få delårsgränsen att ta av

åtgärdersamtliga20-årsgråns förEn4.2.1

Åtgärder arbetsmarknadspolitikeni utgörs av
1986:414,förordningenenligtrekryteringsstöd-

1987:406,förordningenenligtarbetsmarknadsutbildning-
1992:1331,lagenenligtarbetslivsutveckling ALU-
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API75arbetsplatsintroduktion enligt lagen 1995:705 för-och-
ordningen 1995:711 samt

verksamhet datortek enligt förordningen 1995:713.-

För samtliga nämnda åtgärder gäller åtgärden kan beviljas förstattnu
från och med den juli det år1 sökanden fyller 20 år.

Som skäl för åldersgränsen har, liksom gällerdet KAS, anförtsnär
de statliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bör i huvudsakatt

begränsas till fyllthar 20 år och inte längrepersoner som som
omfattas kommunernas 1994/952218 49.prop.av ansvar s.

Som regel finns också åldersgräns tidpunktenövre utgörsen som av
för ålderspension.

API kan i princip föranvändas alla anmälda arbetslösaärsom som
sökande hos arbetsförmedlingen och förmedlingen bedömersom vara
i behov praktik. För ungdomar i åldrarna 20-24 får åtgärdenav
beviljas bara den kommer följas anställning minstattom av en sex
månader. Som motiv för åldersgränsen har anförts API ersätteratt
praktikdelen inom ungdomsintroduktionen, hade motsvarandesom
villkor. Kravet på anställning gäller dock förinte handikappade,unga
de försäkrade enligt lagen arbetslöshetsförsäkring ochärsom om
riskerar bli utförsäkrade eller vid hos kommuner ellerAPI ideellaatt
organisationer.

4.2.2 En på 25 årövre gräns

För delta i verksamhet på datortek åldersgränsgällerrätten övreatt en
på 25 år. Datortek tillhör projekt inom Europeiska socialfondens mål
3-område med bl.a. åtgärder för underlätta integrationen iatt
arbetslivet arbetssökande. Fonden kan bidra till finansieringenav unga

datortek. Syftet med bestämmelsen slussa in ungdomar iär attav
åldern 17-24 år på arbetsmarknaden, bekämpa långtidsarbetslösheten

1994/95:218prop. 51 och 63.m.m. s.

75lnvandrarpraktik, akademikerpraktik, vidgad arbetsprövning, arbetsprövning inom
AMI och praktikdelen inom ungdomsintroduktion juli 1995den 1 APIersattes av
prop. 1994/95:218. arbetsmarknadspolitiskaDe åtgärderna förändras relativt ofta

finnsoch det därför alltid skäl kontrollera vad gäller.att som
76 Arbetsmarknadsutskottet i sitthar betänkande 1995/96:AU5 förordat det böratt

möjlighet undantag från anställningskravet uppnåöppnas göra för detatt atten av
statsmakterna målet inteungdomar under 25 år skall behövauppsatta attom vara
arbetslösa tid.under längreen
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Åtgärder4.2.3 för till årungdomar 20upp

finnsDet emellertid del också från 20-ârsgränsen.undantagen
Funktionshindrade ungdomar inte fyllt 20 år kan beviljassom

arbetsmarknadsutbildning och API, de arbetslösa och sökerärom
arbete. kan också beviljas ungdomar år,API under 20 uppbärsom

frånersättning a-kassa. Detsamma gäller ungdomar i kommuner som
tecknat avtal med Arbetsmarknadsverketinte har kommunersom

för omfattas inte bestämmelsernaungdomar,ansvar men av om
dagpenning eller utbildningsbidrag. Vidare kan ungdomar under 20 år
omfattas rekryteringsstöd, har genomgått treårigdeav om gym-
nasieskola.

handikappade har undantagits från kravet ha fyllt 20 årAtt attunga
för delta i API och kunna beviljas utbildningsbidrag motiverasatt

sådenna behöver ha möjligheter till konkretatt grupp unga enav
arbetslivserfarenhet API innebär 1994/95:218 50.prop.som s.

åldersgräns4.2.4 En lägsta på 25 år

år.få beredskapsarbete gäller lägsta åldersgräns på 25För att en
åtgärderpropositionen 1991/92: 124 arbetsmarknadspolitiskaI om

år bl.a. fram förslag ungdomspraktikför ungdomar under 25 lades om
år. Samtidigt föreslogs statsbidraget tillför under 25 attunga

för ungdomar under 25 år skulle upphöra 26.beredskapsarbete s.
beredskapsarbeten framför alltskål för detta anfördes s. 15Som att

meningsfullt mederbjudas arbetskraft, för vilka det inteskall äldre är
riskerar utförsäkring från arbetslöshetser-utbildning, demsamt som

sättning.

funktionshinder4.2.5 Särskilda åtgärder sökanden medför
ZO-årsgränsingeneller arbetshandikapp -

fall undantagnaframgått sökande funktionshinder i vissaSom medär
arbetsmarknadsåt-för få de generellafrån 20-årsgränsen delatt ta av

gärderna.
också handi-de generella åtgärderna finns det särskildaUtöver

arbetsmarknadsåtgärder, enbart harkappolitiskt motiverade som
arbetshandikapp målgrupp.sökande med funktionshinder eller som

någrafå del sådana åtgärder ställs det inte lägstaFör att uppav
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åldersgränser. Däremot regel högsta åldersgräns förocksåär som
dessa åtgärder tidpunkten för ålderspension.

Funktionshindrade ungdomar kan således beviljas bidrag till
arbetshjälpmedel eller arbetsbitråde, de behöver sådant stöd iom
samband med arbete eller praktik. gäller också SkolungdomarDet som

för fullgörabehöver stödet praktisk arbetslivsorientering påatt
grundskolans högstadium. Funktionshindrade elever i gymnasieskolan
eller på grundskolans högstadium kan få kostnaderna för kostresa,
och logi betalda, de deltar i särskilda vägledningsveckorom som
Arbetsmarknadsverket anordnar för dessa ungdomar.

förKommunernas arbetslösa5 ansvar

ungdomar

till 20 år5.1 Ungdomar upp

för ungdomar till 20 år.Kommunerna ansvarar upp

för nått angivna 20-arbetslösa ungdomar inte har denInsatser som
och åtgärderårsgränsen för komma i åtnjutande statliga stödatt av
för.förutsätts vi kommunernanämntsom svaranyss- -

för ungdomar,Enligt lagen 1995:706 kommunernasom ansvar
ellerikraft den oktober 1995, får kommun anordna praktik1 annanen
genomgårheltid för inteverksamhet arbetslösa ungdomar som

30 juni detgymnasieskola eller liknande utbildning till och med den
fyller år.år ungdomen 20

träffathar till ersättning från den harKommunen rätt staten, om
1995:712Länsarbetsnämnden i enlighet med förordningenavtal med

kommuners för ungdomar.om ansvar
arbetsmarknadspolitiskaför föra förHuvudmotivet överatt ansvaret

medåtgärder för ungdomar från till kommunerna, att ettstaten var
levnadsbanaunder de år de skall väljasamlat för ungdomarnaansvar
ungdomarnafår möjligheter tillsammans medkommunerna större att

reguljära arbets-utforma åtgärder skall leda till arbete densom
vidareutbildning.marknaden eller lämpligen

för erbjudaskäl anfördes inte bara kommunernasSom attansvar
treårig gymnasieutbildningi kommunenalla ungdomar bosatta somen

fyller 20 år,första kalenderåret det år depåbörjas det utansenast
genomgåttarbetslösa ungdomar inteockså det förhållandet ettatt som

studier på sikt skullegyrrmasieår stimulerades till detredje inte som
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alltiddearbetsmarknaden, eftersompåmöjligheterbättredemge
del deoch fåarbetsmarknadsmyndigheternatillsigvändakunde av

18 âr. Dehade fylltdeåtgärderarbetsmarknadspolitiska somom
ekono-nämligengynnadesåtgärderarbetsmarknadspolitskaideltog

utbildning prop.valtställetidemtillförhållandeimiskt som
1994/952218 47.s.
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åldersgränserKulturdepartementets

videogramFilm ochl

video-omfattar film ellerfilmcensurenstatligadenFör som-
år, däroch 15åldersgränserna 11visninggäller förgram -

"Vuxenfilm".förden gränsenutgörsenare
under 7 årledsagarregeln får dock den ärden s.k.Genom som

tillåtnaår filmerinte 11 ärfyllt 7 årharoch den somsemensom
medi sällskaphonår han ellerrespektive ärfrån år 117 om

år.fyllt 18harnågon som

historikLiten

biografförord-i Sverige år 1911infördesfilmcensurStatlig genom
för barn-filmcensurensyfte differentieraI1911:71.SFSningen att

förIS-årsgränsengällandedå den i daginfördesvuxenfilmeroch
barn.

då omarbetadestill år 1954,orubbade ändablev iReglerna stort sett
för film-förutsättningarnaregleradebestämmelsernabl.a. som

och socialetiska skäl.mentalhygieniskaingripande avcensurens
direkt följd1956årändringar gjordesYtterligare avsom en

ordningsstadga.års allmänna1956tillkomsten av
1959:384förordningen1960årBiografförordningen ersattes av

Enbiografföreställningarbestämmelsersärskildamed m.m. nyom
År 1977IS-årsgränsen.infördes vid sidanårvid 11åldersgräns av

åldersgräns, 7 år.ytterligareinfördes en
granskningår 1911har sedanfilmcensurenstatligaDen avgenom

hindratill uppgiftñlm haftavseddvisningoffentligall för att
barn ellerförskadeverkningarmedförabedömtsskildringar som

Statenskriterieroffentligt. Devisas censurorganet,att somvuxna
mellan rättsligskiftatårens loppfölja har underhaftbiografbyrâ, att

hardecenniernadeUndermoraliskallmänoch senastenatur.mer
film kan hanämligentillämpat enda,praktikenbyrån i attett enen

och under 15för barndet gällerförråande verkan. När ungacensuren
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år har uppgiften varit hindra dessa från filmeratt kan vållaatt se som
dem psykisk skada.

I 5 och 6 lagen 1990:886 granskning och kontrollom av
filmer och videogram finns åldersgränsbestämmelser. Bestämmelserna
kompletteras straffbestämmelsen i 16 kap. 10 § BrB.av c

1.1 En 15-årsgräns

Åldersgränsen 15 år infördes redan år 1911. Av förarbetenasagtsom
till biografförordningen framgår syftet med dennaatt gräns attvar
skydda barn från riskerna skadliga upplevelser och päverkningar.av
I förordningen stadgades sådana biografbilder inte fickatt godkännas
till visning för barn ägnade "skadligt uppjaga barns fantasiattsom var
eller eljest menligt inverka på deras andliga utveckling eller hälsa".
År 1954 fick motsvarande författningsrum följande lydelse: Till
förevisning för barn under 15 år må godkännas film eller del av
film, kan vålla barn i nämnda ålder psykisk skada."som

sambandI med 1954 års förordningenöversyn aktualiseradesav
också frågan inte åldersgränsen år15 borde höjas till 16 år. Somom
skäl häremot anförde departementschefen prop. 1954:116:

"En höjning skulle säkerligen till följd, de i ökadatt unga
utsträckning sökte komma in barnförbjudna föreställningar. Vid
höjning skulle för övrigt biografpersonalens kontrollsvårigheter
sannolikt öka. Ur principiell synpunkt mig den övre gränsensynes
böra så till barn" hänföres denatt minderårigaavpassas grupp

icke uppnått eller någorlunda genomgått det fysiska ochsom
psykiska genombrott kännetecknar pubertetens inträde. 15-som
årsgränsen torde i fylla detta krav. I sammanhangetstort sett vill
jag också erinra det i straffrättsligt hänseendeom ansvar som
inträder vid fyllda 15 år."

1.2 En ll-årsgräns

Vid åröversynen 1954 föreslogs åldersgräns vid år11 vid sidanen av
15-årsgränsen. Syftet de något äldre barnen tillfälleattvar ge att se
filmer lämpliga förår dem inte för de mindre barnen ochsom men
samtidigt bereda de effektivt skydd.ettsenare

Förslaget fälldes bl.a. de skälen dubbla åldersgränser skulleattav
öka biograffunktionärernas kontrollbesvär, minska möjligheterna till
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åldrar,olikasyskon iförochfamiljerförbiobesökgemensamma
minskadmedförabarnfilmproduktionen samtpåverkaogynnsamt av

mindrefilm ibarntillåten tätorter.visningvidpublik av
åldersgränserdubblafråganinitieratbiografbyrån påSedan nytt om
invändningardebemöttfördelarutvecklat dessytterligare samtoch

förslaget,prövningårs1954medsambandiframkorn avsom
1960.årll-årsgränseninfördes

11-årsgränsenmedsambandiförekomdiskussionerdeVid som
bl.a.tillförslag gränsen,alternativa ettdelocksåbehandlades en

1959:135.år12 prop.vidborde sättasförslag gränsenattom

7-årsgränsEn1.3

7-års-Bakgrunden tillÄnnu år 1977.infördes attåldersgräns enen
blikundeintefilmer,vissaförekomdetinfördes att somgräns attvar

skolâldern.och medfrånför barnvisasskulle kunnabarntillätna,helt
sjuârsålderneftersomåldersgränsen sägsdentill att,motivenI nya

godtaskunnadenskolåldern börochförskole-mellan avgränsutgör
7-årsgränsEnsammanhang.också i dettaföräldraroch derasbarnen

möjligheter göratillräckliga attockså kunna encensurorganetbör ge
6.och1977/78:12 5bedömning prop.nyanserad s.

Ledsagarregeln1

tidigareförhållande tilliharåldersgränsernafrågaiRegleringen om
filmgranskningslag. Ettårs1990inågotmjukatsbestämmelser upp

ochfilmerfårsällskap medibarn är numera sevuxenensom
§.6åldersgruppenhögregodkänts i denhar närmastvideogram som
fåsällskapskall iår7barn underinnebärDet vuxensett enatt
årfyllt 7skall barnPåsjuårsfilm. sätt etttilltillträde somsammaen

med dennaAvsikten11-årsfilm.tillträde tillårinte 11 enmen
närföräldrarnasförökauppmjukning utrymmet ansvarnärmastär att

1989/90:70skall prop.barnfilmervilkavaletdet gäller ett seav
53.s.

ochbarnförintedäremotgällermöjlighetmotsvarandeEn
tilltillträdefår inteår. Demed 14ochtillåldern 11i enungdomar

harDetmedsällskap ansettsde iärIS-årsfilm även vuxen.enom-
Vuxenfilm a.a.förår15 gränsenskälet utgördetolämpligt attav

53.s.
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1 Våldsskildringsrådet

I samband med tillkomsten 1990 års filmgranskningslag inrättadesav
råd skadliga våldsskildringarett mot med uppgift bland följaannat att

och ha kontakt med videomarknaden, initiativ och fördela medel tillta
utbildning och information stödja frivilliga krafter i kampsamt mot
skadliga våldsskildringar prop. 1989/90:70 39 f., dir. 1990:40.s.
Våldsskildringsrådet lade år 1993 fram förslag införandetett om av en
18-årsgräns vid offentlig visning film och videogram SOUav
1993:39.

1 Straffbestämmelsen

I kap.16 10 § BrB finns bestämmelser otillåten utlämningc om av
film eller videogram berör åldersgränserna i 1990 års lag. Enligtsom
dessa bestämmelser det förbjudetär yrkesmässigt till någon underatt

år15 lämna film eller videogramut med ingående skildringaretten
verklighetstrogen karaktär återger våld eller hot våldav som motom

människor eller djur. Undantagna filmer ellerär videogram harsom
granskats Biografbyrån och fått åldersgräns under 15 år.av som en

2 Barnreklam

2.1 En 12-årsgräns för bamreklam

I radiolagen, kabellagen och satellitlagen finns IZ-årsgräns fören
bamreklam.

Enligt 11 § radiolagen 1966:755 får med reklamen annons som
sänds under annonstid i televisionen inte syfta till fångaatt upp-
märksamheten hos barn under 12 år. I med reklam får detannonser
inte heller uppträda eller figurer spelar framträdandepersoner som en
roll i televisionsprogram huvudsakligen vänder sig till barn undersom
12 år.

Enligt 15 § gäller vidare med reklam inte får före-att annonser
komma under annonstiden omedelbart före eller efter ett program som
huvudsakligen vänder sig till barn under år.12

Utgångspunkten för regleringen enligt lagmotivenär mediumatt ett
med så genomslagskraft televisionenstor inte alls skall fåsom
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Tankenbarn.tillsigvändersärskiltreklamanvändas för yngresom
ochträffade skallreglernamed är somprogramatt annonser

kommit iharintesig till barnvänder ännuhuvudsakligen som
vidare,detbarn är, sägsför dennaGemensamtpuberteten. grupp av

andraochreklaminslagmellanskilja klartlärt sigharintede ännuatt
TV-sändning.delar av en

1991:2027§§ lagenoch 14finns i llbestämmelserMotsvarande
lagenoch 24 §§21iallmänhetentillkabelsändningar samtom

allmän-tilltelevisionsprogramsatellitsändningar1992:1356 avom
heten.

barndennabetecknadeslagrådsremissregeringensI somavgrupp
barn."yngre

Radiolagsutredningensbl.a. ibetecknadesbarnDenna grupp av
TV-reglernanuvarandemed dei sak överstämmerförslag omsom-
Medår.till 10åldrarnaoch avsågbarn"yngrereklam uppsom-

år.under 12åldrarnautredningenavsåg"barn"
12-intresseklarhetensikonkretiseradeslagrådetinrådanPå enav

barn.för dessaparagraftexteniårsgräns yngre
riksdagentillproposition1996iöverlämnadeRegeringen enmars

skallförslagetEnligt1995/962160.och TV-lag prop.radio-om ny
sända TV-förbuduttryckligtinnehålla attlagen motden ettnya

verklighetstrogenvåldsskildringaringåendeinnehåller avsomprogram
sådantoch påtid sättsådanunderbilderpornografiskaellerkaraktär

gällerFörbudetdem.kanbarnriskbetydandefinnsdet att seatt en
sådanaförsvarligtändåsärskilda skäl ärdet attinte programavom

barntalaslagsbestämmelsen utanföreslagnadensänds. I an-om
tillöverlämnasdetföreslår i ställetRegeringenålder.givande attav

blandbedömningsammanvägd annatefterrättstillämpningen att aven
underochsammanhangvilketiålder,tittarnas samtartprogrammens

har överträtts.bestämmelsentid sänts avgöravilken omprogrammen
undertill barnsigvänderreklamförbudBestämmelsen mot somom

efterföre ochomedelbartreklam ettår som12 programmotsamt
till denoförändratöverförasföreslåsårunder 12barnsig tillvänder

lagen.nya
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Kyrkotillhörighet3

Upptagandet i Svenska kyrkan sker enligt huvudregeln genom
det också möjligt bli i kyrkan efterdopet. Men är att upptagen

anmälan.
efter frånEtt barn under 18 år skall meddelande barnetstas upp

vårdnadshavare. har fyllt år skall själv ha samtycktDen 15som
till upptagandet.

har fyllt 18 år skall för kunnaDen vuxen att tas utansom upp
dop skriftlig anmälan.göra en

också amnälningsförfarande.Utträde kyrkan sker ettgenomur
under 18 år skall anmälan barnets vårdnads-För barn göras av

har fyllt år skall själv ha samtyckt tillhavare. Den 15 ut-som
trädet.

får innefatta viljeyttring kyrkan.Dopet tillhöra Enligt denattanses en
nuvarande kyrkolagen 1992:300 också normaladopet denär vägen

möjligheter.in i kyrkan 3 kap. 2 §. Men det finns andra Deäven
någon form efterinnebär anmälan. Reglerna upptagandeav om en

fixerade till åldersgränserna år år.anmälan 15 och 18 Dessaär
åldersgränser gäller vid utträde kyrkan.även ur

in-3.1 Anmälan och utträde 18 årom -

I lagen med begreppen barn och den underäravses vuxen som
respektive har fyllt 18 år.

fylltDen dvs. har 18 år, och vill vinna inträde iärsom vuxen,
Svenska kyrkan i fall dop måste skriftligän göraannat genom en
anmälan. Motsvarande gäller också för utträde 3 kap. §.5

Åldersgränsen 18 år saknar samband med den civila myndig-
hetsåldern.

3.2 årVetorätt 15--

Från och med den januari 1996 gäller för den under 18 år1 ärsom
och inte döpt i Svenska kyrkans ordning han eller hon skallär att tas

i Svenska kyrkan föräldrarna eller vårdnadshavarna begär detupp om
i anmälan. barnet fyllt år fordras barnetHar 15 samtyckeen av
3 kap. 3 §. Motsvarande gäller för utträde 3 kap. §.5
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ikyrkotillhörighet1994/95:226propositionregeringensI om
samtyckeföråldersgränsenfråganbl.a.kyrkanSvenska sägs att om

18.diskuteras s.år bör kunna1412 ellertillsänkasbör
år kanoch 18år15åldersgränsernade bådagällerdetNär
förord-årsi 1873tillämpades redanåldersgränserdessakonstateras att

religionsutövning.och derastrosbekännarefrämmandeangåendening
kundeintekyrkansvenskautträdegälldeförordningenEnligt att ur

Vårdnads-år.fyllt 18hadeeller honhanförrännågongöras av
följde iålderlägreinte. Barndärvidkrävdessamtyckehavarens av
förelågutträdetillmöjlighetNågonföräldrar.hänseende sinareligiöst

ellerårfyllt 15hadeför denintebestämmelserdessaenligt som
år.fyllt 18hadeintekonfirmeratsdessförinnan men

års1951paragraferna inämndatill deförarbetenaAv nyss
Dissenterlagskommitténförslagreligionsfrihetslag av-

barnprincipengrundläggandedendels attslås fast1949:20SOU --
samfundstillhörigheten,gällerdetföräldrarna närår följer15under

18 år.vidinträderhänseendereligiöstimydighetsålderndels att
självständigtförmogenhettillräckligmenade ettKommittén att

förutsättaskundeallmänhet intespörsmål ireligiösabedömande av
tidigaredåfall,beakta deFörålder.17-18 årsvid attförrän en

15-årsregeln.föreslogsinträtt,mognadreligiös
18-föreslagnatill denanslutningiuttaladestatsrådetFöredragande

andrafrågainträdde ibestämmanderättårsgränsen omatt egenen
myndig-allmännavid dentidigare änangelägenheterpersonliga

möjligheternahärvid tillhänvisadeHananm.vårår/hetsåldern 21
Vadnaturalisation.ansökaarbete,ellertjänstsjälv attannat omtaatt

detstatsrådetföredragandemenade att15-årsgränsengällersedan
något lägre,bordeåldern sättasinte t.ex.ifrågasättas,kunde somom

denvilkaenligtadoption,föräldrabalkenireglernai somgjorts om
1951:100samtycke prop.adopterasinte kanårfyllt 12 eget s.utan

154-156.

Åldersgränsutredningen77 har.uppdragtillfråga dethänvisas i dennaI somprop.
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åldersgränserNäringsdepartementets

Explosiva 18 är1 varor -

endast denfår hanteras eller importerasExplosiva av somvaror
år.fyllt 18

nuvarande ordningBakgrund och

explosivabrandfarliga och1988:1145förordningen8 §I varorom
importeras endastfår hanteras ellerexplosivaföreskrivs att avvaror

år.fyllt 18den som
Åldersgränsen motsvarande åldersgränsmedkorresponderar om

behovminderårigastillgodosearbetsmiljölagen18 år i attsom avser
35.1987/88:101farligt arbete prop.skydd vid s.av

minst 18 ärlåntagarenPantbanker2 -

fyllt minst 18 år.harbara denfårPant tas emot somav

nuvarande ordningBakgrund och

fårpantbankföreskrivs1995:1000pantbankslagen14 § taI att en
fyllt 18 år.den harbarapantemot somav

Åldersgränsen infördes årlagstiftning. Dentidigarehar sin grund i
delmissförhållandetråda bot detför1918 att storatt aven

1994:61betänkandet SOUminderåriga. Ikunderpantbankernas var
inteåldersgränsenföreslagitskreditgivning hadePantbankernas att

fick liggaeftersom detpantbankslagen,behövde in i dentas ansesnya
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utanför sund minderårigapantbanksverksarnhet betjänaatten
prop. 1994/95:178 45.personer s.

3 Statlig kreditgaranti för bostäder

3.1 Garantin fixeras till åldrarna under 13 år,
mellan 13 18 år och 18 åröver-

Förordningen 1991 1924 statlig kreditgaranti för bostäder detgörom:
möjligt knyta kreditgarantin till storleken hushållens disponiblaatt av
inkomst för i olika åldrar ingår i hushållet.personer som

Statens bostadskreditnämnd har i föreskrifter 1992:59 till
förordningen föreskrivit villkor för kreditgarantin hushållatt ettsom
skall disponera

5 300 kronor för 18 år,överen person
3 200 kronor tillkommande 18 år,överper person
2 900 kronor mellan 13 och 18 år, samtper person

4. 2 400 kronor under 13 år.per person

78 Med minderårig här under 18 år.avses en person
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Civildepartementets åldersgränser

Produktsäkerhetl

Allmänt

Produktsäkerhetslagen ändamål motverka1988:1604 har till att att
farliga och tjänster orsakar eller egendomsskador. Lagenvaror person-

i fråga tillhandahållstillämpas och tjänster i närings-om varor som
verksamhet och konsumenter i obetydlig omfattning utnyttjarintesom

kan omfattar samtligaeller komma utnyttja för enskilt bruk. Lagenatt
varuslag möjligt gripa in allaoch med stöd lagen detär att motav

risker med leksaker människor.slags berör Riskernat.ex. som unga
inte fixerade till ålder i produktsäkerhetslagen. Vid sidan de kravär av

produktsäkerhetslagen ställer leksaker, leksakersstyrssom
säkerhetsnivå också riktlinjer Konumentverket utfärdarde medav som

sin 1995:868. riktlinjer fixeras riskernastöd instruktion I dessaav
till ålder.

denskall också Europeiska leksaksstandarden gällerHär nämnas att
leksaker för barn år och omfattar särskilda krav på leksakerunder 14

pågåravsedda för barn under år. För närvarande revidering3 av
vill Sverige fåEuropastandarden. sammanhang igenomI detta

bestämmelser leksaker vänder sig till barn under 10särskilda för som
månader.

Leksakers barn under 14 år1.1 säkerhet -

för eller klartLagen gäller leksaker utformadeärsom annars
avsedda år.användas barn under 14att av

leksakers trädde i kraft den januariLagen säkerhet 1992:1327 lom
1994 och följd EES-avtalet och innebär näringsidkare baraär atten av
får tillhandahålla vissa krav på skydd för hälsaleksaker uppfyllersom
och säkerhet.

utformade för eller2 § lagen gäller leksakerI äratt somanges
klart barn under 14 år.avsedda användasattannars av
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Åldersgränsen EG-rådsdirektivanpassning tillår14 är en
motsvarande åldersgränsinnehållerartikel88/378/EEC i 1.1 ensom

1992/93:111 17.prop. s.

livsmedelsimitationer ingenFarliga1.2 -
åldersñxering

fixering till ålder.barnlagen används begreppetI utan

livsmedelsimitationer sådana1992:1328 farligaLagen avserom
storlek, lukt, förpackningeller sinpå grund sitt utseendevaror som av

barn. Vadlivsmedel, särskiltförväxlas medeller märkning kan av
Medi förarbeten.barn intemed begreppet närmareangessom avses

små barn.i första handbarn torde avses
produktsäkerhetsla-marknadsföringslagen ochLagen kompletterar

36 f..1992/93:111prop. s.gen

inköpsålder 14 årVissa lim1.3 -

till denlim inte säljasriktlinjer får vissaEnligt Konsumentverkets
år.under 14ärsom

i1995:868instruktionstöd sinKonsumentverket har med av
fårlim inteföreskrivitför vissa lim KOVFS 1978:8riktlinjer att

sammanpackatellersaluföras år, varkentill barn under 14 separat
år, limmetför barn under 14med hobbysats avsedd är att anseom

hälsofarligt.som
Åldersgränsen Konsumentverket konse-enligt uppgift frånär en

svenskaapplicerassäkerhetsregleramerikanskakvens attav
överväganden saknas.förhållanden. Närmare

14 årLeksaksförpackningar underbarn1.4 -

leksaks-särskilda krav påriktlinjer ställsEnligt Konsumentverkets
för barn till 14 år.förpackningar avsedda upp
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Konsumentverket har i sina riktlinjer för leksaksförpackningar
1981:4KOVFS föreskrivit särskilda krav i fråga utformning ochom

information för förpackningar föravsedda barn till år.14upp
Åldersgränsen konsekvens amerikanska säkerhetsreglerär atten av

appliceras på svenska förhållanden Konsumentverkets 1975: 10rapport
VägledningLeksaker i säkerhetsfrågor. Närmare överväganden

saknas.

Kemilådor1.5 barn 12under år-

Enligt Konsumentverkets riktlinjer för marknadsföring till konsu-
experimentlådor med kemikalier kemilåda skall denmenter av

inte riktas till barn under 12 år.

Enligt överenskommelse den 30 1976 mellan Konsumentom-en mars
budsmannen och Brio-Bolagen m.fl. skall marknadsföring kemilådaav
inte riktas till barn under 12 år.

förSom skäl åldersgränsen har anförts enligt den Europeiskaatt
standarden för leksaker gäller huvudregel kemilådor skallattsom
användas endast barn eller10 12 år.överav

1.6 Småbamshjälmar barn under 7 år--

riktlinjer förI Konsumentverkets hjälmar används begreppet små
fixering tillbarn ålderutan

Konsumentverkets riktlinjer för småbarnshjälmar KOVFS 1992:3
omfattar hjälmar avsedda användas små barn vid cykling ochatt av

lek där det finns särskilt behov skydda huvudetett attannan
barnen.

Med begreppet små barn barn under 7 år.avses
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spelLotterier och2

18 årtärningochRoulett2.1 m.m. -

ellertärningsspelroulettspel,automatspel,delta ifåFör att
år.fyllt 18harfordraskortspel att man

18 årunderdenföreskrivs är1994:1000lotterilagen att§I 35 som
kortspel.tärningsspel ellerroulettspel,automatspel,delta ifårinte

strid med detihandlarnågondvs.sanktionerat,inteFörbudet är om
straffas.intefrågaikan personen

Åldersgränsen serveringförIS-årsgränsentillknyter avan
anordnaTillstånd1994:1738.alkohollagen attenligtalkoholdrycker

hartill denbaratänktlotterierslag ärifrågavarande att somgesav
265.1992:130SOU1993/941182 37,serveringstillstånd prop. s.s.

förslagpå18 årbingospelochVadhållning2.2 -

Ändringar if.471996:20promemoria DsCivildepartementetsI s.
till denriktasförbudsregelnnuvarandedenföreslås delslotterilagen att

delsförmedlare,ombud ochinklusive attlotterietanordnarsom
omfattatilldet utvidgasoch dels attstraffsanktionerasförbudet att

bingospel.ochvadhållningockså
spel lättsådanaiförhindras deltamänniskorSyftet somär att unga

remissinstansernaFlertaletbeteende.vanemässigttillledakan avett
lämna1996vårenunderavsiktförharRegeringenförslaget. attstöder

riksdagen.tillfråganproposition ien
underför denunderårig äranvänds begreppetpromemorianI som

myndig-tillåldersgränsenknytadärmedtordeSyftetår.18 attvara
hetsåldern.
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tillämparTipstjänst bingohallama2.3 ATG, och en

Penninglotteriet tillämpar18-årsgräns. en
16-årsgräns

under 18 årtillstånd för ATG föreskrivsregeringensI att personer
erbjudas ingå vad.inte skall att

jför deltagande i bolagetstillämpar 18-årsgränsTipstjänst en
branschorganisation Svebico har rekom-Bingohallarnasspel.

18-ârsgräns förmedlemsföretag iakttamenderat sina att en
deltagande i bingo.

16-årsgräns.Penninglotteriet tillämpar en

gällerför Aktiebolaget Trav och Galopp ATGregeringens tillståndI
för vadhâllning i samband med hästtäv-länge 18-årsgränssedan en

beslutadespelformer förekommer ingaövrigalingar. För statenav
regler åldersgränser.om

och bingohallama har sedan de självaAktiebolaget Tipstjänst
underårigas spel nyligen införtökade problem meduppmärksammat

åberopatför åldersgränsen har Tipstjänst18-årsgräns. Som motiven
bestämmelserna i avtalslagen.

16-årsgräns lotter. skältillämpar för köp SomPenninglotteriet aven
bestämmelserna iPenninglotteriet åberopatför åldersgränsen har

köplagen.
utvidgning förbudet iredovisade förslagetDet om en avovan

uppgifter i tyder på bolagen,på medialotterilagen bygger attsom
helt har lyckats undanhålla underåriga frånavikter, intesina godatrots

1995:61jfr 148.1996:20 47 Dsspel Ds s. s.

iFlipper automatspel spelhallar2.4 och andra -
regel 16 årsom

föreskrifteranordna automatspel får förenas medTillstånd att om
ålder för tillträde.bl.a. lägsta

förregel 16-ârsgräns tillträde.tillämparKommunerna som en

påanordnande visst automatspel tillämpas1982:636Lagen avom
spelautomater anordnasmekaniska eller elektroniska bl.a.spel på som

vinstallmänheten och inte eller endast vinst i formför som ger avger
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frispel Vad s.k. flipperspel, skjutare,ärautomaten. som avses
målspel, TV-spel och liknande spel.

Tanken med lagen barn och ungdom inte otillbörligtär sättatt ett
skall lockas delta i spelet. Därmed sådana åtgärderatt t.ex.avses som
går locka skolungdom från skolundervisningen till spelloka-ut att
len.

Enligt § får tillstånd förenas föreskrifter5 med lägsta ålderett om
för tillträde för bl.a. motverka spelverksamheten bedrivs iatt att en
miljö olämplig för barn och ungdom.ärsom

förarbetena framgår det inteAv har möjligt närmareatt ansetts att
i vilka avseenden det kan lämpligt med föreskrifter.ange vara

Förhållandena i varje enskilt fall får förvägledande vilkavara
föreskrifter eventuellt skall meddelas l98l/82:203 86.prop.som s.

Enligt vad utredningen inhämtat tillämpar kommunerna i sin
tillståndsgivning regel 16-årsgräns för tillträde till dessasom en
spelhallar

Barnombudsmannen har nyligen hos Justitiedepartementet aktualise-
frågan inte sådan verksamhet benämns lazerdome borderat om som

omfattas ifrågavarande reglering.av

Bidragen till3 ungdomsorganisationerna

Statsbidrag till ungdomsorganisationer3.1 barn- och

till år7 25-

statliga bidragssystemetDet till barn- och ungdomsorganisationer
regleras förordningen 1994:641 statsbidrag till ungdoms-genom om
organisationer. Statsbidragsprövningen Ungdomsstyrelsen.görs av

Ett bidrag får till organisations verksamhet bara detges en om
bidrar till de övergripande målen för den statliga bidragsgivningenatt
uppfylls 1 §.

Enligt dessa mål får statsbidrag lämnas detom
främjar fostran,barns och ungdomars demokratiska
främjar2. jämställdhet mellan könen,
främjar jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper,

barn och ungdomar meningsfull fritid,ger en
fler i föreningslivet.5. ungdomarengagerar

finns två formerDet statsbidrag grundbidrag och särskilt bidrag.av -
Grundbidraget består dels fast bidrag, dels rörligt bidragett ettav
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beviljassärskilt bidrag fårgrundbidrag ochBåde2 §. samma
§.organsiation 13

enhungdomsorganisation grundbidrag måste den,skall fåFör att
uppfylla vissamåluppfyllelse,nämnda kraven pådeutöver nyss

3 000 medlemmar iden har minstkrav, blandformella annat att
organisationensminst 60år vilkaåldrarna 7--25 utgör procent av

medlemstal.totala
gällerhandikappade och invandrareungdomsorganisationer förFör

och påmedlemmarfråga kraven på antalvillkor igenerösare om
medlemmarrespektive 500nämligen minst 500 1spridning,regional

år 5 och 6 §§.åldrarna 7-25i
till samtligaför alla lämnasbidraget likafastaDet ärsom --

får grundbidrag.organisationer som
antal med-grundas blandrörliga bidragets storlekDet annat

i åldern 7-25 år 9 §.lemmar
ålder.särskilda bidraget fixeras inte till medlemmarnasDet

för åldersgränsen 12-25 årMotiv

Åldersgränsen kungörelseår infördes 1954 års12-25 omgenom
bakgrund kantill ungdomens fritidsverksamhet. Somstatsbidrag

följande nämnas.
stöd till ungdoms-förslag angående generellt statligtKonkreta ett

1940-talet Ungdoms-organisationerna aktualiserades redan av
vårdskommittén.

föreningslivungdomensdelbetänkandena SOU 1944:31 StödI
kommitténföreslogSOU 1947: 12 Ungdomens fritidsverksamhetoch

för ungdomsorganisationerna, bl.arad olika stödåtgärder statenatten
ungdomsledarutbildning ochekonomiska bidrag skulle stödjagenom

instruktörsverksarnhetinomungdomsorganisationernasamtungdomens
fritidsverksamhet.

stödet till ungdomens förenings-kommittén borde i frågaEnligt om
ålder inom organisationernaantalet redovisade medlemmar i vissliv

för bestämmande bidragets storlek.ligga till grund av
stödet skulle beräknasKommittén föreslog därvid det statligaatt

framstodungdomar från och ända till 25 års ålder. Detefter antalet 10
framhöll kommittén, vissa synpunkter riktigastvisserligen, attsomur

till 21medlemsantalet de egentliga ungdomsåldrarna 14låta bara i -
såsom bidragsberättigade. Enligt kommittén torde detår räknas-

från folkskolans slut till tiden förställt allt tvivel, tidenutom attvara
vilken inpassning förgradvisa inpassningen i de världden vuxnas -

myndighetsålderns inträdandeflertalet kan tämligen avslutad vidanses
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samtidigt socialtömtåligaste ochsynpunktermångadetutgör ur-
kommitténenligtliv. Menskedet i individernasförbiseddamest var

pojkar ochså mångaockså viktigtsynpunktfrån samhälletsdet att
barndomsåren får kontakt medundermöjligt redanflickor som

föreningstill-stödbehovet detdeförföreningslivet, näratt avsenare,
tillha anknytningredan skallmedföra blirhörigheten kan störst,som

syftetinte bara tjänaenligt kommitténskulleförening. Detnågon att
till viktig rekryte-barndomstidenskedeti det sistabarnengöra enav

allmänpreventivockså haungdomsföreningarnaförringskälla utan en
betydelse. kommittémenligtsynpunkt torde detdennaUr vara av

inomfårbarnaårende under växavärde,större uppom unga
det först påmedfår kontaktföreningslivet, deän ett senareom

78 f..SOU 1944:31stadium s.
sträckalåtakommittén det motiveratfannskälAv att utsamma
ifrån" deflera avseenden växtungdomar igällastödet ävenatt som

årgångarnadärvidframhöllungdomsåren. Kommitténegentliga att
ungdomsverksam-stadgande skikt iefter åromedelbart 21 utgör ett

åldermånga i dennadärförmindre viktigtinte börheten attsom anses
hämtarungdomsarbetetdet typiskasitt persoliga stöd änsnarare ger

därifrån 79.sitt stöd a.a. s.
bidragsberättigadebordevilka åldersgrupperFrågan varasomom

huruvida skilj-frågansamband medbehandlades kommittén iävenav
avseendemeduppbyggnad och strukturi organisationernasaktligheter

utformningenpåverkademokratisk uppbyggnad bordegraden avav
organisatio-kategorierräknade med tvådet statliga stödet. Kommittén

blandförankrade desådana huvudsakligennämligen dels varsomner,
uppbyggnad kategorihade demokratiskäldre ungdomarna och ensom

från delade huvudvikten vid anslutningdels sådana yngresom
kategori II.där självstyrelse i princip inte gälldeåldersklasserna och

i åldernföreslog kommittén antalet medlemmarkategoriFör att
för bidragsberäkningen.10-16 år lades till grund

bidragsbe-kommittén det givet såsomkategori I ansågFör att
ocksåungdomar mellan och 25 år,rättigade medlemmar räkna 17 men

till 16 år 80 f..medlemmar i åldern 10 a.a. s.
lades tillUngdomsvårdskommitténs förslag genomfördes inte, men

ochårs utredning stöd nykterhetsorganisationergrund för 1953 om
tillsammanslutningar. sitt betänkande "Bidragungdomsvårdande l

föreningsliv och fritidsverksamhet Stencil 1953ungdomens som-
Ungdomsvårdskommitténs förslagi huvudsak överensstämde med -

78 påKommittén bl.a. lämna förslag åtgärder kunde begränsahade att som
ungdomsbrottsligheten.
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åldersgräns på 25 âr bl.a. med hän-föreslog utredningen övreen
principbetänkandeårs nykterhetskommitté i sittvisning till 1944att

hade föreslagit motbokssystemet med iSOU 1952:53 att -
för inköp skulle avskaffas. för-praktiken 25-årsgräns Det senareen -

det genomfördes, den 21 år ñck köpaslaget innebar, att somom var
därför 25-årsgränsenEnligt 1953 års utredning motiveradesalkohol.

bidragsberättigad deltagare delvis att de riskerför av som en
förändrad alkohollagstiftning kan förväntas medföra, i hög grad

sig gällande för ungdomarna i 20-ärsâldern".kommer göraatt
Åldersgränsenförslag genomfördes. för bidraget tillUtredningens

blev därmed bestämmande också förde åldersgränserfritidsgrupper
skulle gälla i övrigt för den statliga bidragsgivningen tillsom

ungdomsorganisationerna 1954:156 37 och 56.prop. s.

denför sänkningen nedre åldersgränsen från 12 till 7 årMotiv av

1960-talet ifrågasattes vid flera tillfällen den nedreslutetI av
åldersgränsen för bidragsberättigad medlem.

utredningsförslag 1967:19 låg grund förI det SOU tillsom
kungörelsen 1969: 129 statsbidrag till ungdomsorganisationerom
föreslogs sänkning den åldersgränsen förnedreutom annat en av

till år.medlem 10 Avgörande för utredningens förslag sänktom en
ungdomsorganisationernaåldersgräns hade antalatt ett stortvar

undermedlemmar i åldrarna år och12 organisationerna hade svårtatt
dennafinansiera verksamhet. Vid remissbehandlingen förslagetatt av

föreslog också flera remissinstanser sänkningytterligareen av
åldersgränsen till 7 år 1969:1 bil.prop. 10 120. Förslagens.p.
genomfördes jfrinte 1969:1, bil. 10 B 44 och SU 43,B 45,prop. p.
rskr. 129.

med tillkomstenI samband kungörelsen 1971:388 stats-av om
bidrag till ungdomsorganisationer jfr 1969:1, bil. 10 B 44prop. p.
och 43, rskr. 129 ochB 45, SU 1971:32, KrU 12, rskr. 187prop.

års1954 kungörelse statsbidrag till ungdomens fritids-ersattesom om
verksamhet och 1969 års kungörelse statsbidrag till ungdoms-om

ifrågasattesorganisationer den nedre åldersgränsen. Mennytt
eventuella ställningstaganden i bidragsfrågor för organisationernas
verksamhet bland åldergrupperna fickunder 12 år anstå tills resultatet

1968 års barnstugeutredning förelåg prop. 35.av s.
kungörelsenGenom 1972:284 ändring i kungörelsenom

1971 2388 statsbidrag till ungdomsorganisationer jfr 1972:1om prop.
bil. 10 B 48, KrU 8 rskr. 84 sänktes den nedre åldersgränsenp. p.
från år för12 till 7 ungdomsledarbidrag. i övrigt behölls ålders-Men
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betydelsenanfördesför sänkningskälår. Som12-25gränsen aven
då det gällermedverkan,ungdomsorganisationernassamhället fåratt

bland barn prop.fritidsaktiviteternaorganiseradedeintensifieraatt
102.s.

kungörelseniändring1975:466förordningenFörst omgenom
jfrungdomsorganisationertillstatsbidrag1971:388 prop.om

föråldersgränsenden nedresänktesrskr. 124KrU1975:14,
linjen.helaårbidrag till 7 över

10 tillbidragsgivning frånKommunernas3.2 -
20 år

sin Kultur-kommunförbundetSvenskaskickade1995oktoberI genom
bidrag-fritid ochjämställdsnabbenkäffritidssektionoch ut omen

pågjordes bl.a.Enkätensamtliga kommuner.landetstillsåldrar
Åldersgränsutredningen. följandekanenkätsvarenEnligtuppdrag av

för kommunernasbeträffande åldersgränserlägesbeskrivning ges
bidragsgivning.

föreningarna skallkräver% kommunernahälften 64Drygt attav
berättigadeskallför deriksorganisationimedlemmar att varaenvara

vanligt kommu-förhållandevisemellertidaktivitetsstöd. Dettill attär
kravet.från detundantagmedgernerna

regelaktivitetsstödkommunalt ärföråldersgränsennedreDen som
Endastnedreoch år4 5 gräns.hardel kommunerår. även7 En som

alls.ingen åldersgränselleråldersgränshar lägrefåtal kommunerett
årenunder dehartredjedel kommunernaOmkring senasteaven

nämligenhar anförts,stöd. Två skälföråldersgränsennedrehöjt den
ochidrotteninomspecialiseringtidigmotverka attt.ex.att en --

spara.
regelaktivitetsstödkommunaltför äråldersgränsenDen övre som

skettharåldersgränsensänkning20 år. Enår eller25 senareav
åldersintervalletharkommunernahälftentid. Omkring numeraav

sänkningförskälbidraget. Somförår18-20 övre gräns ensom en
ibesparingskrav, delsanförts delsharåldersgränsen att personerav

år18 till 20åldern vuxna.ses som
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Landstingens bidragsgivning till3.3 från 7 25 år-

landstingsbidrag tillämpas regler de statliga regler-För motsvararsom
för bidragsgivningen. Det innebär alltså åldersgränserna 7-25attna

år gäller hela linjen för landstingens bidrag till ungdomsorganisa-över
tionerna.

Riksidrottsförbundets bidragsgivning3.4 från-
till7 25 år

Riksidrottsförbundet tillämpar åldersgränserna år för aktivi-7-25
Någon förändringatetsstödet. dessa åldersgränser enligt vadärav

Åldersgränsutredningen erfarit för närvarande inte aktuell.
Åldersgränserna anpassning till den statliga bidragsgivningen.är en

4 Svenskt medborgarskap

Medborgarskapsförvärv4.1 adoptiongenom -
barn 12 årunder

inte fyllt år fårBarn har 12 automatiskt svenskt medborgar-som
skap de adopteras svensk medborgare.när av en

l 1 § lagen 1950:382 svenskt medborgarskap MedbLa om - -
föreskrivs barn inte fyllt 12 år och adopterasatt ett som som av

blirsvensk medborgare svensk medborgare vid adoptionen om
barnet adopteras i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge

eller
barnet2. adopteras utländskt adoptionsbeslut godkäntsgenom som

i Sverige enligt lagen 1971:796 internationella rättsförhållandenom
rörande adoption.
Som för åldersbestämmelsen anförtsmotiv har det automatiskaatt

förvärvet svenskt medborgarskap vid adoption inte bör gälla barnav
den ålder där barnet nått tillräcklig förmognad haöver att en egen

uppfattning i frågan. Samma åldersgräns, år,12 i frågasom om
samtycke till själva har framståttadoptionen naturlig prop.som
1991/92:90 13 och 16.s.
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legitimationMedborgarskapsförvärv4.2 genom -
18 årunderogift barn

detsvensk medborgare, ärblir barnlegitimationGenom ett om
år.fyllt 18och inteogift

enligt 2 §blirutländsk kvinna,medäktenskapIngår svensk man
medborgare,svenskmakarnabarn tillföttäktenskapetMedbL före om

år.fyllt 18ogift och intedet är
hänseende denmedborgarrättsligtiallmänhetföljer iBarn av

till denbipersonknutet. Barnet ärvilket det kantillföräldrarn, anses
behandlasupphöraskallvilken barnvidåldersgräns,denna. Den att

års MedbL1950år. Genomlagstiftning 21i tidigarebiperson varsom
kanbarn inteanfördeshuvudskältill 18 år. Somåldernsänktes att

i stånddetmognadsådan äruppnåtthaårs ålderföre 18 attenanses
medborgarskap,sittändring iverkan attbedömasjälvt menatt enav

börjatochlevnadsbanavalt sinårs ålderföreofta 21barnet nog
tillfredsställande,därför intedetsigförsörjasjälvständigt attsamt vore

Detberoendemedborgarrättsligtstå iskulledet merannan.att av
år,myndighetsåldern 21dåvarandedenteoretiska argumentet att var

önskvärd sänkningandra synpunkterhindrainte böraansågs aven ur
lik-dessutomåldernsänkningenGenomåldersgränsen. vannsav

SOUoch1950:217norskoch semed danskformighet rätt prop.
1949:45.

harfadernMedborgarskapsförvärv4.3 attgenom
18 årundervårdnaden barnfått -

innan barnetmåstemyndighetvederbörande görastillAnmälan
fyllt 18 år.har

samtycke.krävs barnetsfyllt 15 årbarnetHar

medborgarskapsvensktförvärvatinte harfall barnFör det genomett
förvärvasmedborgarskapkanlegitimation ävenadoption eller genom
ellervårdnaden ensamfått den rättsligafaderbarnets gemensamtatt

moder det.med barnets om
förvärvar svensktfall barnetsådantföreskrivs iI 2 a§ attett

vårdnad,vidfadern eller,medborgarskap att gemensamgenom
fylltbarnetdetta innananmäler sin önskanskriftligenföräldrarna om

18 år.
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Åldersgränsen vårdnad.bestämmelsernatillår knyter18 oman

år15Vetorätt4.3.1 -

samtycke.barnetsår, fordrasfyllt 15barnetHar
barnet18-årsdageninnanmåste äranmälantill görasMotivet attatt

och intesjälvständighetmedborgarrättsliguppnårålderdennavid
till föräldrarna.bipersonlängre är

rimligt barnetdetanförtshar ärför 15-årsgränsenskäl attSom att
därigenomochmedborgaresvenskskall kunna bliåldern intedeni -

viljasin prop.medborgarskapmista sitt andraeventuellt mot-
1978/79:72 57.s.

21increscensMedborgarskapsförvärv4.4 genom --
enligt huvudregelninte 23 årmen

hareller honförvärvar, hanfyllt 21 årUtlänning har omsom
ansökan.medborgarskapSverige, svensktvuxit i genomupp

år.fyllt 23eller hon harmåste innan hanAnsökan göras

utlänning,förvärvarstycket första meningen§ förstaEnligt 3 somen
fyllt 16 år ochfrån det hanhemvist i rikethaft sittoavbrutet har

femsammanlagt minstunderhaft sitt hemvist härtidigaredessutom
har fylltefter det han eller honsvenskt medborgarskapår, att,genom

anmäla sinår, skriftligenfyllt 23han eller hon harår innan21 men
svensk medborgare.anökan blivaatt

utlänningaruppfattningen,bestämmelsen liggerTill grund för att
så starkt harålder, därigenomsedan barn tillbott här vuxensom

med-bli svenskadärför bör hatill vårt land, deknutits rätt attatt
fanns redan iMotsvarande bestämmelsede önskar det.borgare om

medborgarskapetMenoch 1924 års medborgarskapslagar.1894
vidbestämmelserna automatisktförvärvades enligt de tidigare upp-

nåendet 22 års ålder.av
iför anmälan anfördestill den nedre åldersgränsenSom motiv att

förvärvmedborgarskapet inte förlorasåtskilliga gällerstater att genom
anmälan före 21medborgarskap, sker på grundutländskt avsomav

fallenår för anmälan kanålder. Genom föreskriva 21års att av
1950:217 97.medborgarskap begränsas prop.dubbelt s.

kunde ledaåldersgränsen anfördes detmotiv till denSom övre att
ensidig åtgärd förvärvaspekulation,till otillbörlig rätt attom genom
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medborgarskap skulle stå hur länge helst. tvåårigaDetöppen som
sjukdom ellerrådrummet har motiverats attav en person genom av

anmälananledning kan hindrastemporärt göraatt se a.a.annan
97.s.

increscensMedborgarskapsförvärv4.5 genom -
enligt18 är undantagsregeln

dubbeltOm medborgarskap inte uppkommer, inträder rätten att
anmälan redan vid års ålder.18göra

§ första stycket andra meningen MedbL inträder under vissaEnligt 3
villkor anmälan redan vid 18 års ålder. Undantageträtten göraatt
omfattar den statslös kan visa han skulleoch denär attsom som
förlora förvärvasitt utländska medborgarskap svenskt.attgenom

Den åldersgränsen i dessa fall 23 år.övre är även
för 18-ärsgränsen medborgarskapSom motiv har anförts dubbeltatt

inte riskeras. möjlighet förGenom l8-årsgränsen increscentenöppnas
börja sin värnplikt i välja yrke ochvanlig ordningatt samt att

utbildning, erhålla stipendier hindras bristande svensktetc. utan att av
medborgarskap se 97.a.a. s.

4.6 följaMedborgarskapsförvärv attgenom
ogiftföräldrarna vid barnderas förvärv -

under 18 år

Ogifta barn under 18 år föräldrarnamed hemvist i Sverige följer
vid deras förvärv svenskt medborgarskap.av

Enligt 5 § MedbL följer ogift barn hemvist i Sverigeunder 18 år med
föräldrarna vid deras förvärv svenskt medborgarskap. Somav
förutsättning gäller därvid föräldrarna vårdnaden barnet.haratt om

Regeln uttryck för barn under 18 år betraktas bipersonär ett att som
till föräldrarna.
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naturalisationMedborgarskapsförvärv4.7 genom -
18 år

självständighet, dvs.medborgarrättsliguppnåttskall haSökanden
år.fyllt 18ha

ansökanutlänning grundMedbL kanstycketEnligt 6 § första av
han eller honnaturaliserasmedborgaretill svensktas omupp --

fyllt 18 år.annatutom -
dispens.möjlighet tillparagrafstycketandraI gessamma

beslut naturali-paragraf skall inämndafjärde stycketEnligt ett om
skall omfattanaturalisationenhuruvida ävensation bestämmas

år.ogifta barn under 18sökandens
Åldersgränsen uttryck för med-år redan18 är, sagts, ettsom

självständighet.borgarrättslig
frånframgår dispens kandispensregelnmotiven tillAv att ges

familjensönskvärdhetenär med hänsyn tilluppnådda 18kravet av
ikanskäl för dispensmedborgarrättsliga enhet. Ett attannat envara

uppfostran ochflicka fått svenskutländsk pojke ellerSverige bosatt
medborgarskap.för vilket det krävs svensktvälja yrke,vill ett

nordiskanaturalisationgäller förMotsvarande 18-årsgräns även av
10 § MedbL.medborgare

ogiftmedborgarskap barnsvenskt4.8 Förlust av -
18 årunder

medborgarskapförlorar sitt svenskaunder 18 årOgift barn genom
förvärvar utländskt medborgar-vårdnadshavarnaföräldrarnaatt

skap.

ogift barn undersvenskt medborgarskapMedbL förlorasEnligt 7 § av
utländskt med-utländsk medborgareblir18 år, attgenomsom

uttryckligtefter ansökan ellerförvärvas föräldrarnaborgarskap av
Somallmän tjänst iinträda isamtycke eller stat.att annangenom

vårdnaden barnet.föräldrarna harförutsättning gäller att om
Åldersgränsen för barnetunder 18 år uttryck ärär attett en

till föräldrarna.biperson
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dubbeltvidmedborgarskapsvensktFörlust4.9 av
19från födelsen mellan ochmedborgarskap -

22 år

medborgarskapförlust svensktskermedborgarskapVid dubbelt av
år.åldersintervallet 19-22i

blivit med-vid födelsen harMedbL föreskrivs den7 §I att soma
uppnåddvidbåde i Sverige och i ochborgare stat vuxensomen annan

förloraskalletablerat den andrasedan lång tid har sig iålder staten
bestämmelsensSom förutsättning försvenska medborgarskap.sitt

avtal detta medingåtttillämplighet gäller vidare Sverige haratt om
stat.annan

ihar be-avgörande åldernför medborgarskapsförlustenDen
år ellerfår understiga 19så intestämmelsen preciserats denatt

överstiga 22 år.
behövligt vidvisst spelrumSkälet till detta harär att ett ansetts

myndighets-hänsyn till olikaförhandlingar med medstat attannan
Åldern preciserad istället bligäller i olika iåldrar stater. attavses

1978/79:72 58.överenskommelsen prop. s.

på grundFörlust svenskt medborgarskap4.10 avav
samhörighet Sverige 22 årbristande med -

Sverige förklaras detbristande samhörighet medPå grund av
år.medborgarskapet vid 22svenska

föddmedborgare,Huvudregeln i 8 § MedbL svensk ärär att som
hemvist eller uppehållit sig här underriket och varken haft härutom

förlorar sittsamhörighet med Sverige,förhållanden tydersom
eller hon fyller 22 år.svenska medborgarskap hannär

22 år anförts i åtskilliga länderför åldersgränsen harSom skäl att
Åldersgränsen årerhållas före års ålder. 22kan naturalisation inte 21

naturalisation den där han ellervederbörande tid söka iatt stat,ger
han hon för någon tiduppehåller sig. Därigenom undviks ellerhon att

statslös SOU 1949:45 65.blir s.
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åldersgränserMiljödepartementets

Strålskydd1

18 år.16 år ochtvå åldersgränserStrålskyddslagen innehåller -

Bakgrund

1988:220strålskyddslagen strävanAmbitionen bakom är ettmoten
strålskydd samhället.itotalt .

syftade främst tillårs1958 lagstrålskyddslagentidigareDen --
sändaavseddaanordningarvid arbete medarbetstagareskydda attatt

kärntekniskaieller vid arbeteradioaktivtstrålning eller ämneut
anläggningar.

strålskyddsverksamheten.breddninglagen medgerDen avennya
strålning, dvs.naturligpåverkan från s.k.innebär bl.a.Det ävenatt

ochi bostäderfrån radonhärrörstrålning samtm.m.gruvorsom
radioaktivaförekommandei ämnen,från andrastrålning naturen

omfattas.
tillämpningsföreskriftermeddelarstrålskyddsinstitutStatens m.m.

Historik

år fickunder 18gällde denstrålskyddslagårsEnligt 1958 att som var
strålskyddsmyndighetensarbeteradiologisktiinte sysselsättas utan

medgivande.
arbetstagareminderårigarörandedirekta reglerocksålagenI gavs

16-18 är.ålderni
individuelltsåvälundantagkunde medgestrålskyddsinstitutStatens

förgenerelltfalletenskildaomständigheterna i dettillmed hänsyn som
meddeladesarbete. Dispensvisst slagstrålkällor ellervissa typer avav

16 år.underarbetstagarealdrig för
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1.1 Joniserande strålning absolut förbud under-
16 är

Enligt strâlskyddslagen det absolut förbjudetär sysselsätta denatt som
inte fyllt 16 år i arbete förenat med joniserandeär strålning 16 §som
första stycket.

Motivet bakom bestämmelsen anpassning tillär den ILO åren av
1960 konventionen 115 angående skydd för arbetstagareantagna nr

joniserande strålning, Sverige harmot ratificerat år 1961. I kon-som
ventionen arbetstagare under 16 år får inte sysselsättasatt ianges,
arbete förenat med joniserandeär strålning. Härmed desom attavses
inte får för strålexponeringutsättas i sitt arbete prop. 1987/88:88

29.s.

1.2 Särbestämmelsr för åldersgruppen 16-18 år

För arbetstagare under 18 årär och sysselsätts i i arbete ärsom som
förenat med joniserande strålning gäller särskilda bestämmelser 16 §
andra stycket.

Enligt särskilt bemyndigande får regeringenett eller den myndighet
regeringen bestämmer meddela särskilda föreskrifter för tillsom att ta
skyddet arbetstagare i åldern 16-18 år.vara av

Den nämnda ILO-konventionen har motiverat denna be-ävennyss
stämmelse. Konventionen förutsätter särskilda bestämmelser skallatt
gälla för den arbetstagare under 18 årär a.a. 29.som s.
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Överväganden förslagochIII

ochövervägandenUtredningens1

förslag

Utgångspunkter1 1
.

igångeranvänds mångaochungdombarn,Begreppen vuxen
ålder.fixering tilllagstiftningen utan

de påbyggerålder eller intetillfixerasbegreppenOavsett om
uppnåttavseende hari vissti frågaföreställningen ettatt personenom

alltefterkanmognad. Detgraduppnått vissinteeller om-aven
mognad.socialellerfysisk, psykiskgällaständigheterna en

civila och dengäller dendetNärkan konstateras.tendenserTvå
i dagseklet och tillbörjanfrånmyndighetsåldern harpolitiska av

gällerbetydligt. Numerasänktsochbarnmellangränsen vuxen
socialagäller denNär det18-ârsgräns.områdenbådadessa en

Pådentendensenkonstateras ärmyndighetsåldern kan motsatta.att
ochutbildnings-familje-,berörsområdencentralasådana avsom

ochmellan barnåldersgränsernaarbetsmarknadspolitiken har vuxen
20-årsåldern.tilldag fixeradeihöjts ochsuccessivt är

i sinungdomstidenföregårbarndomennaturlig tanke ärEn att som
således inteupprätthållslinjenvuxenblivandet. Denföregårtur

Översynen författningsregleradedelagstiftningen.konsekvent i av
avseendeni vissavuxenreglervid handen s.k.åldersgränserna attger
avseendenandramedan iIS-årsåldern,medfrån ochredantillämpas

ingen25-årsåldern. Vioch medförst fråntillämpasvuxenregler ser
samla dedärförblirVårordning.sådanmed attfördel ansatsen

syfteistrategiska åldrartill vissaåldersgränsernaförfattningsreglerade
möjligt.enhetlig linjesåståndfå tillatt somen

303



Utredningens överväganden förslagoch SOU 1996:111

Ålder1.2 och mognad

1.2.1 Allmänt begreppen barn, ungdom ochom vuxen

Innebörden begreppen barn, ungdom och har skiftat mellanav vuxen
olika tidsepoker och mellan olika samhällsklasser, liksom den har
påverkats kulturella sociala, ekonomiska och familjerättsligaav
förhållanden. Det därför svårt någonär exakt definition dessaatt ge av
begrepp. Begreppen relationellt bestämdaär och används oftasnarare

hänvisning till någon specifik åldersgräns. Vadutan uppfattassom
ungdom beror således på vad betraktas barndomsom som som

respektive vuxenhet. Barndom definieras vanligtvis den period isom
livet föregår könsmognaden. Med vuxenhet avsågs längesom en
människa "färdig", hade slutat förändras. Detta synsättsom var som

dock på försvinna.är Samtidigt denväg fysiska mognadenatt som
infaller tidigare förr, följd sänktän pubertetsålder, harsom en av
åldern för betraktas skjutit i höjden. Dessa två parallellaatt som vuxen
utvecklingstrender har möjliggjort det vi kallar "ungdomstiden".
Tidigare spelade olika övergångs- och invigningsriter rites de

viktigpassages roll för markera övergången från åldersklassatten en
till eller för markera övergången från ungdom tillatten annan,
vuxenhet. Idag markeras inte dessa övergångar lika tydligt. Ungdoms-
perioden har blivit längre och mellan barn, ungdom ochgränserna

har blivit diffusa. finnsDet också ambivalens ochvuxen mer en
osäkerhet hur kategorin ungdom skall i förhållande till barnavgränsas
och Denna ambivalens återspeglas såväl i lagstiftning ochvuxna.
forskning, i ungdomsdebatten. Ungdomsbegreppet och desssom
många kan därför det komplexa ochmestsynonymer ses som
svårdefinerbara de begreppen. Begrepp det uppväxandetreav som
släktet, de tonåring, pubertet, adolescens, underårig, minder-unga,
årig, ungdomlig, ungdomlighet förekommer i diskussionen, men
behöver inte betyda sak.samma

1.2.2 Något forskningslägetom

Inom forskningen råder det oenighet barndom och ungdomnärom
begrepp och kategorier skapades i västvärlden. Philippe Ariêssom

1982, de tongivande forskarna området, hävdar sådetatten av
på 1600-talet saknades specifika begrepp för barn- ochsent som

Ävenungdomstiden. det fanns ord barndom, uppväxtârom som
adolescence och ungdom jeunesse, saknades klara föreställningar
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började1700-taletkategorier. Undersocialaoch ungdombarn somom
och detbehovsig för barnsintresserapedagogerochpsykologer

Enligtvuxenlivet.frånskiljde barnenskolorsärskildastartades som
vidkategori ungefärsocialungdomenuppstodforskaredel somen

ungdomsperiodföreställningenledertidpunkt. Andra enomsamma
hävdarforskareåter andramedanhistorien,tillbaka i attlängre

ángmaskinen.medjämnårigungefärungdomen är
perspek-utifrån två olikabetraktasungdomkanForskningsmässigt

kategori. Somsociallivsfas ellerAntingentiv: som enensom
brytningstidellerövergångsperiodungdomstidenlivsfas utgör en
utveckladesperspektivUtifrån dettavuxenliv.ochbarndommellan

huvudsakligenforskningförsta hälft1900-taletsunder somen
framtidaför individensbetydelseungdomstidensförintresserade sig

medhadefrågorfokuseradesDärmedutveckling.liv och som
perspektiv komDettagenerationerolika göra.mellanrelationerna att

intresserade sig förforskningsinriktningersättasatt somav ensenare
Därmedoch intressen.behovkategori, medsocialungdom egnasom

självaunderlivsvillkorenförskjutasalltmerperspektivetkom motatt
ungdomstiden.

nödvändighetmedblirkategorin ungdomavgränsningsocialEn av
ochstuderarmänniskordiffus och kanganska t.ex. somavse

På såfamilj.bildat sätthemifrån och inteflyttatinte harfortfarande
för vårbetecknandeocksådetungdom och är30-äringkan somsesen

flyttats alltavseenden harmångaiförtid gränsen attatt vara vuxen
sociolo-franskeenligt denGränsdragningen äri åldrarna.högre upp

föremål för kamp:alltidBourdieu dessutomPierre engen

konflikterhurgår förloradgränsernaför"känslanNär manser
överföringenuppstår. Detemfasvår äråldersgränser avom

spelstårgenerationernamellanprivilegiernaochmakten som
1992: 174.Bourdieukonflikteri dessa

människorkulturellt,ocksåUngdom kan avgränsas ungasom sersom
"ung-definieraskulturelltmed någotsysslareller somut somsom

iakttakanvår kulturvi iKulturforskarnadomligt. att enmenar
ochungdomligpositivtdvs det"juvenilisering", utärallmän attatt se

tonåren seinte iäroch intressenkläderungdomliga ävenha manom
ungdomlig-detihåg ärdock kommabör1991. ManGanetz attt.ex.

79 Gillis 1981,historia,och ungdomensdiskussion bam-vidare t.ex.För seomen
1991.Cunningham1991 ochMitterauerHendrick 1990,

80 1974:77.SOUtrösklar,TillvaronsbetänkandeGenerationsutredningensSe t.ex.
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het eftersträvansvärt, inteär Det förknippasattsom vara ung. senare
ofta med sitt liv begränsat mängd lagar, regler och tvångatt se av en
och sakna makt ochatt resurser.

Om kombinerar på ungdom åldersmässigtman synen som en
avgränsad livsfas med socialt och kulturellt perspektiv, blir denett
sociologiska generation användbar. Begreppet syftar inomtermen
forskningen på individerde inom samhälle bindsett som samman av
såväl ålder värderingar erfarenheteroch ochsom gemensamma osv.

fråndem andraavgränsar generationer. Det talas "dent.ex.som om
förlorade generationen", "den medvetna generationen", "generation
X", "ö8-generationen" och "40-talisterna". Sociologen Karl
Mannheim 1952 utvecklade och använde generationsbegreppet redan

1920-talet i samband med studier social förändring. Vid sidanav
socio-ekonomiska förhållanden betraktade han relationerna mellanav

olika generationer faktorercentrala i samhällsutvecklingen ochsom
därmed visade han fannsdet sociologisk grund till generations-att en
motsättningar i det moderna samhället. Den amerikanska socialantro-
pologen Margret Mead 1970 hävdade människor föddaatt som var
före andra världskriget inte kunde förstå den generation föddasom var
efter kriget. Klyftan mellan generationerna ansågs bero den snabba
samhällsutvecklingen och den tekniska utvecklingen. Den amerikan-
ske sociologen Lewis Feuer 1969 tolkar generationsmotsättningarna
på Han utgår från psykoanalysens och Sigmundsätt. Freudsett annat
beskrivning fadersmordet förklaring till motsättningarna mellanav som
äldre och generationenDen efter detroniserasträvar attyngre. yngre
fadersgestalten, symboliserad den äldre generationen. Strävan blirav

den äldre generationen upphör förebildstörst när förattsom vara en
de yngre.

Generationsbegreppet har under år fått aktualitet inomsenare ny
ungdomsforskning välfärdsforskningoch sedan den tyske samhälls-
forskaren Ronald Ingelhart 1978 lanserade sin teori "den tystaom
revolutionen". Teorin går i korthet olika generationerattut
etablerar generationsspecifika värderingar och beroendesynsätt att
de lever och påverkas olika uppväxtvillkor. En generationav som
lever under knappa villkor kommer betona materiell trygghet ochatt
säkerhet, medan generation under välfärd ochväxeren som upp
materiell överflöd betonakommer andra värden, sådantatt t.ex. som
har jagutveckling,med självförverkligande och inre världsstyrda
frågor Enligt Joachim Vogel 1994 fårgöra. teorin knappast stödatt

de svenska studier värderingsförändringar inom olikaetc.av av
generationer har gjorts inom för SCB:s årliga under-som ramen
sökningar levnadsförhållandena ULF i Sverige. frågaIav om
sarnhällsmoral, religiositet och bio-etiska värderingar visar den yngre
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defrihetsvärden"individualistiska" änvisserligengenerationen mer
sexualmoral respektivefrågaavseenden, ii andraäldre. Men t.ex. om

deVogelblir enligtSlutsatsenfördelningspolitik, det attär tvärtom.
alltförundersökningarnasvenskafinner i de ärvigenerationsskillnader

värderingsför-teorigenerelliinordnasför kunnavarierande att omen
riktning 35.postmaterialistisk a.aiskjutningar s.

socialrespektivelivsfasbetrakta ungdomSkillnaden mellan att som
ungdom.forskningensvenskatydligt i denåterspeglaskategori om

ochproblemorienteradi gradhögungdom längeForskning varom
underdetkanm.fl. 1994. Man sägaåtgärdsinriktad Fornäs att

studeratfrån haperspektivförskjutningskeddeefterkrigstiden atten
studeratilllivsförloppet,framtidadetbetydelse för attungdomstidens
medsammanhängerungdomstiden. Dettaunder själva attlivsvillkoren

väntetid innanoch utdragenbli allt längrekommitungdomstiden att en
betraktadeslång tidUndervuxenlivet.in iträdamöjligtdet blir att

förvänt-ochvuxenlivetsmedhuvudsakligenungdomstiden normer
övergångstid ochnaturliginte baradenDärmed sågsningar. som en

problematisksocialtframför alltkanskebrytningsperiod, utan ensom
i högungdomforskning1990-talet komochUnder 1980-period. om

kritisktutgångspunkt istudierpåinriktas ettgrad togatt som
föroch offerproblempå ungdomtillförhållningssätt somsynen

ungdomarsstället på strävanlades iTonviktensamhällsutvecklingen.
ochsamhällsutvecklingentillförhålla sigutveckla sätt attatt egna

Ungdomsforskningvärld.föränderligsnabbttill isigfinna rätta en
fälttvärvetenskapligttill brettutvecklasperioddennaunderkom ettatt

Ungdomsstyrelsen 1996.forskningsrådfrån olikastödmed
utrednings-ifrågeställningarfrån deutgångspunktMed som anges

beaktasärskilt0-30 år,åldersgränser samtdirektiven översyn av
naturligtframstår detåldersgränser attungdomars somegen syn

generationsper-ochlivsfas-bådeåldersgränsernabetrakta ettettur
tillfrån barndomövergångenfråganfokuserasDärmedspektiv. om

Vi harvuxenlivet. använtetablering iungdomarsrespektiveungdom
kanlife närmastinternationella begreppetdet somcourseoss av

forskningen intarinternationelladenEnligtlivsförlopp.medöversättas
gårexempelvis hurroller,olikalivsförloppunder sittmänniskor man
gåreller hurförvärvsarbetandeblistuderande tillfrån att manatt vara

tonåring till"upprorisk"viavuxenberoende barnfrån ettatt envara
medfamiljemedlemkanskesmåningomoch såsjälvständig egnavuxen

ordningi vilkenanalyseraroch ärbeskriverforskningenVadbarn.
rollövergångar.olikaförtidpunkternasker, liksomrollövergångarna

barn,hjälp begreppenmedochperspektivsådantUtifrån ett av
tillrelaterasåldersgränsernakanochungdomar, vuxna,vuxnaunga
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antal nyckelövergångar i mycket drag också kanett som grova
mognad.härledas till individens fysiska, psykiska och sociala

Att beskriva utvecklingen under barn- och ungdomsåren är en
omfattande uppgift, då både den fysiska, psykiska och sociala
utvecklingen under denna period minst omvälvande. Enligtär sagt
barnläkaren Lars H Gustavsson 1996 kan utvecklingen beskrivas som

serie fascinerande i inre landskap där befinnervi ietten resor oss en
ständig förändring och i samspel med omgivningen. För skapaatt
någon form struktur i alla de förändringar denna fas livetav som av
bär med sig, det nödvändigt koncentrera presentationen till vissaär att
aspekter utvecklingen. I det följande behandlas huvudsakligen treav
aspekter. förstaDen har fysiskamed den mognadgöraatt som
inträffar under puberteten och den betydelse denna mognad har för
personlighetsutvecklingen. Den andra aspekten handlar frigörelsenom
från barndomens beroenderelationer och integrationen med vuxen-
världen utifrån utvecklingspsykologiskt betraktelsesätt. Den tredjeett
aspekten handlar socialisationsprocessen och några de olikaom av
roller vi genomgår i utvecklingen från barn till vuxen.

1.2.3 mognadFysisk

Pubertet för den kroppsligt-biologiska utvecklingen,är dvs.termen
den period livscykeln bortsett från den tidiga barndomen dåav
kroppsutvecklingen sker snabbastallra och då blir könsmogen.man
Kroppsförändringarna under denna period sker snabbt och i vissen
följd hos såväl pojkar flickor. Hos flickorna det förstaärsom
pubertetstecknet begynnande bröstutveckling vanligtvis börjaren som
i 11-årsåldern och avslutas vid omkring 15 år. Lägges därtill den tid
det nå vuxenlängd vilket för flickor sker vid 16-17 årstar att ca
ålder så blir den sammanlagda utvecklingsperioden i fysiskt hänseende

år.5 För täcka den variation kan förekomma, böratt storaca som
enligt forskarna räkna med pubertetsutvecklingen för vissa kanattman

börja i 8-årsåldern föroch andra kan sluta i 19-årsåldern. Pojkarnas
pubertetsutveckling i genomsnitt före 12 år och iärstartar strax
allmänhet avslutad vid drygt års ålder,15 dvs. utvecklingsperioden
på drygt 3 år. Pojkarnas längdutveckling pågår i genomsnitt till 18-

8 Begreppet imognad används här betydelsen utveckling. fysiskNär det gäller
mognad talar ibland spontan tillväxt.man om
82 Avsnittet bygger huvudsakligen pâ Gustavsson 1996, LjungAhlgren, och

Lindgren 1984, Evenshaug Hallen 1992.
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varför den23-årsåldern,till och22-vissa fall ändaårsåldern, i upp
år.beräknas 6-7 Förutvecklingsperioden kansammanlagda attvara
räkna medpojkarna fårblandvariationenlikasåtäcka den stora man

redan i 9-ârsâldern,för vissa pojkarpubertetsutvecklingen startaratt
22-23-årsåldern.förrän iinte avslutadden för andra ärmedan

sigperspektiv påtill denbidrarutvecklingHjärnans att unge nyage
harfunnit hjärnansig haEpstein 1974världen.ochsjälv attanser

mellansedantill 12 årtillväxtperiod i åldern 10specifik avtarsomen
hörkanskemognadsdragkänslomässigaoch 14 år. De12 mestsom

frånförvandlingenkunnapreadolescensen göramed ärihop att
andrasmedegenintressedvs. förenaartkärlek,självkärlek till att

Havnesköldutveckla sociala kompetensersigoch läraintresse
Mattihjärnforskarenden finskeEnligt315.Mothander 1995 s.
ellerbeståndsdelarviktigabestår hjärnan1992Bergström treav

värdekapaciteten. Förstochkunskapenkraften, mognarresurser -
utvecklingDärefter skerkraftresursen.psykiskafysiska ochden aven

tilllokaliserad vänsterhuvudsakligen ärkunskapsresursen som
ord ochsigbörjar lärabarneti samband medhjärnhalva. skerDet att

enbartnutida skolsystemetdet nästanMatti BergströmEnligt ärtala.
efter puberteten,långtefter denna Förstinrättad senare,resurs.

koncentreradvärderingsresursen ärtredjeden somresursen,mognar
i kunnasighjärnhalva. Denna atttill höger yttrar sesomresurs,

urval,kunnahuvud görabeslut ochfatta överhelheter, rätta tagetatt
någonheller inte istimuleras störreutvecklingen. Denisåledesär sen

Bergströmutbildningssystemet.nuvarandeutsträckning det menarav
situationervärderaalternativ ochjämförahelheter,förmågan attatt se

då de banor18-årsåldern,vidförränutveckladfulltinte är som
färdigtbefinner sig ihjärnhalvorochförbinder höger ettvänster

myndighetssåldernriktigtdet därförhonomEnligtstadium. är att t.ex.
149.ålderförrän vid 18 års a.ainträderinte s.

slagsde skapar1992och HallenEvenshaug ettatt ungamenar
dendet gällerriktigtnormalt och närför vadmodell"inre ärsom

skallflesta desig deförväntarkulturmognaden. I vår attfysiska
dettaår. Omoch 14mellan 12gångnågonin i pubertetenkomma

detkommer"för tidigt,upplevs dettidigarehänder senaresom
faktiskamed dedettaJämför vifördet sent".betraktas som

tidigtdedetinnebär detkönsmognaden, ärförsiffrorna att mogna
förvänt-uppfyllaklararflickornaoch de normalapojkarna attavsom

undersökningarfleraenligtjust dedvs.ningarna, somgrupper
anpassningen.bästauppvisar den
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1.2.4 mognadPsykisk

Barn- och ungdomspsykologin vetenskaplig disciplin härstammarsom
från 1900-talets början. Sedan dess har det lanserats många olika
uppfattningar och tolkningar barn- och ungdomstiden psyko-av som
logiskt fenomen. Fortfarande råder det inom forskningen oenighet om
i vilken utsträckning barn- och ungdomstiden skall betraktas som en
förhållandevis oproblematisk och kontinuerlig eller dennaprocess om
period skall stadium i utvecklingsprocessen känneteck-ettses som som

diskontinuitet, konflikter och kriser. En fråga derörnas av annan om
psykologiska företeelser kännetecknar barn- och ungdomsårensom
föranleds biologiska faktorer eller de sociokulturelltärav om
betingade Evenshaug Hallen 1992. Senare års forskning inom
utvecklingspsykologin visar individens biologiska förändring,att
psykiska utveckling och tillväxt, i själva verket sker i samspelnära
med omgivningen Mangs Martell 1995. Sambandet fysiskmellan
mognad och kognitiv utveckling ligga i den parallellaantas om-
struktureringen individens fysiska och kognitiva I takt medstatus.av
den fysiska mognaden sker kognitiv förändring i tänkandet frånen en
nivå till Ahlgren, Ljung och Lindgren 1984.en annan

Ungdomstiden därmed svår och kompliceradrepresenterar en
övergångsfas och brytningstid, kan helt olika för ungdomarutsom se
i olika lokala miljöer. Inom utvecklingspsykologin talar tvåman om
olika separationsfaser. Förenklat kan den första fasen,säga attman

utspelar sig under de första levnadsären, leder fram tilltresom en
känsla hos barnet det medan den andra fasen adolescensenär,att
leder fram till uppfattning människaEn måsteär.en om vem man ung
för det första frisig från föräldrarna familjen och skapagöra och sig

realistisk föreställning både sin och omvärldens roll. Fören om egen
det andra måste den människan lära sig förstå och tolka detunga
omgivande samhället. del iEn denna utvecklingsprocess viktigautgör
förutsättningar för det kan beskrivas slags kvalificering tillsom som en
vuxenrollen i fritidarbete, och övrigt samhällsliv Mörch 1985.

Dessa kategorier, frigörelse från familjen och kvalificering till
vuxenrollen, räcker dock inte för förstå ungdomens totala situation.att
Enligt Jan Ramström 1991 bör foga tredje till de bådaett temaman
övriga: integrationen i vuxenvärlden. Integrationsaspektens betydelse

del utvecklingspsykologer underskattad. Förranses av en vara
underlättades integreringen i vuxenvärlden olika övergångs- ochav

83 Begreppet "mognad" ianvänds här utveckling.betydelsen Avsnittet bygger
huvudsaklingen på Havnesköld Mothander 1995 Magnus Martell 1995.samt
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tids-komplicerad ochdennadagIinitiationsriter. är process mer
ihamnariskerarungdomardel attoch t.o.m.utdragenmässigt en

ochkompliceradDettonårsfällanå ärkallasbrukarnågot ensom
iresulterakanolika komponentermed flera somsammansatt process
iintegrationenmedsvårtfårochtonårsstatusikvarstannaratt man

skallviforskningen, attvisar straxDessutomvuxenvärlden. se,som
underutvecklingflickorsochpojkarsmellanskillnaddet är stor

ungdomsåren.
utvecklingensalltmerbetonasutvecklingspsykologinInom numera

karakterise-linjär,inteutvecklingen ärdvs utanplasticitet, snarareatt
utvecklingspro-progressivaochregressivamellanpendlandeettavras

isåvälstadierolikanågraurskiljakandettaTrots mancesser.
1979 harl962;BlosPeteradolescensutvecklingen.ibarndomen som

"andraperioddennaunderutvecklingenbeskrivit separa-som en
preadolescensurskiljas:stadier kanföljandevilkenundertionsfas

år,14-16högadolescensår,12-14adolescenstidigär,10-12
år.20-25postadolescensår16-20senadolescens samt

psykiskaochkroppsligakännetecknasPreadolescensen storaav
föräldrarna.problematiseringinreförändringar avsamt enav

blirverklighetfantasi ochmellanochSexualdriften ökar gränsen mer
identiteten.förändringargenomgripandeskerdetliksomflytande av

regressivtochambivalentvanligtvis isigdettapojkar ettHos yttrar
tillavståndstagandetrespektivelängtanberobeteende, ansessom

denvidareutvecklar närabehåller ochflickanMedanmodern.
relativtfår pojkenuppväxttiden,helaundertill modernrelationen

utvecklavärlden ochutåt isigvändasig mertidigt lära enatt
vanligtdärför1978. DetChodorow ärlivshållningindividualistisk

dennaunderjustandraochtillsig gängsökerpojkarna grupperatt
iperiod.

sigvänderdenkännetecknasadolescensentidiga attDen ungeav
för detsigbörjar intresseraochfamiljenutanförkärleksobjektmot

ambivalenspräglasföräldrarnaRelationen till storkönet. avmotsatta
känslolägen.olikamellansvängningarkraftigauttryck isigkan tasom

Kamrat-ochmed gänget.tidalltmer vännertonåringentillbringarNu
funktion.narcissistisksjälvbespeglande, nästanoftaharrelationen en
uppskatt-framför alltsökerochsjälvsigreflekterar överTonåringen

"dentalarElkind 1991jaget.detspeglingochning omegnaav
undertonåringarvarförtillförklaringpubliken"inbillade ensom

allaochpåståralltid attde trortyckerperioddenna att scenen
Enligtsig.beterochdehurintresseradelikadem utomkring är serav

verklighe-publikfantasinfårde motviktigt prövadethonom ärär att
tyranni.publikens"inbilladefrån denbefriassåför sättattten

311



Utredningens överväganden förslagoch SOU 1996:111

Högadolescensen enligt forskarna vändpunkt i tonårsut-utgör en
vecklingen. Perioden kännetecknas gradvis intresseökande förettav
den kroppen och identiteten, också känslighet förstoregna men av
vad andra tycker. Perioden präglas också omåttligt behovettav av nya
relationer. Samtidigt har många tonåringar under denna period
megaloma föreställningar sig själv, dvs. han eller hon över-om
värderar sin kapacitet och sina möjligheter utföra vissa handlingar.att
Detta kan leda till avsevärda risktaganden i form kriminelltav
beteende Johansson 1995. Perioden kännetecknas vidare storav
kreativitet och fantasiliv.rikt inreDen världen utforskas med hjälpett

dataspel, filmer, rollspel, kampsporter och andra aktiviteter. Medanav
flickorna utvecklar den språkliga kommunikationen och sina nära
relationer, orienterar sig pojken utåt och lär sig använda aktivaatt
handlingar för lösa sina problem. Ungdomarna lär sig också i alltatt

utsträckning behärskastörre sin kropp och utveckla sitt tänkandeatt
i allt abstrakt riktning.en mer

Under senadolescensen utvecklar individen allt förmågastörre atten
integrera olika delar identiteten. Detta kommer bl.a. till uttryck iav
bättre självkänsla och mälmedvetenhet. Enligt Blosstörre 1962en

det först individenär börjar helheter och kan skapanu som se en
kontinuitet dåtid,mellan nutid och framtid. Det också vanligtär att
ungdomar under denna period livet experimenterar med olika rollerav
och "identiteter". Perioden innehåller ofta mycket glädje och upp-
täckarlust, också påfrestningar i form partnersökande,storamen av
tankar framtiden och det slutgiltiga avskedet från familjen och denom

bardomens värld. Många de val träffas under dennatrygga av som
period har betydelse för den fortsatta utformningen livspro-stor av
jektet.

Postadolescensen beskrivs forskarna psykosocialtettav som
moratorium, förlängddvs. period mellan adolescensen ochen
vuxenlivet. Det under den härär perioden integrationen isom
vuxenvärlden inleds. Perioden kännetecknas rollexperiment och ettav
sökande efter plats i tillvaron se Eriksson 1988 134.t.ex.en egen s.

dettaHur moratorium kommer utformas påverkas i hög gradatt av
samhälleliga faktorer tillgång till arbete, bostad, förändradesom

och värden Genom förlänga adolescensen kanetc. attnormer man
skjuta många de viktiga beslut angående framtiden för-upp av som

I vissa fall kan sådanväntas förlängd adolescens-av en som vuxen. en
period, tidigare påpekats, övergå i eller mindre permanentsom en mer
identitetskris eller livsstil innebär blir kvar i tonårsfällanattsom man
Ramström 1991.

Dessa utvecklingsfaser bör betraktas idealtyper änsom snarare en
normativ utveckling adolescensutvecklingen. De individuellaav
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utvecklingspsy-väsentliga i denbetydande. Detkanavvikelserna vara
på sinmänniskor väg mottankenteorinkologiska vuxen-är att unga

psykologiskagenerellaochtypiskavissagenomgårblivandet mer
processer.

mognadSocial1.2.5

medbeskrivasbrukarutvecklingochtillblivelsesocialaIndividens
denhandlar detYtterstsocialisation. processbegreppethjälp omav

sarnhälls-tillbiologisk varelsefrånformasindividenvarigenom en
förknippatdärmedblirvuxenblivandetsocialaDetkulturvarelse.och

från barnfylla vägenförväntasroller visamhälleligaolikamed de
vad viförfinnassamhälleni allatycksDettill normervuxen.

ofta knutnaoch dessa ärinterespektive göraförväntas göra normer
medrollersåledessigindividenskild rörålder. Envisstill genomen

sociologenfranskedenDetlivet.rollförväntningarolika vargenom
Hanfrågor.dessasig förintresserabörjadeförstDurkheimEmile som
ochindividensförbetydelseutbildningenssärskiltuppmärksammade

socialisationsforskningbedrivsNumerautveckling.sociala gruppers
beteendevetenskapligaochsamhällsvetenskapligaolikaradinom en

paradigmvetenskapligaolikautgår frånochvilkadiscipliner, envar
paradigmutgår de1995BjurströmEnligtperspektiv.ochsynsätt

alltframförsocialisationsforskningsvenskinomdomineratharsom
schweiziskeoch deninteraktionismsymboliskpsykoanalys,från

kognitivabarnsteori1964/1982PiagetsJeanpsykologen om
nyfödda barnetdetföreställningenpåbygger attSynsättetutveckling.

elleridentitetsinuppfattning personernågonhar ominte egenom
utvecklaslevnadsårende förstaUnderomgivning.siniobjekteller

dessobjekt iochmedsamspelidentitet idessför personerstegsteg
sinfrånvärderingarochinternaliseraromgivning. Barnet normer
livinreoch sittintrycksinaexternaliserardetsamtidigtomvärld som

omvärldsinbegripabörjar barnetålderstigandeMedomvärlden.
aktivtpåsig den sätt.tillägnaoch alltmer ett

socialisa-sekundärochpåofta primärskiljersociologinInom man
familjen,inomvanligtvis skersocialisationen,primäration. Den som

denmedanvarelse,socialtillbiologiskfrånövergångbarnetsavser
ochtonårstidenunderskersocialisationdensekundära somsomavser

dettaIoch kompetenser.färdighetersärskildaförvärvandet avavser

84 Socialt ärsamhället.iolika rollermedförknippad manvuxenSocial mognad är
fylla.förväntasindividsamhälletiuppfyller de rollerdå vuxensom enman
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sammanhang skiljer också på formell och informell socialisation.man
Den familjebaserade informella socialisationen har samhälletsgenom
utbyggnad den offentliga barnomsorgen, allmer övergått till bliav att
formell. Härigenom har också förhållandet mellan olika socialisa-
tionsagenter förändrats. dagensI moderna samhälle socialiseras vi dels
in i socialt och biologiskt åldersintervallavgränsade barndom, ung-
dom, vuxenhet och ålderdom, dels i olika specialiserade sociala
miljöer yrkesroller, organisationer, fritidsmiljöer etc..

Socialisationsforskningen såväl övergripande teorierrymmer om
människans tillblivelse psykologisk och social varelse,som som mer
specialiserade teorier och studier olika socialisationsagenter ochom av
miljöer. Enligt Bjurström 1995 det särskiltär två, delvis motsägelse-
fulla teoretiska perspektiv har betydelse inom dagens svenskasom
socialisationsforskning. Det första dessa perspektiv teorinärav om
social och kulturell reproduktion, dvs. hur samhällets sociala och
kulturella ordning struktur återskapas från generation tillen en

Framför allt handlar det den generationens socialise-annan. om vuxna
ring barn och ungdomar. En de inflytelserika forskarnamestav av
inom området, franskeden sociologen Pierre Bourdieu 1979/ 1984,

människan formas sina sociala existensbetingelserattmenar av genom
tillägna sig och investera i olika tillgångaratt eller kapital.typer av

De viktigaste kapitalforrnerna enligt honomutgörs ekonomisktav
kapital pengar, socialt kapital kontakter, förbindelser och kulturellt
kapital utbildning, smak och kulturell kompetens. Enligt Bourdieu
räcker det inte dessa kapitalformer.ärver Man måsteatt ocksåman
själv förvärva insikt och skaffa sig kunskap hur använderom man
dem. Som individer har vi olika förutsättningar dispositioner i form

livsstilar, smaker och handlingsförmåga tillägna dennaav att oss
kunskap. Det bestämmer hur människor tänker, handlar,ytterstsom
tolkar och värderar olika företeelser, således bådeär sammansätt-
ningen olika kapitalformer och vilken kunskap individer harav att
använda dessa resurser.

Den kritik har riktats Bourdieus reproduktionsteorimot ärsom att
den alltför deterministiskär och inte hänsyn till ungdomarstar
förmåga och förutsättningar själva utforma sina liv. Därmed viatt är
inne det andra perspektivet inom socialisationsforskningen,
nämligen moderniseringsperspektivet. En de framträdandemestav
forskarna inom denna tradition, den tyske socialisationsforskaren
Thomas Ziehe 1986, 1989, beskriver historiskt tillståndett nytt av
social och kulturell friställning, innebär traditionellaattsom norm-
och värdesystem tidigare organiserade människors liv håller påsom

upplösas. Det moderna samhälletatt kännetecknas enligt Ziehe attav
vi successivt håller på befrias från traditionernas formandeatt kraft.
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själv skapa.måstedenföds innågotinteFramtiden är manman
ochsocialockså till ökadmöjligheter,till ökadelederDetta men

följdlyckas. Somverkligenindividenpsykologisk att avenpress
bråd-Zieheenligtungdomardagensutvecklar typdetta aven ny

institutioner, konsum-samhälleligade viainnebärmogenhet attsom
existentiellamedförtrognablirtidigtmediernaochtionsindustrin
redan innansexualitet, skilsmässorkärlek, etc.,erfarenheter t.ex.som

sidordessaerfarenheterskaffat sigochkonfronteratssjälva harde av
moderniseringsten-härdrabbar denZieheEnligttillvaron. typen avav

Framträdandesocialtochklassungdomaralladenser oavsett ursprung.
framväxtenleder tillutvecklingenden härsamhällsforskare attmenar

forme-dvs.politics","subpolitics" eller"lifekallardevad enav
allttvingasindividenenskildenerifrån där den tasamhälletring av

Beck1991,Giddenslivsprojektsittutformaoch egetstörre ansvar
desamtidigtåldrarna,iallt längretryckskrav1992. Detta somner

förvaltatillräckligt ansvaret.erkännsalltid attinte mognasomunga
igymnasieskolanhopparde eleverundersökningEn avsomav

brist påelevernamajoritetvisarSverige, att uppgavt.ex. aven
undervisningenpåverkamöjlighetochinflytande avenatt som

1995.Skolverketskolanvalde hoppadetillhuvudorsakerna attatt av
elevernapåtillämpas sätt,den inte rättkan,Elevdemokrati engeom

Forskarnadelaktighet.faktiskdelaktighet, änkänsla menarsnarareav
lagstiftan-signaler,tydligamåsteställetsamhället i t.ex. genomatt ge

utvecklakanungdomardäroffentligaoch skapaåtgärder,de arenor
Makt ochliv.sinamöjliggöraförmågaochsin kompetens att egna

samhällslivetideltagandesuccessivtempowennentinflytande genom
viktigt instrument.därvidutpekas ettsom

allmännadeöverbetonaförkritiseratsharZieheMedan att
ochklass-negligeraochmoderniseringsprocesseneffekterna av

reproduk-överbetonaförkritiseratsBourdieuhar attkönsfrågorna,
Dettamoderniseringsprocessen.effekternanegligeraochtionen av

medreproduktionsperspektiv ettförenasvårt dethur är ettvisar att
socialisationsforskningen.moderniseringsperspektiv inom

Våra slutsatser1.2.6

ungdomstiden ärvisarforskningengenomgång attOvanstående enav
medsamspelinnebärlivsfasövergåendeochbrytningstid som

innebärblimakronivâ. Attochbåde mikro-påförhållanden vuxen
samhället.iintegrerassuccessivtochrollergenomgå olikasåledes att

ochinordningbådeövergången utgörindividuellaDen process aven
denna ärIisamhällettillförhållandeutanförställning i stort. process
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identitetsarbetet viktig del och handlar hur individen utvecklaren om
uppfattning sig själv i det sociala och kulturella sammanhanget.en om

Parallellt med den individuella övergången återfinns samhälleligen
utveckling justerar och tvingar fram perspektiv och för-som nya
hållningssätt till verkligheten. Enligt sociologen Peter Waara 1996
innebär detta såväl form innehåll i vuxenblivandet kanatt som ses som
tvâ med varandra förbundna aspekter.nära Formen serieär en
sammanhängande och socialt förmedlade nyckelövergångar, t.ex. att
börja respektive sluta skolan, skaffa arbete, bostad och slutligenatt
bilda familj. Innehållet enligt Waara på vilketnärmastmotsvaras av

nyckelövergångarna gestaltas, vilkensätt arbete individent.ex. typ av
får, väljer bo och orn/hur väljer leva iatt att ettvar man man
parförhållande.

Med utgångspunkt i forskningen kan vi konstatera den fysiska,att
psykiska och sociala mognaden under barn- och ungdornsåren spänner

flera olika, sinsemellan relateradeöver områden. Vi kan slå fast att
varken den biologiska, den kognitiva eller den sociala utvecklingen är
tänkbar sammanhang interaktion mellan individen och denutan ett av
fysiska, sociala och symboliska miljö denne vistas Vuxen-som
blivandet kan heller inte förstås både kort- och långsiktigtutan ett
perspektiv förändring. En förståelse identitetsutvecklingen,av
socialisation och integrering i vuxenlivet förutsätter relation tillen
långsiktig social utveckling, till moderniseringsprocessen och till
historiska förhållanden lett fram till nuläget.som

Vi därvid den bedömningengör det går alldeles utmärktatt att
knyta de nuvarande bestämmelserna till fåtal väl avvägda åldrar.ettan

variationerDe kännetecknar den fysiska, psykiska och socialasom
mognaden inte vi det något stöd för sådanger som ser en- -
ingående differentiering utmärker den nuvarande regelgivningensom
på många områden. Genom låta bestämmelserna fixeras till någraatt
få, strategiska åldrar vinner reglerna i konsekvens, tydlighet och
enkelhet.

innanMen vi går in sådan modell bör först några allmännaen
principer för begreppsanvändningen och åldergränser fast.slås
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Begreppsanvändning och åldersgränser1.3

användasunderårig börminderårig ochBegreppen1.3.1
entydigt

minderårig börunderårig och oavsettVår inställning: Begreppen
minderårig börentydigt. Begreppetanvändaslagstiftningsområde

underårig börår. Begreppetför åldern 15 reserverasreserveras
18 år.åldernför

år.18underden ärbarnmed begreppetregelSom somnumeraavses
barnkonvention.i FN:sbarnockså begreppetdefinierasSå

underårig.ochminderårigbegreppenanvändslagstiftningen ävenI
viss ålder.tillregelmässigtfixerasbegreppDessa en

område den ärpå arbetsrättensminderårigMed t.ex. somavses
denminderårigmedstraffrättens områdePâ18 år.under somavses

år.under 15är
ålder.underårig tillbegreppetmotsvarande knytsPâ sätt

underårigbegreppetutgångspunkt för bestämma ärnaturligEn att
inträde. Så längemyndighetensbestämmelserföräldrabalkens manom

vi tillunderårig. Serunder 18 år,myndig, dvs. ärinte är t.ex.är man
sålagöverträdarebestämmelser försärskildamedlagen avsesunga
denbestämmelserna i lagenunderårig i delbegreppetmed somaven

bestämmelser denmedan det i andra är18 år,underär avser som
tillämpningpå sådana variationer ifinns fler exempelår. Detunder 21

vi harbegreppen nämnt.som nuav
Även i lagstiftningen. Somungdom åldersrelaterasbegreppet

till ungdomsorganisatio-förordningen bidragkanexempel nämnas om
fyllerungdomstiden tills 25förordningenEnligt den manvararner.

vilkenbostadsbidrag, enligtexempel lagenår. Ett utgörannat om
fyllt 29 år.tills harungdomstiden manvarar

lagstiftningen denregelmässigt ibrukarMed begreppet avsesvuxen
år.ålder, dvs. har fyllt 18uppnått myndigharsom

för denbegreppen skapari användningensådan variationEn av
i varje fall Genomosäkerhet vilken ålderoinsatte attavses.somom

årminderårig för den under 15generellt begreppet ärsomreservera
under år blir begreppen entydiga.och underårig för den 18ärsom
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Åldersgränsen1.3.2 bör fixeras tillkalenderår vid s.k.
kollektivt handlande

Vår inställning: huvudprincip bör gälla åldergränsbe-Som att
skall fixeras till kalenderåret i de fall bestämmelsernastämmelser

kollektivtsikte s.k. handlande.tar

Många har i vårt uppsatsprojekt givit uttryck för kalenderåretattunga
frågabör gälla princip det handlingarnär ärsom om som man

regelmässigt tillsammans med sina kamrater. Ett typiskt exempelgör
sådan kollektiv handling också inämns uppsatsernasomen --

Eftersom kamratgrupp ofta har bas klass-gå bio.är att en som
åldersgräns fixerad till födelsedaggemenskapen i skolan innebär atten

bio. nuvarandeklasskamrater inte kan tillsammans Den
hinder. Den gällerledsagarregeln" tjänar till överbrygga dettaatt

år. har fyllt 15 år kanemellertid inte vid biogränsen 15 Den som
"Vuxenfilm" tillsammans medalltså inte gå på bio och s.k. ense en

något klasskamrat.yngre
huvudprincip därför det gällerVår inställning börär näratt som -

gällasituationer på kollektivt handlandebio och andra motsvarande -
födelsedag inträffar stället förfixering till det kalenderår viss ien en

ocksåsådan ordning gäller för övrigt på deltill födelsedagen. En en
fråga skolplikten värnpliktenandra områden, i ochnärt.ex. om

inträder.

princip för framtiden nyckelövergångarEn1.4 --

framtidaVår huvudprincip bör gälla för detinställning: Som
åldersgränsebestämmelser skall fixeras tilllagstiftningsarbetet att

18 och 21 år.vissa s.k. nyckelövergångar l2, 15,-

fixeras till ålder omfattande.bestämmelser i författningAntalet ärsom
vår kartläggning.visarDet

rättsområdenapå de centralaMånga åldergränsbestämrnelsernaav
förankrade i det allmännalänge och vältillämpats sedanhar är

sådanaåldersgränsbestämmelserrättsmedvetandet. Medan andra
bostadspolitikenochfamilje-, arbetsmarknads-områden rörsom

Åldersgränsbestämmel-ofta föremål för ändringar.förhållandevis är
inriktningvilkenpå de områdena har ofta bestämts avserna senare
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för stunden har velat vissa insatser och det ekonomiskageman
funnits.utrymme som

Kartläggningen visar också de motiv bår ålders-att som upp en
många gångergränsbestämmelse knapphändiga. Det finns inte alltidär

några bärande skäl varför lagstiftaren i valet mellan vidgränst.ex. en
eller år har för den eller den andra. del andra15 16 Istannat ena en

å andra sida framstå delvis förlegade. berorfall kan motiven Detsom
på många åldersgränsbestämmelserna gäller i daggivetvis att av som

har kommit till under perioder i samhällsutvecklingen kännneteck-som
andra förhållanden de gäller i dag. Som exempel kanän somnas av

anförs för åldersfixeringde motiv och detnämnas näremotsom en
gäller brottet "förledande ungdom" i 16 kap. 12 § BrB.av

Regler fixeras till viss ålder regel sikte på "rättighetertarsom som
skyldigheter. Reglerna emellertid inte alltid utformadeoch är som

alltid adresserade tilltypiska rättighetsregler och inte heller denär
enskilde.

viss ålder också sikte "behörigheter".Regler fixeras till tarsom
belysa skillnaden mellan rättighets- och behörighetsregler kanFör att

köra harvi trafikområdet exempel. Rätt moped den harattta som som
fyllt årfyllt år. Men den har 18 har inte köra bil. Han15 rätt attsom

förhar endast uppnått behörighetsåldern bilkörning. För få köraatt
fordras dessutom giltigt körkort. Man kan hans rättighetsägaett att

till få för körkort.begränsadär rätten prövaatt
det gäller reglernas adressat kan i det här sammanhangetNär

förälder få bidragregelnämnas rättt.ex. att ettatt som ger enen
beroende på barnet under ellerberäknat på visst översätt är enom

Syftet med bidragsregeln i grundenviss ålder, gäller barnet. äräven
inteekonomiskt bidrag för livsuppehället,barnet visstatt ettge

därför bestämmelseföräldern. Bestämmelsen kan somses som en
också gäller den unge.

har i samhället i sigomfattning åldersgränsernaDen utgör en
för-och överskådlighet. Redan detsvårighet få helhetssynatt en

förtill respekten och förståelsen de enskildahållandet kan leda att
ned.gränserna sätts

lyfta fram de möjligheterdärför angelägetVi det att somser som
så det blir både tydligarei delar ändra regelsystemetfinns vissa attatt

bestämmelsernablir därför samlaoch konsekvent. Vår attansatsmer
också reglerna kanDärigenom vitill vissa särskilda åldrar. tror att

medoch hjälp för barn och ungdomfungera stöd attettsom en
axla rollenstigande ålder och mognad kunna som vuxen.

nyckelövergångar deVi har således för antal till vilkaettstannat
sååldersgränsbestämmelserna i utsträckningnuvarande stor som

följande.möjligt bör knytas. De är
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år12

förenadär de kan börjanått viss mognadi 12-årsåldernBarn har en
sociala kompetenser,och utvecklamed andra intressenegenintresse

ochföräldrar tidig adolescenssig från sinabörjat frigöradär de har
omvärld ochbörjar begripa sinBarnetupptäckabörjar är.vem man

den på aktivttillägna sigalltmer sätt.ett
ii den här åldern, inte bararimligt låta barn störredärförDet är att

gäller frågor desstill tals dettidigare, kommautsträckning närän om
sådana frågor.inflytande iockså få bestämtutan ettperson mer

år15

tänkande. Förmåganutveckla abstraktIS-årsåldern börjar barnetI ett
personlighetenolika delaroch integrerabehärska kroppenatt av

vuxenrollenkvalificering tillförsta istärks. De tas.stegen en
fådärför påtagligti den här åldern bör sättBarn taett mer

självständig individbehandlashandlingar ochför sina som enansvar
med intressen.egna

utecklar individen18-årsåldernåren fram till störreUnder en
utformningendet gällermålmedvetenochsjälvkänsla närär avmer

livsprojekt.och framtidaolika ideal

år18

olikamedlemskap ioch väljaindividen värderaåldern börjarI den här
livsstil.grunden förliksom egenengrupper,

värdera situationeralternativ ochjämföraFörmågan helheter,att se
utvecklad.fullti det närmasteär

från andradenna ålderigenerellt skiljerVad vuxnaungasom
livserfarenhet.ärvuxna

år21

Individer iutvecklingslinje.följer inteOlika individer sammasamma
och socialfråga fysisk, psykiskiålder skiljer sig ibland avsevärt om

betydande.ocksålivserfarenheter kanmognad. Skillnader i vara
till någotbestämmelseranledning knyta vissafinns därförDet att en

år.ålder myndighetsåldern 18högre än

320



Utredningens överväganden och förslagSOU 1996:111

Så bör ske i de fall omgivningens förtroende fört.ex. en persons
förmåga axla viss uppgift eller roll avgörande betydelse.äratt en av
Likaså i de fall försenad ellermognad bristande livserfarenheten en
behöver kompenseras för förstai hand skydda eller denstöttaatt unge
vuxne.

Äldersgränserna 16 och 20 år

framgårkartläggningen det finns två åldersgränser, 16 och 20Av att
år, antal bestämmelser i skilda till.regelverk knyterett stortsom an
Båda åldersgränserdessa ligger vid sidan de nyckelövergångarav

Åldersgänsenförordar. 16 år återfinns i föräldrabalkens kapitelsom
vårdnad och förmynderskap ålder fården vid vilken denårom unge

disponera sin arbetskraft själv avtala arbeteöver attegen genom om
och själv disponera sin arbetsinkomst. Till denna bestämmelseöver
knyter på flera centrala områden antal bestämmelserstortatt t.ex.an,
bestämmelserna på skatteområdet i fråga inkomstuppdelning inomom
familjen, arbetsmiljöområdet minderårigasdet gäller skydd inär
arbetslivet.

framgårAv den redovisning vi tidigare lämnat emellertid l6-års-att
övervägandeninte bygger några ingående rörande vadgränsen mer

16-åring mognadsmässigt förmår i detta avseende i förhållande tillen
exempelvis Bestämmelsen resultat i första hand15-åring. är etten av

ägde efter sekelskiftet mellanden lagharmonisering straxsom rum
och också det förhållandetSverige, Danmark Norge, attmen av

underhållskyldighet upphörde från och medföräldrarnas ovillkorliga
vid nordiskaålder. Från svensk sida hade de överlägg-denna annars
skäletföreslagits åldern år, det den redan till-ningarna 15 attav
själv disponeralämpades i Sverige i fråga barns rätt överattom egna

medel.
år, försedan gäller åldersgränsen 20 den uttryckVad är en

år. familje-,anpassning till tidigare myndighetsåldern 20 Inomden
knyts många bestämmel-utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken av

åldersgräns. samband med myndighetsåldern årtill denna I attserna
år behölls 20-årsgränsen familje- och1974 sänktes till 18 ut-

bestämmelserna förbildningsområdena. Helt nyligen har även
stöd och åtgärder fixerats till denna ålder.arbetsmarknadspolitiska

mognad kan dessa två åldrar inte försvaras. DenSett till den unges
år skiljer sig inte på något avgörandefyller 16 respektive 20 sättsom

från i angränsande ålder. Av vadmognadsmässigt ungaen person
för i vårt uppsatsprojekt har vi dessutomgymnasieelever uttryckgett

stödifrågasätts starkt. De olikakonstatera 20-årsgränsenkunnat att
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bidragsnivåer inom de nämndaåtgärder inklusiveoch num.m. som
många gånger denfixeras till denna ålder innebärområdena att unge,

formellt inte haruppnått myndig ålder vuxen,han eller hontrots att
eller hon måsteetablera sig Hannågon reell möjlighet att som vuxen.

hos föräldrarna.regel bo kvar hemmasom
något förslag det gällerfrån lägga framVi avstår dock näratt

Vi nöjer med16 och 20 år.bestämmelser fixeras till åldrarna osssom
finns här. Regeringen har nyligenpå intressekonfliktpeka denatt som

framtida ungdomspolitiken.kommitté i uppdrag denöverattgett seen
pekat bör kunnanärliggande frågor vi harochDessa tas omnusom

uppdrag dir. 1995: 154.för kommitténshand inom ramen

förändringartillFörslag1.5

princip förbakgrund den generelladet följande lämnasI mot av-
förslag i någraförespråkatåldergränsbestämmelser vi nyss -

frågor.angelägna
möjligt fullt tillämpa deninte detVi emellertidhar utansett att

Åldersgränserna 16har lagt fram.för framtiden viprincip som nyss
går därför intecentrala områden. Deti fleraoch 20 år gäller dag

stället förföreslå IS-årsgräns iområdenågot enstaka t.ex.att en
genomgripande förändringarförutsätter16-årsgråns. Det aven

förmöjligt inomvarithar det inte göraregelverken. Det att ramen
uppdrag.utredningens

1 .5. 1 Rösträtt

kommunalafå i16 år skallVårt förslag: har fyllt röstaDen som
folkomröstningar.kommunalaval och i

föreslås inte.valbarhetsåldernsänkningNågon motsvarande av

Inledning

sammanfallervalbarhetsåldernrösträttsåldern ochMyndighetsâldern,
1969.sedan år

18 år den julifrån 20 till 1rösträttsåldernskäl för sänkningSom av
ungdomen ifört med sigsamhällsutvecklingenfran1hölls1974 attatt
ekonomiskapolitiska ochinsikter i sociala,allmänhet hade större

rösträttsåldern borde kunnasänkningochtidigarefrågor än att en av
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ungdomens intresse i samhällsfrågor till denmedverka till riktaatt
representativa demokratin och dess olika bas. Samtidigtorgan som

också sambandet mellan valbarhet och myndig-framhölls rösträtt,att
borde bevaras.het

rösträttsåldern har vidsänkning den nuvarandeFrågan avom en
behandlats riksdagen. Konstitutionsutskottetstillfällen Iflera av

fannsfann utskottet det inte skälbetänkande 1993/94:KU44 att att
gäller för och förrösträttsåldern under den åldersänka rösträttsom nu

civilrättsligt hänseende. Utskottet har ocksårättshandlingsförmågan i
i betänkandet 1995/96:KU6.nyligen intagit ståndpunkthelt samma

två tillfällen har också antagitsutskottet anfört vid dessaVad av
Riksdagen sin mening.som

ändå, bl.a. bakgrund vad kommitutredningen harInom mot somav
förslaguppsatsprojekt, diskuteratsfram utredningens ett om engenom

diskuterade förslaget har intesänkning rösträttsåldern. Det avsettav
valbarhetsåldern. Förslaget har vidaremotsvarande sänkningnågon av

och kommunal folkom-till vid kommunalvalvarit begränsat rösträtt
röstning m.m.

föreställningen devalda begränsningen bygger inteDen att
skulle svårarefrågorna rörande riksdagsvaletpolitiska att tavara
valen och de förra därförtill frågorna i de kommunalaställning än

under 18 årmindre lämpliga för åldersklassernaskulle att tavara
kantill. grunden vi inte någon skillnad. Däremotställning I sägasser

frågorna ligger medborgarna ochde kommunala regel närmareatt som
viktigt i första hand så många kommunmed-det därför är attatt ge

verksamheten.inflytande den kommunalamöjligtlemmar översom
tanke bland kommit tilldet gäller har dennaNär rösträtt annat

jämförkap. § andra stycket medbestämmelsen i 4 2uttryck genom
den inte svensk med-bestämmelser harEnligt dessa3 § KL. ärsom

eller hon har varitkommunala valen hani deborgare rösträtt om
åren föreden november defolkbokförd i Sverige l närmasttre

finns inte.motsvarande i riksdagsvaletvalåret. Någon rösträtt
förtill kommunala valenbegränsning i demotsvarandeEn rösträtt

således i det här avseendetunder 18 år skulleåldersklasserna närmast
någon nyordning.innebärainte

uttryck i 1991 års KLockså kommit tilltanken harDen genom
s.k. självförvaltnings-samråd och användarstyrdabestämmelserna om

harmedborgarinflytande härigenommöjligheter tillDe somorgan.
deomfattar inte bara myndiga även äröppnats utan sompersoner

under 18 år.
förslag elever inyligen lämnatsPå skolans område har attett om

verksamheten SOUreellt inflytandegymnasieskolan skall få överett
1996:22.
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förslag förtill dessa regler ochVi återkommer närmarestrax en
ården under 18de möjligheter dekonkretisering är attger somav

det vill vi särskiltredan här skallinflytande. Men sägasutöva -
åldersklassernareglerna och förslagetde nämndaframhålla ger nu--

oväsentligt inflytande och18-årsåldern inteundernärmast ett ansvar.
dess människor ocksågivetvis frågan inteväcker ärDet om unga

den representativa demokra-motsvaranderustade ettatt ta ansvar
nivå.i fall på kommunaltins område, vart

sänkning rösträttsåldern i denocksåVidare skall sägas att aven
från någraavvikelseinledningsvis pekat innebärriktning vi aven

detta område.grundläggande principernade
rösträttsål-det principendet första bryterFör mot en gemensamom

för samtliga val.der
principendet rösträtts-det andra bryterFör mot en gemensamom

valbarhetsålder.och
myndig-det principenOch slutligen bryter mot gemensamom en

rösträttsålder.ochhets-
principer inte skallemellertid dessaVår ståndpunkt är att upp-

för låta ålders-självändamål. Finns goda skälrätthållas enbart attav
främsta formendel den18-årsåldernunderklasserna närmast avav
få Historisktbrytning ske.självklartmedborgarinflytande, så bör en

riksdagsvaldensamma iheller alltid varitrösträttsåldern inteharsett
valen avvikitvalbarhetsåldern i de olikakommunalval. Likaså haroch

civil-alltid följt denRösträttsåldern har intefrån rösträttsåldern.
myndighetsåldern.rättsliga

tillerkänns denkommunallagenden ärI även1.5.1.1 somnya
medborgarinflytande18 årunder

önskemål direkt ipersonligamöjligheter efterMedborgarnas att mer
deni utformningeninnehållet ochoch påverkavardagen styra av

1991 årsikraftträdandethar föreverksamhetenkommunala av
deltagit aktivt ide intebegränsade,tämligenkommunallag varit om

politiska partiernas arbete.de
medborgarnakommunallag1991 årsbakom ärEn principerna attav

också tilltill insyninte baragoda möjligheterskall utangaranteras
direkt utnyttjarverksamheten. Dekommunaladeninflytande över som
intresseoch berättigatoftaharkommunala tjänster attett stort av

dessa seutformningenkonkretapåverka denkunna prop.av
och 19.141990/912117 s.

nyttjarnakontakter mellanbehovetmarkerasyfte närmarel att av
föreskrivitsi 6 kap. 8 § KLförvaltningen harkommunalaoch den att
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de kommunala nämnderna skall förverka samråd sker med dematt
utnyttjar deras tjänster.som

Som följd härav har bl.a. bildats användar- eller brukarråden som
ungdomsråd. ungdomsråd fungerar främstDessa forumt.ex. ettsom

för informationsutbyte och diskussion Lokaldemokratikom-se t.ex.
mitténs slutbetänkande Lokal demokrati i utveckling, SOU 1993:90

304.s.
Med stöd 6 38 § KL kan nyttjarnakap. s.k. villkoradav genom-

delegation också visst inflytande verksamheten. I deöverettges-
fall uppdrar utskott, ledamotnämnd eller ellerersättareetten en

anställd hos kommunen eller landstinget beslutaatten
nämndens i visst ärende eller viss ärenden, fårvägnar ett en grupp av
nämnden enligt denna bestämmelse ställa villkor denattupp som som
utnyttjar nämndens tjänster skall tillfälle lägga fram förslagattges
eller sig, innan beslutet fattas. Nämnden får också föreskrivaatt yttra

får fatta företrädareanställd beslut endast för dematt en om som
utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet.

Syftet med dessa regler skapa behovsorienterad ochär att en
kvalitetsmässigt kommunal verksamhet.bra

Någon frånregel i KL begränsar den under 18 årärt.ex.som som
delta i kommunalt samrådsförfarande har inte ställts Inteatt ett upp.

heller har något sådant hinder för den företräder nyttjarnarests som
använda eventuell Genom dessa regler alltsåvetorätt. ävenatt en ges

år kommunaltden under 18 möjlighet beslutär att stoppa ettsom som
ändå får ha sitt i kommunalt val.sägasytterst ettursprung

1.5.1.2 kommunala användarstyrda s.k. självförvaltningsorganI
för den under årfinns plats 18även ärsom

införandet användarstyrda självför-Genom kommunala s.k.av
inflytandevaltningsorgan har medborgarnas möjligheter till övernu

kommunaladen verksamheten stärkts ytterligare.
stöd kap. 18-22 får fullmäktige beslutaMed 7 KL attav en

nämnden heltnämnd får uppdra självförvaltningsorgan underett att
driften viss anläggning eller viss institution.eller delvis sköta av en en

beståreglerna skall sådant självförvaltningsorganEnligt ett av
för dem utnyttjar anläggningen eller institutionen ochföreträdare som

anställda där. Nyttjarna skall i majoritet.de vara
åldersgräns för dem får ingå i självförvaltnings-Någon lägsta som

föreskrivits. i stället denhar inte Det åligger ansvarigeorganet
åldersmässiga sammansättningtillnämnden organetsatt att anpassasse

bakgrund det inte kankaraktärefter driftsfrâgornas attmot ansesav
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får bäraoch omyndigaförsvarligt ettatt ansvar sompersonerunga
skadeståndsansvar prop.innefatta blandkan tänkas ettannat

och 75.1993/94248 74s.
frågakomma ikan tänkasverksamhetsområdenolikaFör de som

vilka skallexempel på delslämnatspropositionenhar i somsom anses
komma iuppgifter kandriftsfrågor ellervilkadels pånyttjare, som

vad lagstifta-få bildFörsjålvförvaltningsorgan.fråga för attett aven
skallår kan anförtrosunder 18densighar tänkt ärävenatt somren

följande nämnas.
för-detskolstadierna äroch de lägre sägsI barnomsorgen att

detillsammansoch eleverna ärföräldrarnarespektiveäldrarna som
minskarskolstadiernade högreför eleverna. lnaturliga företrädarna
medi taktför elevernaföreträdarebetydelseföräldrarnas attsom

erfarenheter ökar.mognadsgrad ochelevernas
praktiskadehör bestämmadet vidare, överTill driften, sägs att

lokalskötsel inklusivemathållning,sådantsysslorna. Det rör som
öppettider,lokalanvändning,underhåll,ochreparationerlöpande

hör ocksåfrågor. Hitvardagsnäratypisktoch andralöpande inköp sett
vidtasskallåtgärder närvilkabudget bestämmagiveninomatt somen

fritidsgården.i skolan ellernärmiljönochgäller den inredet yttre
fårbeslutdesåledeskanSammanfattningsvis säga att somman

besluttillbegränsadesjälvförvaltningsorganpå äröverlåtas somett
ochverksamhetenpraktiska delendensamband medhar näraett av

innefattarBeslutverkställighetskaraktär.närmast är somavsom
överlåtas påenskild får intemyndighetsutövning organet.mot

årunder 18deskallgymnasiestyrelserna äräven1.5.1.3 I som
majoritetioch medtillfå delta vara-

1996:22SOUdelbetänkandenyligen i sittSkolkommittén har
ochdelaktighetinflytande,tilleleversriktigt OmInflytande på rätt--

reelltskall fågymnasieskolaniföreslagit elever ettattansvar
ochskall kommunernaförslagetEnligtverksamheten.inflytande över
för-möjlighet igymnasieskolanslandstingen inom att engesram

i dag liggerbeslutsfunktioner,överlåta radsöksverksamhet somen
till lokalskola,förpå rektorutbildningen ellerförstyrelsen enen

majoritet.ii vilken elevernastyrelse är
delta ikunnaskallfulltelevernamed förslagetAvsikten är utatt

ledamöter.och fåverksamhetstyrelsernas vuxnasomsamma ansvar
pedagogiskadetbesluti sådanafå deltaDe skall t.ex. som avser

undervisningen.innehållet i
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förhållandeI till vad gäller enligt kommunallagen självför-som om
valtningsorgan innebär förslaget avsevärd utvidgning möjlig-en av
heten till inflytande. Det alltså inte längreär fråga bara sådanaom
beslut har sambandnära med den praktiska verksamhetenett ochsom
närmast verkställighetskaraktär.är av

Det kan inte uteslutas den föreslagna beslutanderätten föratt gym-
nasieelever kan innefattaäven myndighetsutövning eller moment av
myndighetsutövning.

Förslagen inte enbart begränsadeär till gymnasieskolan och dess
åldersklasser under 18-årsåldernnärmast berör åldersklas-ävenutan

i grundskolan.serna
För grundskolan föreslås skärpning föreskrifterna i grundsko-en av

leförordningen eleverna i varje klass eller undervisningsgruppattom
skall tillfälle tillsammans med läraren behandla frågor,att ärges som

intresse för eleverna. Vidare föreslås förtydligandengemensamt iav
frågor formerna för den tid skall ochsättas iom utrymmetsom av
övrigt det gäller elevernasnär och lärarnas behandling frågorav som

undervisningens utformning.rör
Vi kan således konstatera förtroendet för vad kan ochatt uträttaunga

för inom skolans värld betydande.ärta ansvar

1.5.1.4 Medborgarinflytande sig dock gällande främstgör genom
val

åtgärderDe under år vidtagits för öka deattsom senare unga
medborgarnas inflytande den kommunala verksamhetenöver har
främst varit inriktad på sådana områden skola och fritid. Vilketsom
genomslag de vidtagna åtgärderna på sikt kan komma få detnäratt
gäller medborgarinflytande för går inte bedöma. Vårännu attunga
ståndpunkt i utredningen emellertid dessa åtgärder hållerär sigatt
inom alltför och dennasnäv bör kunna vidgas.atten ram

viSom det sig medborgarinflytandetgör den kommunalaöverser
verksamheten sig gällande främst utslaget i de allmänna valen.genom
Det framstår därför angeläget frågannärmare prövaattsom om en
sänkning rösträttsåldern. Det bara två åldersgränser i så fallärav som
bör komma frågai 15 eller år.16-

harVi för 16-årsgräns bakgrund frånstannat mot atten av personer
och med den åldern tillerkänns. visserligen i begränsad utsträckning-

civilrättslig handlingsförmåga det gäller disponeranär rätten att-
den arbetskraftenöver och förtjänsten därav. För frågan attegna om

ha förmåga handla självständigt bör det förhållandetävenatt att
skolplikten upphör vid denna ålder tillmätas betydelse.
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ålders-aktualiserasemellertid kunnaskulleIS-årsgränsEn om
sänks tillskolplikt 15rättshandlingsförmåga ochför nämndagränsen

medgivetvisdennaskolplikten skullegällerår. När det en-
till år denkopplas 15grundskola kunna9-årigbibehållen om-

Bestämmelsernavid år.för 7vid 6 âr i ställetinträdde redan som nu,
och förtjänstenarbetskraftendendisponera överrätten att egnaom

bakgrundborde inte bara1920-talet ochbörjan påtill redan ikom mot
också med hänsyn tillbakom åldersgränsenmotiv lågde utansomav

områdenmångai samhälletsedan dess skettförändringarde som
sänkas.utbildningsområdet, kunnasärskiltrör ungasom -

synpunkterUngas1.5.1.5

flera dehar tagitsrösträttsåldernsänkningFrågan avupp avavom en
Åldersgränsutredningensingått ihargymnasieelever uppsatspro-som

rösträttsåldernbordemajoriteteleverEnligt mångajekt. en --
kommunalvaloch iframtidsfrågorgäller s.k.år dettill 16sänkas när

1995,htsocialt arbete,iungdomstiden; C-uppsatsUngdom om
Umeå.

dåpolitikernaförs framsänkningför ärEtt attargument somen
Sam-önskemål.ochbehovtill ungdomarnashänsynskulle störreta

blirinflytandedemokratiskt. Ungadärmed bliskullehället utanmer
förframförspassivaellerlikgiltiga är argumentannatett ensom

vinnastårmycketframhållsVidaresänkning. attatt om unga
kritiska tillåts Attoch allmänt rösta.solidaritetsbundnaklarsynta,

enbartfrågorinflytande i rörtillåta pensionäreri dag utöva somsom
tonåring-tilltyckerTonåringarmångavänder sig mot omungaunga

Lund.institutionen,Sociologiska1996,vtar;
sänkningtillmotståndarededet finns i ärMen uppsatserna ensom

höjningförespråkarnågraochrösträttsåldern även avensomav
förs fram ärår. Ett20 och 21till båderösträttsåldern argument som

Enpolitiskt insatta.tillräckligtellerinteungdomar äratt mogna
höjdförförespråkarnaenligtskullerösträttsåldernsänkning enav

splittringtilldemokratiseringökadleda tillrösträttsålder inte utanen
självständiga beslut.fattaoförmågaväljarnasgrund de attungaav

lättpå-oseriösa,alltförriktning ärskäl iAndra är att ungasamma
år Enfyllda 18förföregoistiskaoch röstaokunnigaverkade, att

sänktpågymnasieeleversutvaldaargumentationsanalys ensynav
Tonåring-Lund och1996,arbete,i socialtrösträttsålder; D-uppsats vt

tonåringar.tilltycker omar
intevalbarhetsåldern harsänkningmotsvarandeFrågan avom en

iberörts uppsatserna.
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frånsig inte andravärdestruktur skiljer1.5.1.6 Ungas gruppers

"värden"ofta styrdpreferenserpolitiskamänniskasEn avanses vara
svårföränderligaövertygelser. Värdengrundläggande ärformi merav

övertygelser.upplevelser ochtidigareavhängigaåsikterna och ärän av
åsikter känne-stabilitet medankännetecknadärförkanVärden sägas

flyktighet.tecknar
sig frånkanske skiljerut Denvärdestrukturdå ungdomarsHur ser

skälet skulledet detsådantandra sätt attett varaavgruppers
kanskeEller denrösträttsåldern. överensstämmersänkaolämpligt att

företräddafår välde ändåsådantäldre påmed de sätt attett avanses
i valen.hand föräldrarnai förstadessa --

behandlasInstitutetSOMopinioner Rapport 15,UngdomarsI nr
underBennulf och Henrik OscarssonMartinvärdestruktur avungas

ungdomarkonstaterasungdomar I"Värdelösatiteln attrapporten
sinavärdenväsentligt påi allt15--29 år bärålderi somsamma

värden pårangordnarfarföräldrar. Ungaochföräldrar, sammamor-
finns någraäldre. detMenvärdesystemharochsätt somsamma

främstungdomsvärden, nämligensärskildaframstårvärden somsom
fullt njutningarliv, livspännandeockså lycka,kärleken ettett avmen

självförverkligande.och
mellanskillnad i värdendennadet talarutredningenvi iSom ser

imarginell förbaradenäldre äroch även att ungaomunga --
till tals ikommamöjlighetdagutsträckning iän attstörre ges

politiken.

äldretrendkänsligare änUnga1.5.1.7 är

alltförmänniskoranförsrösträttsålder bl.a. ärsänktMot att ungaen
lättpåverkade.

konstateratsockså sedan längeharväljarforskningen attInom unga
äldre.trendkänsligabetydligt änmänniskor är mer

behandlasInstitutetSOM15,opinioner rapportUngdomarsI nr
åldergenomslagskraft med ökandetrenderspolitiskafrågan avtarom

"Ungdomartitelnunderoch Maria OskarsonHenrik Oscarssonav
ungdoms-jämförsundersökningenhöger". Iochmellan trevänster

hemifrån-år, "flytta15-19 2hemma-gruppen"bolgrupper,
år.25-29flytta ihop"-gruppenår och 320-24gruppen

år15-19ungdomarna ärde mestHypotesen yngstaattom
också vidresultatenstöd. Menhär vissttrendkänsliga ett gerges

äldredeopinionsmässigt liggatendera närmaredehanden attatt yngre
riksdagsvalen.medsambandungdomarna i
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En sänkt rösträttsålder skulle, vi bedömer det, medföra attsom
trendkänsliga väljare ökar. Men den torde i och för sig integruppen

medföra trendkänsligheten inom ökar.att gruppen

1.5.1.8 trendkänsligaAtt ökar vid sänkt rösträttsåldergruppen en
behöver nödvändigtvis inte negativtses som

Den förklaringen till människorsgängse trendkänslighet iunga
politiken förhållandede i till äldre har begränsade kunskaperär ochatt
erfarenheter politik. Osäkerhet, och bristande intresse ärav ovana
faktorer förklara varför människor benägnasägs är änsom unga mer
äldre inta ståndpunkter i enlighet med rådande opinionsvindar.att

förklaringenDen till äldre mindre trendkänsligagängse är sägsatt
de med åren har skaffat sig ökade förstå viktigaatt attvara resurser

ideologiska begrepp och politiska spelregler och bättre möjligheter att
orientera sig i politiken. Mognaden sig för dem uttryck i stabilatar
och sammanhållna åsikter politiska frågori betänkandetse t.ex.mer
SOU 1994:73 Ungdomars välfärd och värderingar.

Otroheten partier och åsiktsinriktningar tenderar störremot att vara
bland bland äldre Gilljam och Holmberg, Väljarnas val,änyngre
1995.

den tidigare refereradeI undersökning Oscarsson och Oskarsonav
lämnas två alternativa förklaringar till trendkänsligheten hos unga.

Den människor särskilt de allraär äratt yngstaena unga - -
lättlurade och lättpåverkade. Alltför lättvindigt sväljer de trendiganya,
och framgångsrika politiska budskap inte för det faktiska innehållet-

därför budskapen just trendiga och framgångsrika.ärutan att nya,
Den andra alltför självständiga det gällerär är näratt att taunga

ställning i politiska frågor. helt utlämnade till sina oftaDe är egna,
ofullständiga erfarenheter orienterarkunskaper och de sig inär
politiken.

första förklaringen individuell självständigDen bygger tanken att
åsiktbildning i begränsad omfattning blandmycketäger rum unga.
Åsiktsbildningen sköts andra.av

andra förklaringenDen bygger tanken saknar ideologisktatt unga
frånledljus partier politiker och deoch starka ställnings-att ungas

taganden därför fårnaturligen saknar stadga och karaktärmer av
Åsiktsbildningenosäkerhet. sköts de helt på hand.av unga egen

Oavsett vilken förklaring bör företräde vi dock attsom ges anser
trendkänslighet inte något hinder för sänkningutgörungas en av

rösträttsåldern. Senast frågan trendkänslighet debatterades iom var
samband med övergången tvåkammarriksdag till enkamrnarriks-från
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för behålla tvåkammarriksdagenmotiv anfördesdag. Det att varsom
kraft förändringarvärdet i den återhållandebland motannat som

representerade.första kammaren

rösträttsåldern kan balans ochsänkning1.5.1.9 En geav
legitimitet för regler rörsom unga

flertal på förreglerhar vi kunnat konstateradet gällerNär att ettunga
demfrånkännerområden innehåller åldersgränsercentrala somunga

sådan ålderssegre-Tydligast sker i daghar.möjligheter ensom vuxna
stöd och åtgärder inomtillgången till olikadet gällergering när

dragits vid 20 år förhararbetsmarknadspolitiken. Här rättengränsen
20 år hänvisadstöd och åtgärder. Den ärtill statliga är änyngresom
erbjuda.eller hennes kommun kanåtgärder hanstill de som

i befolkningen ökar. Enandelen äldreockså konstateraVi kan att
framtidinom kommervid handenförsiktig bedömning näraatt enger

sådanålderspensionärer. Enbefolkningentredjedel att varaaven
sikt leda till intressemotsätt-åldersfördelningen kanförändring i

samhällsresurserna.frågor fördelningeniningar avom
rösträttsålder fungerakan sänktsådant perspektivI ettett somen

åtgärderlegitimitet för dedärmed ocksåför balans ochmedel som
uppsatsprojekt undantatidigare i vårtvidtas. Att nämntst.ex. som

frågor bara denfrån i ärpensionärer rösta röratt ansersom ungsom
helt förkastligt.vi vara

denarbetsmarknadspolitik förs förtill denFör åter knytaatt soman
fårlegitimitethaden inteunder 20 år kan sägasär t.ex. manomsom

uppsatsprojekt.vårtredovisats ienbart harutgå från vad ungaavsom
hand det eller kommuneni förstaKonflikten inte är statenomavser

år och arbete.under 20huvudman för denskall är utansomvarsom
erbjuds den arbetslösede åtgärderKonflikten närmast somsomavser

framståräldre. Dettill den arbetslöseår i förhållandeunder 20är
kommunaladeninflytandeangeläget dedärför överatt ungassom

verksamheten stärks.
medborgarinflytandedet öppnatsVi har tidigare nämnt genomsom

möjlig-vidareutvecklatsoch sedankommunallagenden genomnya
rösträttsål-sänkaVårt förslagsjälvförvaltning.till s.k.heterna attom

skall ytterligarekommunala valentill 16 år i dedern ett stegsomses
inslagenpå redan väg.en

generelltförhållande tillikan konstateraI dag att vuxnaungaman
utvecklade ochde har mindreåsikterde ärhar färre åsikter, attsett

opinionstrender. Fördet gällerföljsammade dessutom näräratt mer
Menmarkant.förhållande17-åringar torde detta än16- och vara mer
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det kan förklaras de saknar och därför inte harrösträttattav samma
anledning äldre sig in i frågorna. Det i fall intesätta äratt vartsom

tillräckligt förskäl avstå från lägga fram förslagett att att ett om en
sänkt rösträttsålder på det kommunala området.

åldersklassernaAtt under 18 år omyndiga och står underär
föräldrarnas vårdnad förmynderskapoch bör inte heller, visom ser
det, något hinder. det sammanhangetI vill vi erinrautgöra denattom

väl uppnått rösträttsâldern aldrig vilka personlighets-oavsettsom -
förändringar inträffar enligt de regler igäller dag kansom som-
fråntas sin så länge han eller hon lever. Att det förrätt röstaatt en

måste förordnas god eller förvaltare precisvuxen person man som-
han eller hon omyndig alltså inte diskvalificerande iärom vore -

röstsrättssarmnanhang.
Vad gäller frågan valbarhet vi naturliga skäl denattom anser av

omyndig inte bör valbar. Den står underärsom vara som annans
vårdnad förmynderskapoch saknar den självständighet ärsom
avgörande för den myndighet följer valbarhet.utövaatt som av

Vi har emellertid inom för vårt uppdrag inte kunnat närmareramen
frågan motsvarande sänkning valbarhetsåldern. Detpröva ärom en av

därför möjligt vårt ställningstagande i denna fråga vid närmareatt en
prövning visar sig något förhastat. Frågan bör emellertid kunnavara
utredas ytterligare kommittén den framtida ungdomspolitiken.av om
Enligt utredningsdirektiven dir. 1995:154 skall kommittén föreslå
åtgärder för stärka ungdomars inflytande delaktighetoch iatt
samhället på olika nivåer och inom olika sektorer.

Vad slutligen beträffar den kommunala folkomröstningen skall
framhållas den rådgivande slag. bundenKommunen inteär äratt av

folkomröstningsresultatet. Men folkomröstningen kan dettrotsav avse
frågor bedömer så betydelsefulla för dem själva.som unga som nog
Vår bedömning bakgrund den rådgivande funktionenär mot av-
dessa val har de skäl anföras förkan sänkt rösträttsålderatt som en-
vid de kommunala valen det gäller kommunalaväger än närtyngre
folkomröstningar.
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ärendeni mål ochtill talskommaUngas1.5.2 rätt att som
derasrör person

Inledning1.5.2. 1

rörande derasärendentals i mål ellertillkommaUngas rätt att person
och12, 15till åldersgränsernafixeratshuvudsaklagstiftningen ihar i

partsbehörighet,sådanbrukas för ärrättbegrepp18 år. De ensom
till tals.och kommaprocessbehörig rätttalerätt, att

kunnahuvudegenskapenpartsbehörighet överMed tagetattavses
partsbe-barn,Alla fysiska ärrättegång. ävenipart personer,envara

höriga.
rättegång.i vissnågon kaninnebärtalerätthaAtt partatt envara

initiativrätt,normaltinnefattar rättTalerätten att starta processenen
ochargumentationsrättisynpunkterfram attföraatt processen

klagorätt.avgörandeöverklaga ett
väckaräkning kanförinnebärprocessbehörigAtt att egenmanvara

har talerättalla ärprocesshandlingar. Inteandraoch företatalan som
gångermångamåsteomyndigDenprocessbehöriga. är t.ex.som

vårdnadshavare.ställföreträdaresin legalaföreträdas av
skalluppfattningsyftar tillreglerfinnsDet även att personsensom

reglerbenämnasregler kanärende. Sådanamål elleribeaktadbli ett
till tals.kommarätt attom

Vetorätt1.5.2.2

isamtyckeför15-årsgränsernanuvarandeVårt förslag: De
Härigenom12 år.sänks tillmedborgarskapslagenochkyrkolagen

ellermålis.k.för barns vetorättenhetlig åldersgränsfås en
derasärenden rör person.som

sin viljaskallår intefyllt 12hardeninnebär motDet att som
vidareinnebärkyrkan. DetSvenskalämna atti ellerfå tas upp

medborgaresvenskbliskall kunnaår intefyllt 12harden som -
medborgarskapandrasitteventuellt mista motdärigenomoch -

vilja.sin

derasärendenmål och röriBestämmelser vetorätt somom ungas
gällerkyrkolagenEnligtår.åldern 12fixerade tillregelär somperson

15-kyrkan. Enutträdei ochinträdeår vid15äldergränsendock ur
medborgarskapsförvärv.vissavidgällerårsgräns även
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Vårdnad och umgänge

mål vårdnadI och har ändrade bestämmelserumgänge rörandeom
komma till tals i kraft sårätt den januariträtt l iatt sentungas som

år. Bestämmelsen har berörts Vårdnadstvistutredningenäven i be-av
tänkande SOU 1995:79 Vårdnad, boende och Här gällerumgänge.
med utgångspunkt i den mognadsbedömning skall enligtgörassom
praxis 12-årsgräns för barns vetorätt.en

Vad gäller 12-årsgränsen för i mål verkställighetvetorätten om av
avgöranden vårdnad eller har inom utredningenumgänge isattsom
fråga inte borde ändras. Ett närliggande alternativgränsen attom vore

tillförsäkragenerellt alla barn ålder precis ivetorätt oavsett som-
mål vårdnad och Vi har emellertid för denumgänge. stannat attom

tillgodosernuvarande ordningen de barnen den möjlighetyngre genom
till avvikelse mognadsbedömningen ändringDensom ger. som
diskuterats skulle, vi det, i praktiken ändå inte medföra någonsom ser
förändring för de barnens möjligheter komma till tals.attyngre

Adoption

I fråga adoptionsärenden uttalades i det redan nämnda lagstift-om
ningsärendet barns komma till tals l994/95z224rätt prop.attom

40 med anledning del remissinstanser förordatatt atts. av en
undantagsbestämmelsen för till12- 16-åringarna borde utgå, för-att
hållanden annorlunda och det i allmänhetär lämpligt såäratt attnu
tidigt möjligt klart för fosterbarn det integöra leverett attsom
tillsammans med sina biologiska föräldrar. Men det kan emellertid inte
bortses från det kan finnas adoptionsärenden då barn fylltatt ett som
12 år kan allvarlig skada samtycke skall inhämtas. Regering-ta ettom

gjorde därvid bedömningen bestämmelsen inte bör upphävasatten
underlag visar den inte längre behövs. Regeringenutan ett attsom

framhöll också bestämmelsen såsom den utformad inte strideräratt
Barnkonventionen.mot

Frågan har dessutom för inte så länge sedan i störreutretts ett
sammanhang Förmynderskapsutredningensse slutbetänkande SOU
1989:100 Adoptionsfrågor. Förslaget har inte lett till lagstift-ännu
ning.

Frågan eventuellt upphävande undantagsbestämmelsen börettom av
vi det lämpligen bedömas i det sammanhanget.som ser
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Kyrkotillhörighet

18 årunderför den1996 gäller ärjanuarimed den lFrån och som
skalleller honhanordningSvenska kyrkansi tasdöptoch inte attär

begär detvårdnadshavarnaellerföräldrarnaSvenska kyrkani omupp
barnetfordras samtyckeårfyllt 15barnetanmälan. Hari aven

§.utträde 3 kap. 5gäller förMotsvarandekyrkolagen.3 §3 kap.
redan vidifrågasattessamtyckeför15-årsgränsennuvarandeDen

religionsfrihetslag.1951-årstillkomsten av
förebildstatsrådetföredragandepropositionregeringensI tog som

vidredanbarnföräldrabalkeniåldersbestämmelsebl.a. den som gav
i praxis12-årsgränsenDärefter haradoption.vidårfyllda 12 vetorätt

målIvårdnad ochmål umgänge.itillämpaskommit omatt om
vidaregällerellervårdnadavgöranden umgängeverkställighet omav
sådan§ FB. Enkap. 521för barns12-årsgräns vetorättlagfästen
48 §och ärendenockså i målgällerför12-årsgräns nanmveto om

1982:679.namnlagen
ocksåbarnetoch ärendenmånga mål röremellertid ifinnsDet som
enligtsociala målenför desärskiltskallHär nämnas15-årsgräns.en

särskildamedenligt lagenochi 5615-årsgränsensocialtjänstlagen
bestämmelser36enligt Dessavård tarbestämmelser ungaavom

personligaärenden barnetsmål ellerdessa röremellertid även om-
processbehörig. Detbarnethand sikteförstaförhållanden i som-

liggerdärför jämställa ifrågavarande vetorätt närhandstillnärmare att
med denSvenska kyrkan, vetorättutträdeochgäller in-det somur

verkställighetvårdnad ochärenden umgänge,mål ellergäller i avom
Åldersgränsen samtyckeföradoptionavgöranden,sådana samt namn.

år.från 15 år till 12sänkasmeningvårdärför enligtbör

Medborgarskap

medborgar-svensktbarn1950:382 förvärvarlagenEnligt 2 § etta
föräldrarnavårdnad,eller, vidfadernskap att gemensamgenom
18 år. Harfylltbarnetinnandettasin önskananmälerskriftligen om

barnetmedborgarskapsförvärvetförår, krävsfyllt 15 attbarnet
fårdetanförtsharskäl för åldersgränsensamtycker. Som att anses

sinmedborgaresvenskbliråldern inte moti denbarnrimligt att ett
medborgarskap.andrasitteventuellt misterdärigenomvilja och

bådakyrkotillhörighet rörärendenochMedborgarskapsärenden om
vi i detskälbetydelse. Depersonligmedlemsskapsfrågor stor somav

tillfrån 15sänkning vetorätteni frågaredovisatföregående avom en
pågiltighetlikadetviområdepå kyrkans äger stor12 år sersom
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området för medborgarskap. Vi föreslår därför åldersgränsen sättsatt
ned till 12 år.

1.5.3 Underhållsskyldighet barnmot m.m.

Vår bedömning: Vi ställer bakom förslaget i betänkandetoss
Underhållsbidrag och bidragsförskott SOU 1995:26 den s.k.att
avbrottsregeln 19-årsgränsen föräldrabalkeni begränsarsom- -
föräldrars underhållsskyldighet i de fall barnet studieuppe-gör ett
håll bör upphävas.

1.5.3.1 Allmänt föräldrars underhållsskyldighet vid barnsom
studier

Föräldrars underhållsskyldighet upphör barnet fyller 18 år.när
Har barnet inte då avslutat sin skolgång, kan dock underhålls-

skyldigheten kvarstå så länge studierna pågår, inte längre tillänmen
dess barnet har fyllt år21 7 kap. §1 FB.

Till skolgång hänförs utbildning i grundskola eller gymnasieskola
och jämförlig grundutbildning.annan

Underhållsskyldighet föreligger främst barnet studerar detnärom
fyller 18 år. Om barnet inte det med återupptar studierna föregör
fyllda 19 år, föräldrarna dock fortfarande underhållsskyldiga.är

Är barnet 19 år eller studierna återupptas,äldre föreligger ingennär
underhållsskyldighet för föräldrarna.

ZI-årsgränsen motiveras barnet inte skall behöva skuldsattaattav
försig sin grundutbildning, föräldrarnas underhållsskyldighetattmen

inte bör kvarstå alltför länge sedan barnet blivit myndigt.
Den fyller årlägst 20 under det kalenderår då läsår börjarettsom

har möjlighet statliga studiemedel själv bekosta studierna.att genom
mångaI bestämmelserna förmåner till barnfamiljerav om -

bostadsbidrag, bidragsförskott för studerande, särskilt till vissabidrag
adoptivbarn bostadsbidrag finnsoch regler sättsom samma som-
här knyter myndighetsålderntill 18 år. Men i dessa reglerävenan

undantag för de äldre barnen. Den för bidrag igörs gränsenyttre
dessa bestämmelser sammanfaller medregel till studiehjälprättensom
eller förlängt barnbidrag, alltså studier på gymnasienivå eller
motsvarande. innebärDet bidrag kan utgå längst till och medatt som

månad årjuni det barnet fyller 20 år. 20-ärsgränsen i nämnda be-nu
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myndighetsålderanpassning till denkommit tillstämmelser har som en
juli 1974.före den lgälldesom

gymnasienivå har såledesstudier påstudiehjälp fördet gällerNär
första kalender-till och medhjälp längsttill sådanelev rätt somen
studiestödslagenår 3 kap. §hon fyller 20 ldet år han ellerhalvåret

studiemedel §kap. 2till 4elevDärefter har1973:349. rätten
de äldre barnenför studiertill bidragmöjligheterlag. De somsamma

aktuellaenligt denunderhållsskyldighetföräldrarnassåledeshar gör att
helt.bortfallerminskar ellerföräldrabalkenbestämmelsen i

underhållsskyldighetför föräldrars21-årsgränsen1.5.3.2

med 20-rimmar illa21-årsgränsenhåll hävdatshar på sinaDet att
bidragsreglerna.iårsgränsen

inometableratsZO-årsgränsen,samordning medEn t.ex.som
Underhålls-diskuterasutbildningspolitiken,ochfamiljepolitiken av
Underhålls-i betänkandetbidragsförskottsutredningenbidrags- och

förs frambetänkandet1995:26. lbidragsförskott SOUochbidrag
under-föräldrarsfördensänkaflera skäl för gränsenytterstaatt

börför 21-årsgränsenstannade dockUtredningenhållsskyldighet. att
ii dag intarsvensk redanbakgrund rättbehållas attmot enav

ländersandraförhållande till mångaperspektiv irättsjämförande
under-föräldrarsvad gällerrestriktiv hållning/vårregler anm.

318 och 319.hållsskyldighet s.
Åldersgränsutredningenför ärexempelEtt nämnts ensam-ensom

hemmavarandemedKomVuxstuderarförälderstående ettsom
20-hargymnasieskolanstuderar i passeratbarn men somsom

längrefår barnet intebostadsbidragetgällerNär detårsgränsen. t.ex.
under-föräldernsamtidigt ärbidragsunderlaget,imedräknas som

försocialhjälpformkompensation iför Någonhållsskyldig barnet. av
reglernagrundinte möjligtbostadsbidragetminskade är attdet av

till studerande.socialhjälptillåterprincip intei
detnågra bristerinte visar närexempletemellertidVi attmenar

hemmavaranderegelverken. Ettnämndai deåldersgränsernagäller nu
sökamöjlighethar alltidgymnasietstuderar påäldre barn attsom

studiemedlen ingår bl.a.bidragsdelen. Istudiemedel och då bara ett
beloppetbostadskostnader. Dettill täckningpreciserat beloppicke av

85 kr/mån097studiemedel f.n. 5640 kr/mân; ärStudiehjälpen bidrag f.n.är
bidragsdel.962 kr/månoch llánedel
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får i det angivna exemplet kompensation för minskningenses som en
bostadsbidraget.av

1.5.3.3 Den s.k. avbrottsregeln år19--

Underhålls- och bidragsförskottsutredningen har i sitt betänkande
föreslagit avbrottsregeln slopas s. 300 f.. Vid remissbehandlingenatt
har förslaget tillstyrkts eller lämnats erinran.utan

regeringens propositionI 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till
särlevande föräldrar, föreslås det nuvarande bidragsförskottetattm.m.
och särskildadet bidraget till vissa adoptivbarn medersätts ett nytt
samhällsstöd, kallat underhållsstöd. föreslåsI propositionen ingen
ändring avbrottsregeln i kap.7 1 § FB och motsvarande avbrotts-av
regel för förlängt bidragsförskott för studerande enligt lagen
1984:1095 och för särskilt bidrag till vissa adoptivbarn enligt lagen
1984:1096.

När det gäller förslaget avbrottsregeln bör slopas harattom
inhämtats regeringen behandla förslaget iatt att ett annatavser
sammanhang.

Som vi det framstår avbrottsregeln flera skäl tveksam.ser av som
Vår utgångspunkt bestämmelserna skall fixeras till några få välär att
motiverade åldersgränser för få konsekvens och tydlighet. Av detatt
skälet framstår l9-årsgräns mindre väl vald.en som

finnsDet andra skäl. beroende underhållDenäven ärunge av av
sina föräldrar eftersom han eller hon först från med andraoch
kalenderhalvåret det år han eller fyllerhon 20 år statligagenom
studiemedel själv kan bekosta grundutbildningen, avbrottsregelnsatt
tillämpning beroende dels tillvilken tid avbrottet förläggs, delsär av

under året den född och slutligen den oklar ochnär är ärattunge ger
upphov till tolkningssvårigheter. För redovisning dessanärmareen av
skäl hänvisas till betänkandet SOU 1995:26 Underhållsbidrag och
bidragsförskott.

Mot slopande avbrottsregeln kan dock anföras föräldrarett attav
bör kunna förutse underhållsskyldigheten upphör. Har dennär unge
flyttat hemifrån, etablerat familjsig arbetsmarknaden, bildat kan
det tyckas föräldrarnasnaturligt underhållsskyldighet inte skallatt
kunna till liv. fixeradDen nuvarande avbrottsregeln till barnetsväxas
19-årsdag fungerar här effektiv Grundinställningenspärr.som en
bakom bestämmelserna i föräldrarnasFB underhållsskyldighetom
vilar också på principen barn har uppnått myndig ålder böratt som

för sin försörjning.svara egen
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intresse i detta avseende bör ståemellertid föräldrarnasVi attmenar
grundutbildning. Redankostnaderna för barnenstillbaka det gällernär

till liv före 19-för underhållsskyldigheten väckasi dag kan övrigt
ytterligare något eller några årsträcka denna tidårsdagen. Att ut

till de olägenheter kanvi bör kunna godtas med hänsyn sommenar
underhållskyldighet det gällerfölja avbrottsregeln. Föräldrars närav

ovillkorlig.därför vi detbarns grundutbildning bör görassom ser
förslaget i betänkandet Underhålls-ställer således bakomVi oss

avbrottsregelnbidragsförskott 1995:26, börbidrag och SOU att
slopas.

Alkoholområdet1.5.4 m. m.

får endastför servering till allmänhetenVårt förslag: Tillstånd
fyllt 18 årinte den harserveringsställetmeddelas vägrar somom

eller hennes ålder.serveringsstället grund hanstillträde till av
alkohollagen.föras in iBestämmelsen bör

Inledning1.5.4. l

Åldersgränserna förofta föremål debatt. Denalkoholområdetpå är tar
områdetåldersgränser påjämförelse med depå delsregel sikte ensom

främståldersgränsernaomvärld, dels hurvårgäller i närmastesom --
myndighetsåldern,förhåller tillsigSystembolagetinköpsåldern -

för allmän-nöjesställens åldersgränseroch andradels restaurangers
tillträde.hetens

åldersgränsernaförda debattenintrycket denallmänna ärDet attav
jämförelse med debara vidkonsekvens, intealkohollagen saknari en

uppnått myndigför den harområden gällerpå andraregler somsom
bestämmelsernade enskildajämförelse mellanålder också vidutan en

i alkohollagen.
rekapitulera de ålders-helt kortdärför på sin platskanDet attvara

alkohollagen.dag enligtgäller igränser som

till deneller lämnasstarköl får inte säljasvin ochSpritdrycker, ut-
förocksåmotsvarande åldersgräns gällerår.fyllt 20 Eninte harsom

i landet.alkoholdryckerfå föra inprivatatt
alkoholdryckerserveringmed ochdetaljhandelVid av--

inte harlämnas till densäljas ellerfår inte utrestaurang somvaror
fyllt 18 år.

339



Utredningens överväganden och förslag SOU 1996:111

få tillståndFör bedriva försäljning alkoholdrycker, dvs.att att av-
driva partihandel eller detaljhandel med spritdrycker, vin ochm.m.
starköl för servering fordras myndig minst 18 år.ärsamt att man -

Något krav försäljningspersonalen eller serveringspersona-att-
len skall ha uppnått åldermyndig ställs inte upp.

Hemtillverkning vin, starköl och fritt. Något krav påär attav-
hemtillverkaren uppnåttskall ha viss minsta ålder således inteharen
ställts upp.

Något förformellt hinder sälja förberedda vin- eller ölsatseratt-
för hemtillverkning till barn och ungdomar föreligger inte.

Föräldrar får de sig skyldiga till langning vidgörutan att- - -
något tillfälle bjuda sina underåriga barn alkoholdryck.av en

Vår utgångspunkt självklart inte verka för ökad alkoholkon-är att en
bland människor. frånsumtion Men det hindrar dock inte attunga oss

uppfattashuruvida åldersgränserna området legitimapröva som
eller inte förstai hand människor.av unga-

Genom vårt människoruppsatsprojekt kan vi konstatera att unga
främst förvänder sig två företeelser på detta område. Det detärmot
första ZO-årsgränsen för inköp på Systembolaget, uppfattas somsom
inkonsekvent främst det skälet myndighetsåldern 18 år. Detärattav
andra andraoch nöjesarrangörers minimiålders-är restaurangernas

för tillträde dels ligger många gånger långtgränser översom
myndighetsåldern, dels olika för och kvinnor. Detta upplevsär mån

form diskriminering. Vi återkommer tillstraxunga som en avav
dessa frågor.

Alkoholpolitiska kommissionen föreslår 20-årsgräns1.5.4.2 en
för både inköp och servering

åldersgränserna för inköp och servering har nyligenEn översyn av
Alkoholpolitiska kommissionen. sitt huvudbetänkande SOUgjorts Iav

alkoholpolitik strategi för framtiden har1994:24 Svensk en-
nämligen 18 år förkommissionen tänkbara alternativ, 1treav

för år för servering ochinköp/ 18 år för servering, 2 20 år inköp/ 18
för år för förordat nämnda3 20 år inköp/20 servering, det sist

alternativet.
för förslaget anfördes det behövs tydliga reglerSom skäl att som

för-innehåller särskilt skydd för ungdomen och motverka denett att
svagning viktiga alkoholpolitiska styrmedel medlemskap iettav som

medföra. inköpsåldernEU och EES-avtalet riskerar En sänkningatt av
år alternativför spritdrycker, vin och starköl i detaljhandeln till 18 -
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alkoholkonsumtionenden totalaökningtillledabedömdes1 aven-
kommissionen.därförförkastadesoch av

föråldersgränsenhöjningförutsatteKommissionen att aven
begränsarborde kunnaalkoholservering göras att restaurangernautan

tillträde tillfå20 årunderungdomarför restaurangerna.atträtten
inomför närvarandeberedsremissbehandlats ochharFörslaget

Socialdepartementet.
Ålders-alkoholområdetpååldersgränserhearingVid den somom

majoritetklardet framfebruari i år komhöll igränsutredningen att en
ochförslagkommissionenssighaderemissinstanserna motsattav

alternativ 2.bestå dvs.skallordningennuvarandedenförordat att

uppsatsprojektet hosinhämtadeSynpunkter1.5.4.3 genom
gymnasieelever

Åldersgränserna frågajämförelse denalkoholområdetpå är utan som
uppsatsprojekt.utredningensigymnasieeleverflesthar engagerat

ordningennuvarandeförordar denelevernamajoritetklarEn av
på krogen.18-årsgränsochsystembolaget20-årsgränsmed enen

med deiförs fram överensstämmer settstortDe argument som
iMenåldersgräns.respektiveförlagmotivenanförts iargument som

in-inkonsekventdetsamtidigtframhålls är attmånga attuppsatser
18 år.myndighetsåldernår är20Systembolaget närärköpsåldern

minimiåldersgränserdesigvänderstarkt ärsärskiltVad motman
i sintillämparmånga krogar18-årsgränsentillträdeför över som

förfelaktiga, delsdirektupplevsåldersgränserDessaverksamhet. som
år,18myndighetsåldernför ärår, dels18serveringsåldern är attatt

ocksååldersgränserdiskriminerande. Dessadefördels är avangesatt
före-ungdomskriminalitettill denförklaringflera somm.m.ensom

förs fram är attallmän plats. Ettpå argumentkommer annat som
motverkarnöjesarrangemangolikavid ettsegregeringformdenna av

denbeteende ärvuxet ung.somav
hand denförstaialkoholkonsumtiongällerdetNär somungas -

delövervägandeden tilliår18under sågs att avseruppsatsernaär -
hembränd sprit. Baradelslivsmedelshandeln,frånfolköldels en

Mångasortiment.Systembolagetskonsumtionendelmindre avserav
Systembolagetår på20åldersgränseniframhåller attuppsatserna

år kommaunder 20 överför denbetydelse ärreell attsaknar somen
alkohol.
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1.5.4.4 Betydligt lägre åldersgränser tillämpas mångai andra
länder

Ser vi till vilka åldersgränser området tillämpas i vårsom ome-
delbara omvärld Västeuropa kan vi konstatera det baraäratt ett- -
land har åldersgränser Sveriges, nämligen Island.motsvararsom som
Samtliga västeuropeiska länder har betydligt lägre åldersgränserannars
för inköp och servering alkoholdrycker.av

I Norge gäller 18 är för inköp vin och starköl och i Finlandt.ex. av
18 år för inköp starköl, medan åldersgränsen 20 år gäller för inköpav

starksprit. En sådan differentiering i förhållande till alkoholhaltenav
för övrigt förhållandevis vanlig i mångaär länder i Västeuropa, även

åldersgränserna i de fallen lägre vad de i Norge ochär än ärom
Finland.

Att andra åldersgränser tillämpas i vår omedelbara omvärld kan som
vi bedömer det på sikt legitimiteten de nuvarande ålders-äventyra av

i alkohollagen. Den öppenhetgränserna Sveriges medlemskap isom
EU medför innebär självklart påfrestning denna. nulägetIen -

de åldersgränsernasvenska alltjämt uppfattasnär legitimasom -
innebär givetvis inte detta något skäl för föreslå sänkningatt en av
åldersgränserna för inköp och servering. På sikt kan emellertid dessa
förhållanden leda till den förda alkoholpolitiken kan kommaatt att
omprövas.

Det innebär emellertid vi i detta läge inte vill förorda höjningatt en
åldersgränsen för servering. Genom sådan höjning skulleav en

visserligen regelgivning vinna i konsekvens, samtidigt hållasskallmen
i minnet åldersgränsen 18 år har tillämpats i fall sedan åratt vart
1905, för inköp undermedan åldersgränsen tid har varitsamma
betydligt högre, 25 och 21 år.

1.5.4.5 Myndighetsåldern år18 behöver inte slå igenom alla
områden

Den har uppnått myndig ålder tillerkänns full civilrättsligsom
handlingsförmåga.

Myndighetsåldern också betydelsehar direkt i andra hänseenden,
bl.a. för inneha uppdragbehörigheten skilda slag seatt t.ex.av
avsnittet år.Myndighetsåldern 18-

Det finns också anledning peka på vid sidan reglerdeatt att av som
på detta direkt knyter till myndighetsåldern finns bestämmelsersätt an

åldersgräns på 18 år i åtskilliga författningar på vitt skildaom en
rättsområden, visserligen inte utttryck för anpassning tillärsom en
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väl in i därmyndighetsåldern, ett systemsom anses passamen
myndighetsåldern 18 år.år

18-årsgränser saknarfinns i många författningardetMen även som
kommit tilldå fråga 18-årsgrånsersådant samband. Det ärett somom

18 år, dels på grundmyndighetsåldern högredels ännär avvar
in på skäldekonventionsåtaganden Utan närmareatt somm.m.

oftadock dedessa IS-årsgränser skallligger bakom nämnas att
vissindividen generellt harmotiverats sett ansettsatt mogen enav

länge.regel också hävdats sedanåldersgränser haruppgift. Dessa som
värnpliktsåldernför ochkörkortsåldern bilexempel kanSom nämnas

för sänkningofta åberopasåldersgränsbestämmelser-två avensom
till 18 år.för alkoholinköpåldersgränsen

förhållandet dendetockså viktigt pekaemellertidDet attär att
tillerkännsskilda rättsområden inte bara18 år på vittunderår ensom

ocksåföreta rättshandlingaroväsentlig förmågainte utan att taatt
sina handlingar.föransvar

familjepolitikensutbildnings- ochpåsamtidigt konstateraVi kan att
arbetsmarknadspolitiska området gäller 20-detområden samt en

påliksom åldersgränsen för inköpåldersgränsen,årsgräns. Den
förutvarande myndighetsål-anpassning till denSystembolaget, är en

sammanhanget förtjänar ocksåår. det här nämnasdern 20 I att
dels i LUL-lagen. I båda dessaLVU-lagen,i delsåldersgränserna

människors behov stöd ochtillgodosesyftelagar, är att unga avvars
år.21skydd, gäller gränsytterstasom en

goda skålframtiden sist nämnda skäl,förmodell vi skissat ärI den
år.åldersgränsen 21för

för servering18-årsgränsenoch20-årsgränsen för inköp1.5.4.6
behållasbör

inköpsåldern till denkoppladesavskaffade år 1955motbokenNär
årsänktesmyndighetsåldernår.myndighetsåldern 21 Närallmänna

år.inköpsåldern till 20 Dettill 20 år, sänktesfrån 21 år1969 även
inköpsåldern iknytahade skettnaturligt dittillssågs att somsom

myndighetsåldern. vidMentill den allmännasystembutikerna
år till 18 år brötsmyndighetsåldern 1974den allmännasänkningen av

samband.detta
pågår i huvudsak20-årsgränsenbärskäl attDet utuppsom

äldrealkoholdryckerskaffarframför alltungdomar attgenom
alko-18-årsgräns riskerasdem. Genomköper attkamrater ut en

högre ålders-ungdomarna. Endesprids tillholdrycker ännu yngre
ungdomsgrupper.ialkoholdebutensenareläggerdäremot storagräns
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skäl något lägre åldersgräns förDet bär servering påsom upp en
vid försäljning i systembutik konsumtionen påän ärrestaurang att

sker under kontroll.restaurang
Det har från flera håll hävdats inköpsåldern på Systembolaget böratt

densamma den allmänna myndighetsåldern. Samtidigt kan vivara som
konstatera de nuvarande åldersgränserna för inköp och serveringatt
har legitimitet. har framkommit dels uppsatsprojektDet detgenom

drivits utredningen, dels utredningens hearingsom av genom om
åldersgränser på alkoholområdet. Det skydd den högre åldersgränsen
för inköp den begränsar tillgänglig-att attavser ge unga genom-

förbehållheten godtas i ungdoms-ävenstort sett utan storaav-
grupper.

Föreställningen tillgänglighetens betydelse för mängdenom
ocksåalkoholrelaterade skador har otvetydigt stöd i forskningenett

detta område. Meningarna dess förklaringsvärde går dock isär.om
finns därför vi det inte någon anledning ändra dennaDet attsom ser

åldersgräns.
Vi bedömning det gäller åldersgränsen för servering.gör närsamma

Vi vill särskilt på förhållandet höjning till 20 år skullepeka det att en
beröra omkring 200 000 och sannolikt"över natt geen personer

övergångsproblem. finns också anledningupphov till allvarliga Det att
fall årfästa uppmärksamhet IS-årsgränsen har gällt sedan iatt vart

1905.

åldersgräns införas för försäljning förberedda1.5.4.7 Bör en av
ölsatser för hemtillverkning vin, starkölvin- och eller av

och öl

alkoholområdetVår principiella inställning bestämmelsernaär att
skulle vinna i konsekvens och tydlighet åldersgräns infördesom en
inte bara för hemtillverkning vin, starköl och öl för spritdryckerav

förbud för försäljning förbereddagäller generellt ocksåett utan av
vin- och ölsatser. Samhällets negativa inställning till alkoholbruk hos

människor skulle därigenom bli tydligare.ännuunga
åldersgräns för hemtillverkning och vin vi dock iEn av ser

praktiken omöjlig effektivt kontrollera. bör därförHäratt somsom
vårdnadshavare regel föräldrarna ha dethittills den somärsom

primära för den under 18 år.äransvaret som
införandetSamma skäl kan anföras åldersgräns detnärmot av en

förberedda för hemtillverkning.gäller försäljning vin- och ölsatserav
förbudsregel fråga kriminaliseringEn särskilt det ärom om en --

förberedda vin-förutsätter för sin tillämpning vad medatt som avses
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gällerdetentydigt Närdefinieras sätt.kan t.ex.ölsatseroch ett
det intedefinitionssvårigheter. Det göringa sådanaföreliggeralkohol

tobak.gällerdetheller när
införandetnågot förslagläggadärför frånavstårVi att av enom

vill dock pekaVisådana produkter.försäljningvidåldersgräns av
lim har Konsumentver-för vissaprodukter,andrafrågai t.ex.att om

saluförandet.för14 årtill ålder underfixeraderiktlinjerutfärdatket
experimentlådors.k.marknadsföringfrågaskett iSå har även avom

år.under 12kemikaliermed

Åldergränser ochtillträde tillår för181.5.4.8 över restauranger
förekommanöjeslokaler bör inteandra

skaparserveringminimiålder förgällandeMinimiåldersgränser över
problem

bild. Ungaentydig vägrasuppsatsprojektetResultatet somengerav
grundnöjeslokal enbartellertillinträde avrestaurang en annanen

diskriminerade.sigålder känner
kontaktervidutredningsarbetetunderkommit framEnligt vad som

branschenförföreträdaremedungdomarmed ävenbarainte utan
ålders-nöjeslokalerandraochmångadagitillämpar restauranger

frånmänniskori praktiken stänger ute storagränser ungagruppersom
deterfaritvad vi har ärEnligtdär. t.ex.nöjesutbuddet gessom

heltillträde. Iårfyllt 20har vägrasintedenvanligtmycket enatt som
t.ex.och kvinnorföråldersgränser mänskildafall tillämpasdel även

18 år.år/hon25han
dessabakomskäl liggeraffärsmässigahuvudsakligenDet är som

Åldersgränser medkommunikationenimedeläråldersgränser. ett
Menklädsel ävenmusikval,beskedDekunderna. m.m.omger

såbufferthabradet attfram, ärskäl förssådana attatt ensom
denalkohol tilltillståndsittriskerarinte att somserveragenomman

ocksåharsammanhangethäri detbetydelseviss18 år. Enunderär
lagstiftninggällandei tidigarevilketpublik, medungdomligbegreppet

igenomfortfarandeslårår. Det begreppetunder 25avsågs personer
kunder.valnäringsidkarensi av

ingripaskälfinnsdet restauranger-väcker frågan motDetta attom
tillträde.åldersgränssättning förgodtyckligamindreellermernas

förslagsitttillanslutningframhöll ikommissionenAlkoholpolitiska
höjningförutsattekommissionenserveringsålder, atthöjd att enenom

borde kunna görasalkoholservering attför utanåldersgränsenav
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begränsar förrestaurangerna ungdomarrätten under 20 år att
tillträde till restaurangerna.

Vi delar den bedömningen.
Som vi det finns det i praktiken lösningar för från deser tre att

perspektiv komma till med problemet.rätta En lösningunga vuxnas
utvidga diskrimineringsförbudetär i brottsbalken.att En lösningannan
villkoraär serveringstillstånden. En tredje lösningatt branschenär att

på hand sin branschsamrnanslutning uttalar s.k.egen genom att
åldersdiskriminering strider god branschsed.mot

Den sist nämnda lösningen vi i princip denanser mestvara
naturliga. Det har emellertid inte kommit fram något tyder på attsom
branschen intresseradär verka för sådan ordning. Snarareatt att en
framhålls från branschhåll minimiåldersgränser myndighetsål-att över

Åldersgränsut-dern väsentliga förär verksamheten. Vid den hearing
redningen höll åldersgränser på alkoholområdet betonades frånom
branschens sida rätten minimiåldersgränsersättaatt omistligatt var en
del nåringsfriheten. Det framhölls dock det enligt nyligenav att ett
gjort uttalande stred god branschsed tillämpa differentierademot att
minimiåldersgränser för och kvinnor.män

Vi har därför för någon de två övriga lösningarnastannat att av
måste tillgripas.

Båda lösningarna det vill vi särskilt poängtera upphov tillger- --
tillämpningsproblem. Vi emellertid vilken lösningoavsettmenar som
väljs fördelarna nackdelarna.väger över Ju färreatt unga vuxna
människor frånstängs nöjesliv i socialt kontrolleradeute ettsom
former har i detta sammanhang särskild tyngd. Vi övertygadeären

det från brottsförebyggande synpunkt fördelar.harattom
Rikspolisstyrelsen har i sitt remissvar Alkoholpolitiskaöver

kommissionens förslag höjd serveringsålder tryckt särskilt påom en
det förhållandet samhället i dag har mycket svårt erbjudaatt att
15-17-åringar miljöer lockar dessa ungdomar. Dessa har enligtsom
styrelsen vuxit ur" fritidsgårdarna och kommer inte in restau-

och diskotek och därför i hänvisadeär till ochstortranger gator torg.
Att ungdomar i dessa åldrar dricker alkohol till viss del hembränd-
sprit väl känt fortsätterär styrelsen. Om åldersgränsen höjs från 18-
till år,20 skulle enligt Rikspolisstyrelsen ytterligare åldersgrupper av
ungdomar hamna i okontrollerade situation.samma

Även många andra remissinstanser förde fram liknande synpunkter
Rikspolisstyrelsen i denna fråga.som

Av den statistik brottsdeltagandeöver i misshandelsbrott för
perioden 1984-1994 vi fått del framgår för åldersgruppenattsom av,

år15-17 har det skett ökning med 144 och för ålders-procenten
18-20 år med 44 procent.gruppen
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skillnad tilldennauteslutasbedömning inteenligt vårkanDet att
tillför tillträdegällerminimiâldersgränserförklaras dedelviss somav

nöjeslokaler.och andrarestauranger

näringsfriheteniBegränsningar

ekonomiskavårtignindstenarnaNäringsfriheten systernutgör aven
näringsverk-etablerafrihetvarje medborgaresinnebäroch att egenen

önskar.eller honhanformerinnehåll och dedetmedsamhet som
liv,till människorsabsolut. Hänsynemellertid inteNäringsfriheten är
harvärdenekonomiskaintegritet eller tillsäkerhet ellerhälsa, stora

Ävennäringsfrihet.principenfrånför undantagskälutgöraansetts om
sådanamotiverafall bedömtsi vissabrottslighet harförrisken

inskränkningar.
sådantexempelalkohollagenenligtServeringstillståndet är ettett

själv, dels hansdels näringsidkarensikteundantag. Det tar
personligakunder. Devälja sinahansserveringsställe dels rätt att

benägenhetochlaglydighetlämplighet, attsikte på hanskraven tar
serverings-gällerdetallmänna. Närdetskyldighetsinafullgöra mot

sittplatsermatlagning ochallsidigkök, samtställs kravstället
undergäller denkunderna ärvaletfrågaöppettider. I att somavom

alkoholdrycker.får18 år inte serveras
Även Vi hartillbaka.fått stånäringsfrihetenområden harandra

gällerbrottsbalken. Detdiskrimineringsförbudet iredan nämnt
etnisktnationellt ellerhudfärg,grundpådiskriminering av ras,

diskriminering påFörbudettrosbekännelse. äveneller avserursprung
homosexuella läggning.någonsgrund av

monopolställning. Ettgäller iexempel undantagytterligareEtt
itrafiklinjeviss ärtrafikeraharföretag ensamrätt att ent.ex. ensom

för sigbetalarallaerbjuda attprincip skyldigsituation isådan att som
kontraheringsplikt.resa

hosförekommeråldersdiskrimineringdenintehävdarVi att som
med denjämförbarnöjesarrangörer äroch andrarestaturanger

på,siktebrottsbalkenidiskrimineringsförbudet tardiskriminering som
monopolställ-sådaninäringsidkareenskilda ärheller dessainte att en

kontraheringsplikt.förskälregelmässigt utgörning ensom
blandså vanligtdetemellertid ärkonstaterahar kunnat årVad vi att

gällandetillträdeför överminimiåldersgränsermednäringsidkarna
i åldernsamtligamånga utestängsserveringsålder orter ungaatt

nöjesliv.dettaår från18-20
redovisats utgörkonsekvensermed deDetta sammantaget ovansom

Detnäringsfriheten.iför ingreppskältillräckligavår meningenligt ett
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baraalltså näringsverksamheten Vi inte regleraär attsom avses. avser
sådana nöjestillstållningar andra skäl än rentsom arrangeras av
kommersiella.

rättsliga stödet för åldersgränserDet privata

domstolen har nyligen i rättsfalletHögsta NJA 1995 84 ansett atts.
bestämmelsen olaga intrång inte tillämplig dåärom en person, som

affärsinnehavare förbjudits besöka hans affärslokal,att trotsav
förbudet gått in i lokalen SOU 1995:196se 24.även s.

Rättsfallet torde ha viss betydelse för de minimiåldersgränser som
villkor för tillträde till nöjeslokaler. Densätts trotsatupp som som en

sådan åldersgräns intesig skyldig till olaga intrång. Det innebärgör
vidare någon rättslig grund för med våld fåatt att ut personen ur
lokalen enbart grund han eller hon har troligen inteatt trotsatav
finns. Polisen således ingripakan inte på denna grund,mot personen
inte heller ordningsvakt med s.k. begränsade befogen-polisiäraen
heter.

ingripande kan i det här fallet i princip blirEtt ske bara detom
fråga "ordningsstörning". Men då sker inte ingripandet detom en -
skall framhållas på grund i fråga haratt trotsatav personen-
näringsidkarens âldersvillkor.

diskrimineringsförbud brottsbalken eller ordningsregelutvidgat iEtt en
alkohollageni

framstårde två lösningarna emellertidVid jämförelse mellan etten
utformat generelldiskrimineringsförbud exempelvis som en-

uppnått serveringsåldern iskyldighet godta alla gästeratt som -
bestämmelse medbrottsbalken klart olämpligare än ett motsva-ensom

rande innehåll alkohollagen.i
straff för diskriminering i 16 kap. §Bestämmelserna olaga 9om

endast diskriminering påbrottsbalken gäller det kan igensägas --
grund etniskt eller trosbe-hudfärg, nationalitet ellerav ras, ursprung

särskilt förbud dis-kännelse. I paragrafen finns vidare ett attmot
kriminera någon för han eller hon homosexuell. be-Dessaäratt
stämmelser spegling den demokratiska och humanistiskaär aven
princip vilar tanken det helt saknas skäl skillnadgöraatt attsom

människor de uppräknade grunderna. Bestämmelsen syftarmellan
förhindra rasism och för förebygga förföljelsetill utövandet attatt av

minoritetsgrupper.av
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likställa intresse inteDet inte rimligtär att attunga vuxnas av
från diskrimine-nöjeslivet med de intressen bärutestängas som upp

ringsförbudet i brottsbalken.
diskriminering gäller all näringsverk-Förbudet i brottsbalken mot

offentliga tillställningar ochallmäna sammankomster ochsamhet samt
villkoren i övrigt. Detinte bara villkoren för tillträde ävenutanavser

förbjudet inte någon viss till handaenligt bestämmelsenär att grupp
föratillämpar i förhållande till andra. Attpå villkor som mansamma

differentieringkriterium kan således innebära denin ålder attettsom
många områden, olikafråga pris i dag tillämpasi t.ex.om som

m.fl. åldersgrupper, skulle kommaför ungdomar, pensionärerrabatter
konflikt olaga diskriminering.i med bestämmelsen om
Åldersgränser skäl, för skyddadessutom andrasätts t.ex. attupp av

tivoli, för filmden Så sker för olika attraktionerär m.m.som ung.
Även fall skulle det, ålderskrite-i de fallen och andra liknade ettom

behöva undantag.rium förs in i bestämmelsen, göras
Andraframstår kriminalisering alltför ingripande.Därutöver en som

vår mening tillgripas.styrmedel bör enligt
sådanske i alkohollagen. EnVi föreslår därför reglering böratt en

förbud eller villkorutformas antingenreglering kan ettettsom som
tillstånd.för

följande.förslagsvis kunna utformas enligtförbud skulle regelnSom
serveringstillstånd gäller får närings-näringsverksamhet därI enen

år till serverings-tillträde har fyllt 18idkare inte vägra somen person
sådan förbudsbe-eller hennes ålder. Enstället på grund hansav

redanövergångsbestämmelse förlagen fordrar inte någonstämmelse i
meddelade tillstånd.

serveringstillståndgällernuvarande regleringen detDen när tar
tillstånduppfyllas förvillkor skallemellertid sikte på vissa att ettatt

frånskulle därmed avvika denförbudsregelskall fä meddelas. En
tillstånd. Vi förordardet gällersystematiken i alkohollagenvalda när

därvid dentillståndsregel. Vidärför regeln utformas göratt som
medförutformning regelninte heller sådanbedömningen attatt en av

kraftregeln träder imeddelade tillstånd behöverredan omprövas när
föreskrifterfullt frågaskall kunna tillämpas Detför den ärut.att om

tillstånd.föreskrifter i redan meddeladeändradei lag och inte
villkor i lagen gälleralltså finna sig i dessaTillståndshavarna får att

före ikraftträdandet.meddelats Detför tillstånd haräven senaresom
likabehandling. skallprincipenminst förviktigt, inteär att upp-

ocksåundviksDärigenomrätthållas i den fria konkurrensen. ett
omprövningsförfarande.omfattande

bestämmelsernaparagraf, 8 iiBestämmelsen bör intas oma,en ny
Författningsförslag.alkohollagenserveringstillstånd i 7 kap. se
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regeln innebär serveringstillståndet skallBrott kunnamot att
återkallas. Författningsstöd för sådan åtgärd i kap.7 19 § 2en ges
alkohollagen. Någon ytterligare reglering med anledning vårtav
lagförslag såledesbehövs inte.

förslaget färVi medvetna betydande konsekvenser förär attom
serveringstillståndsinnehavarna. minimiåldersgränserDet innebär att

myndighetsåldern inte kan användaslängreöver ett,som som
branschen uttrycker det, kommunikationsmedel med marknaden. Den

profilera sin verksamhet till viss kund-näringsidkare önskarsom en
får således tillgripa andra medel, pris, miljö, slagkrets t.ex. avsom

nöjesarrangemang m.m.
alkoholensAlkohollagstiftningen har kommit till för begränsaatt

och i första hand social skyddslagstiftning. Detskadeverkningar är en
bland tillstånd får servering kaninnebär vägrasannat att ett om en

befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt. Som
möjligtmed stöd alkohollagen detexempel kan ärnämnas attatt av

restaurangetablering med servering alkoholdrycker iförhindra av
ungdomsgårdarområden, såsom i närhet skolor,särskilt känsliga av

brukar samlas 1994/95:89eller där många ungdomar prop.annars
f..105s.

uppfyller älderskravet för serveringgenerellt tillåta denAtt som
stå i stridtill serveringsställe kan inte i sigtillträde motett anses

serveringstillståndvillkorabestämmelserna i alkohollagen. Att t.ex. ett
föreskrivna 18-minimiserveringsålder den i lagenmed överen

fall statsmakterna önskarårsåldern framstår lagstridigt. För detsom
tillgänglighet för 18-syfte begränsa alkoholenssådan ordning i atten

år. Så längefår så fall serveringsåldern höjas till 20och l9-åringar i
vi sådanaår bör enligt den bedömningserveringsåldern 18 görär

enskildaöverlåtas tillgrundläggande alkoholpolitiska åtgärder inte
alkoholpolitiska konse-särskilt inte denäringsidkares godtycke, när

bieffekter tillframstårgoda eller dåliga endastkvenserna som
affärsmässiga bedömningar.

de få nöj esställenkonsekvens den nuvarande ordningenEn är attav
får koncentration18-årsgräns för tillträdetillämpar avensom en

de förarbetsut-ungdomsåren. bakgrundi de lägre Motgäster av
sådan utvecklingkantalanden i propositionen nämntsnyss ensom

förut-Syftet måste rimligtvis skapastarkt ifrågasättas. attvara
och de något äldre ålders-sättningar för samla både deatt yngre

föräldre goda föredömen"under tak, där de kanett varagrupperna
bara på s.k.förslag vi lägger således inte siktede De taryngre.

så förutsättningarrättvisefrågor också skapa godaattutan som
för håller blimöjligt den att vuxen.som
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1 Statsbidragen till ungdomsorganisationer

ÅldersgränsernaVår bedömning: för bidragsberättigad medlem
bör inte ändras.

1.5.5.1 Inledning

Enligt våra direktiv har vi, tidigare i uppgiftnämnts, även attsom se
behovet förändringaröver de åldersgränser gäller förav attav som

ungdomsorganisationerna skall få statsbidrag. Två begränsningar har
därvid för Den eventuella förslagär skall gåangetts attoss. attena
förena med målen för det statliga bidragssystemet. Den andra är att
eventuella förslag inte får missgynna sådana organisationer ärsom
styrda ungdomarna själva.av

Frågan sänkning de åldersgränser gäller för attom en av som nu
ungdomsorganisationerna skall få statsbidrag har tidigare aktualiserats

riksdagen bet. 1993/94:KrU31, rskr. 1993/941354 i samband medav
den dåvarande regeringen i sin proposition ungdomspolitikatt om

aviserade samlad bör de åldersgränseröversyn görasatt en av som
finns i samhället och skälen för dessa 1993/94:135prop. 23.s.

De skälen för riksdagensnärmare ställningstagande frågani
redovisas i motionen fpKr406 och i riksdagens kulturutskotts
betänkande. Enligt motionären bör åldersgränserna för bidrag i
fortsättningen år5-21 och inte, 7-25 år. Följande skälvara som nu,
anfördes. Tonåringar det viktigtär ärutsatt atten grupp som engagera
i ungdomsverksamheter olika slag. Stödet bör kunna inträda ettav par
år tidigare vad fallet, blandän med tankeär annatsom nu
möjligheterna till tidigare skolstart. För ungdomar 20 år finns detöver
många aktiviteter. Enligt kulturutskottet motiverar de anförda skälen

frågan ändring åldersgränserna utreds.att om en av

Övergripande1.5.5.2 motiv för den statliga bidragsgivningen

Statens stöd till ungdomsorganisationerna bygger på föreställningen
föreningslivets värde demokratisk fostrare och skapare ettom som av

socialt kontaktnät dess betydelse för ungdomens personlig-samt
hetsutveckling.

I slutet 1930-talet talades sålunda föreningslivetav om som en
"kompletterande medborgarskola .
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möjligheter detföreningslivetsbetonades när1950-taletUnder
de friapersonlighetsdaning ochochsjälvfostranungdomensgällde att

rotlösafånga denstödjas i sinmåsteorganisationerna strävan att upp
ungdomenföreningslösa .och

till denmöjligheternaframhölls det1960-taletPâ att taatt varavar
borde denoch anlagförutsättningarinneboendeenskildes varasom

ungdomspolitik.samhälletsdrivkraften bakomfrämsta
möjligheter till aktivföreningarnas1970-talet har betonatsSedan
demokratiska arbets-träning isamhällsdebattenimedverkan samt

former.

korthetförordning iårs19941.5.5.3

ungdomsorganisa-ochtill barn-bidragssystemreformeratochEtt nytt
juli 1994denkraft så 1iträdde,tioner sentsagts, somnysssom

ungdomsorganisa-statsbidrag till1994:641förordningen omgenom
Ungdomsstyrelsen.Statsbidragsprövningen görstioner. av

förordningenden tidigare ärförhållande tillnyhet iväsentlig attEn
bidrardetverksamhet baraorganisationsfår tillbidragett omenges

bidragsgivningenstatligamålen för denövergripandedetill att
uppfylls §.1

detfår statsbidrag lämnasmålEnligt dessa om
fostran,demokratiskaoch ungdomarsfrämjar barns

könen,jämställdhet mellanfrämjar2.
ungdomsgrupper,mellan olikajämlikhetfrämjar3.

fritid,meningsfullungdomarochbarn4. enger
i föreningslivet.ungdomarflerengagerar

särskiltochgrundbidragnämligenstatsbidrag,två formerfinnsDet av
rörligtbidrag, delsfastbestår delsGrundbidragetbidrag. ettettav

beviljasbidrag fårsärskiltgrundbidrag och§. Bådebidrag 2 samma
organsiation 13 §.

Grundbidrag

måste den,grundbidragskall få utöverungdomsorganisationFör att en
formellauppfylla vissamåluppfyllelse,pånämnda kravende nyss

dennämligenkrav, att
frivilligt,medlemskapetvilken ärisammanslutningöppenär en

verksamhetmeduppbyggddemokratisktochsjälvständig2. är en
idéer,demokratinsstriderinte motsom
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år vilka minstmedlemmar i åldrarna 7-25har minst 3 000 utgör
medlemstal, ochorganisationens totala60 procent av

hälften landstingen 4 §.lokalavdelning i minsthar4. av

invandrare gällerhandikappade ochungdomsorganisationer förFör
medlemmar och påpå antali fråga kravenvillkorgenerösare om

500 medlemmar500 respektive 1nämligen minstspridning,regional
ochlandsting 5lokalavdelningar i minstår ochåldrarna 7-25i sex

6 §§-
beviljas organisationgrundbidragundantagsfall kan ävenI omen

kan gälla vissaformella §. Detuppfyller de kraven 7den inte
sektion eller liknandeorganisera sigorganisationer valt att ensomsom

uppfylleregentligen intemoderorganisation och därmedinom en
för dispens bör docksjälvständighet. Förutsättningenpåkravet vara

skäl för den valdapedagogiskt eller ideologisktfinns tydligtdet ettatt
barnen och ungdomarna inomorganisationsformen och denatt gynnar

organisationerexempel gäller vissaorganisationen. Ett annat som av
medlemskap 1993/94: 135skäl inte kan ha individuellt prop.religiösa

46.s.
målen betydelse för huruvidaPrövningen harmot sagtsom en

skall statbidrag i form grundbidrag. Bidragetsorganisation ges av
dock helt de kriterier ligger till grund för destorlek styrs somav

formella kraven.
fasta bidraget lika för alla till samtligaDet lämnasärsom- -

fårorganisationer grundbidrag.som
rörliga bidragets storlek grundasDet

antal medlemmar i åldern 7-25 år,-
antal lokalavdelningar, och-
antal lokala aktiviteter samlar barn och ungdomar 9 §.som-

Särskilt bidrag

Särskilt bidrag kan lämnas till två olika organisationsverksam-typer av
heter, nämligen till dels sådana organisationer på grund sinsom av
organisatoriska karaktär inte kan komma i fråga för grundbidrag men

sin verksamhet ändå bedöms lämpliga att ettsom genom vara ges
reguljärt stöd kan få särskilt bidrag, dels det finns något annatom
särskilt skäl för sådant bidrag 13 §.

Det sikte organisationer med särskilt resurskrävandetarsenare
verksamhet kompensation för de merkostnader detta innebär.som som

gällerDet ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen.t.ex.
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särskildadock huvuddelen detförordningsmotiven börEnligt av
föreningslivetutveckling inomför förnyelse ochbidraget gå till stöd

47.prop. s.

Bidragsbelopp m.m.

1996 beslutatbudgetåret 1995-31.12.har för 1.7.Ungdomsstyrelsen
grundbidraget.beräkningsgrunder förföljande

alla ungdomsor-och lika för000 kronorfasta bidraget 315Det är
ganisationer.

600bidragsberättigad medlem, 124 krrörliga bidragetDet är per
sammankomst elleroch 27 kronorlokalavdelningkronor perper

aktivitet.
med omkringgrundbidrag 70,medorganisationer ärAntalet

250 000lokalavdelningar och000 1medlemmar, 20600 000 samman-
komster.

Åldersgänsema behållasbör1.5.5.3

fråganaktualiseratmotionsförslag hari detbärande tankenDen som
ungdomsorganisationernaföråldersgränsernasänkning attavom en

dag går tillbidragsbelopp idesåledesskall få statsbidrag är att som
år stället22-25 ii åldernför ungdomarverksamheterolika slags

tonåringar.6-åringarochför 5-verksamheterskall samtsatsas
förexisterande åldergränsernadepå förändringar stats-Krav av

exempel kanSomsammanhang.i andraframförtsbidrag har även
Målrelateratpromemorianremissbehandlingenvidnämnas att av
förslag tillungdomsorganisationernaochför barnbidragssystem ny-

ungdomsorganisationerkristnaC93/1/UNG fleraDnrmodell
0-6 år eftersomomfatta åldernbordebidragetmenade ävenatt

tydligtfinnsdetålder ochi dennaför barn växerverksamheten ettatt
handikapporgani-verksamhet. Fleradennaockså utvecklabehov attav

höjasbordeåldersgränsendensamtidigtansåg övresationer att -
speciellamedlemmarsanledning derasmed30 årförslagsvis till av-

förutsättningar.
ställerorganisationernahuruppfattningfåFör närmareatt omen

konsekvenser devilkaochåldersgränsernadiskuteradesig till de nu
förLandsrådetviharorganisationerna,medföra förtänkaskan genom

enkät-låtit genomföraLSUungdomsorganisationerSveriges en
medlemsorga-begränsad till LSU:sUndersökningenundersökning. är

enkäten.svaradeorganisationerdrygt 30-talEttnisationer.
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Ungdomsorganisationernas inställning till förändring ålders-en av
i den antydda riktningengränserna i viss mån splittrad.är Detnu

förklaras givetvis LSU organiserar ungdomsförbund inom vittattav
skilda områden. Förutsättningarna och behoven varierar kraftigt
mellan förbunden. Men de delar alla intresset få så godaattav
förutsättningar möjligt för bedriva ideellt barn- ochatt ettsom
ungdomsarbete.

Genomgående framhålls det i enkätsvaren den generations-att
övergripande verksamheten, inom dans och musik, drabbast.ex. om
den åldersgränsen sänks till 21 år.övre

Handikappförbunden har i det sammanhanget framhållit föratt
många ungdomar med funktionshandikapp sker regel frigörelse-som

från föräldrarna för andra ungdomar ochänprocessen attsenare en
sänkning den åldersgränsen därför skulle slå hårdareövre motav
dessa förbund.

politiskaDe och sakpolitiska ungdomsförbunden, i huvudsaksom
vänder sig till ungdomar på högstadiet, gymnasiet eller högskolan,
skulle likaså drabbas förhållandevis hårt sänkning den övreav en av
åldersgränsen. Som exempel kan för Grön Ungdom skullenämnas att

sänkning åldersgränsen från till25 21 år innebära halveringen av en
antalet bidragsberättigade medlemmar. För SSU skulle det innebäraav
sänkning antalet bidragsberättigade medlemmar i storleksord-en av

ningen 30 till 40 %.
Satt i relation till regeln minst 60 % medlemmarna skallatt av vara

i "rätt ålder kan sådan sänkning diskuterats till och meden som nu
medföra något eller några ungdomsförbund förlorarhelt sin tillrättatt
statliga bidrag. Det gäller i första hand studerandeorganisationerna och
MC-organisationerna, också i viss mån de politiska ungdomsför-men
bunden. Redan i dag har Sveriges Motorcyklisters centralor-t.ex.
ganisation sådan åldersfördelning föreskrivna25/75 60/40moten -

bland medlemmarna de riskerar grundbidraget.att-
Andra ungdomsförbund, flertalet de kyrkliga barn- ocht.ex. av

ungdomsförbunden, i huvudsak vänder sig till barn och skolung-som
påverkasdom däremot inte sänkning dennämnvärt övreav en av

åldersgränsen. Särskilt inte den nedre åldersgränsen sänksävenom
från till år.7 5

Sammanfattningsvis skulle således sänkning den övreen av
bidragsåldern för många ungdomsorganisationerna, för det.ex.av
politiska ungdomsorgansiationerna innebära radikal förändringen av

förutsättningarnade ekonomiska för deras möjligheter bedrivaatt ett
ungdomsarbete på ideell basis. bidragsbeloppDet därmed frigörssom
skulle visserligen komma barn och tonåringar till godo i andra
bidragsberättigade ungdomsverksamheter. Vi i utredningen dockanser
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till nämnda ungdoms-statligt stöd defrågan behovetatt nuavom
så.från vidare perspektiv Enbedömasorganisationerna mäste änett

kanske 18från 25 till 21 ellerhögsta åldersgränsensänkning denav
skulleorganisationer inte längrepraktiken dessaår medför i att vara

bidragsberättigade.
i beaktandefinns anledningvidare detVi attatt taatt enanser

består intei de fall bidragsrättensänkning åldersgränsen ävenav --
fåför ungdomsorganisationernasvårarekan detbara göra att

problem det gällerockså leda tillverksamhetenkontinuitet i närutan
Åldersgruppen 21organisationen.inomkompetensbyggaatt upp -

andelinte någonorganisationervisserligen i många25 år är stor av
viktig funktionfyllermedlemskâren. Men dentotaladen somen

oftadessutommedlemmarna ochför deförebild och ledare äryngre
sänkning denuteslutaskan inte övreresurskrävande. Det att en av

ungdomsorganisationerna sigföljdkan få till göråldersgränsen att av
Även dettaför åldersstrecket.falleräldre medlemmarmed de som

åldersgränsen.sänkning denvår mening övretalar enligt mot aven
reglernade statligai beaktandeanledningDet finns vidare att attta

i fallharungdomsorganisationernatill ochför bidragen barn- vart-
ochförförebild kommunernasgånger tjänatmångatidigare som-

Vad viföreningslivet.bidragsgivning tilllandstingskommunernas
deföljerbidragsgivninglandstingenskonstaterahittills kunnat är att

kunnatbeträffar har viVad kommunernaområdet.reglerna påstatliga
kommunförbundets enkät till kommunernaSvenskakonstatera genom

denår har sänktdessa under övrehälftenomkringatt senareav
18 årtill 20 ellerbidragsberättigad medlem från 25åldersgränsen för

myndighetsål-handbesparingsskäl och i andraförsta handi attavav
statligaför denåldersgränsernasänkning18 år. Endern är av

utvecklingskynda denskulle således kunnabidragsgivningen som
sektorn.kommunalaförmärkts i denredan

bidrags-förts framsynpunkterhar vissautredningenInom ettmot
myndighetsåldernbakgrundsärskilt attmot numerasystem avsom -

hafårsedan längetillvänder sig18 årär ansesvuxna somunga-
sammanhanget kandet härungdomsåren. Iifrån egentligadeväxt

för tankarundomsorgansiationer framnågraockså nämnas att om en
ungdoms-ochpå dels barn-bidragsgivningenuppdelning renaav

organisationer18 år, delsåldersgränsorganisationer med övreen
till 30 är.för unga vuxna upp

drasammanhanget feldet häremellertid det iVi är attatt enmenar
anledningfinns i stället allinträde. Detvid myndighetens attgräns

myndighetsåldern i olikamänniskor på båda sidorverka för att om
konstateraVi har dessutom kunnatkommersammanhang attsamman.

i dagetablera sigmöjlighetermänniskors att synessom vuxnaunga
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inte kunna förverkligas förrän förhållandevis långt i åldrarna.upp
Arbete och bostad alltså inte någotär regelmässigt till-egen som
kommer den har fyllt 18 år. Han eller hon bor regel ocksåsom som
hemma hos sina föräldrar och genomgår någon form grundutbild-av
ning vid myndighetens inträde. Det framgår bl.a. Generationsutred-av
ningens betänkande Tillvarons trösklar SOU 1994:77. Enligt
betänkandet innebär längre ungdomsutbildning och högre arbets-
löshetsrisk inkomster och självständig ekonomi kommeratt en senare
i livet. Under allt längre perioder lever ungdomar i små omständig-
heter respektive med lån. Det alltså helt andra förhållandenär för

i dag de rådde åldersgränsenän årnär 25 infördesunga vuxna som
1954 års förordning. Det vi detär omständighetersomgenom ser som
talar för höjning sänkning den åldersgränsen.än övresnarare en en av

Vi har därför för inte föreslå någon förändring denstannat övreatt av
åldersgränsen.

Flera organisationer har emellertid väckt frågan inte särskildaom
hänyns bör till deras situation.tas

När det gäller de organisationer bedriver omfattande arbeteettsom
bland de barnen skulle sänkning den nedre åldersgränsenyngsta en av
för bidragsberättigad medlem kunna komma i strid med de övergripan-
de målen för bidragsgivningen, nämligen förstai handatt gynna
sådana organisationer drivs de Vi det därför intesom av unga. ser

lämpligt föreslå sänkning den nedre åldersgränsen. Enattsom en av
sådan sänkning skulle i och för sig kunna motiveras föreståendeav en
sänkning skolpliktens inträde. eftersomMen förslaget i den delenav

begränsad till förberedandeär första år intenärmast allsett som
den utbildning i dag i första klass, vi detmotsvarar attsom ges anser

för tidigt föreslå någon sänkning denna åldersgräns.är att av
För något underlätta för handikapporganisationerna har vi inomatt

utredningen diskuterat inte medlemmar i åldern 25 till 30 år bordeom
undantas vid tillämpningen den s.k. 60/40-procentregeln. Som detav

diskvalificerar alltför antal medlemmar i detta åldersin-är ett stortnu
tervall organsiationen från bidrag. Vi emellertid med stödattmenar

den särskilda undantagsregeln i den nuvarande förordningen kanav
dessa organisationer ändå få bidrag. Visserligen skulle direktett
undantag i förordningen för många de organisationer ligger påav som

ekonomisk stabilitet i verksamhetengränsen och arbetsro" i denge
meningen inte skulle beroende särskilda bidragsbeslutatt man vara av
från år till år. Ungdomsstyrelsen har dock möjlighet redan i dag,
enligt vår bedömning, med tillämpning de nuvarande reglernaatt av
för bidragsgivningen dessa organisationer rimliga villkor för attge
kunna bedriva långsiktig ungdomsverksamhet. Vi avstår därför frånen

lägga fram något förslag i frågan.att
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videogramFilm och1.5.6

tilltillträdeför11-årsgränsennuvarandeVårt förslag: Den
år.höjs till 12film och videogramvisningoffentlig av

frågaihar åldersgränsernafrån år 1990lagengällandedenI omnu
behållits. Någraför barnfår visasoch videogramfilmervilka som

ansågs inte haåldersgränsernaför ändringbärande argument aven
skällagmotiven finnasenligtkunde detfram. Däremot attkommit ta

ocksåinförasbordedet gränsinteoch överväganärmare enomupp
53.1989/90:7O18 år prop.vid s.

Åldersgränsutredningen föreslåinteärutgångspunkt för attEn nya
år. Att"Vuxenfilm" vid 15förgårdagI gränsenåldersgränser.

vi det18 år skulletillåldersgränsenhöjningföreslå sersomaven
försenati riktningverkaråtgärdytterligare ettinnebära motsomen

18-årsgränsframförts förhållsinaskälvuxenblivande. De ensom
övertygande.tillräckligtperspektivinte i dettavi somanser

uppgiftmedutredningförbereds attKulturdepartementetI seennu
för vårbörförhållandensådanafilmcensur. Underreglernaöver om

iakttas.i förslagenåterhållsamhetvissdel en
ändraförslagfram någotfrån föradärför attavstårVi att om

till detfödelsedagtillfixeringfrånl5-årsf1lmföråldersgränsen en
fyller år.15kalenderår den unge

nuvarande ll-denförslagvi ersättaMen attatt ett omanser
redanföras framkanmed 12-årsgränsårsgränsen nu.en

medundantagomotiveratframstår11-årsgräns närmastEn ettsom
områden,flestagäller de12-årsgränstill denhänsyn annarssom

årinfördesll-årsgränsenNärbarnreklam i TV.det gällernärt.ex.
utförliganågrabiograf anfördes intefilmvisningför1960 merav

någonspeladet inteansågsAllmäntvalettill gräns.avresonemang
ansågBiografbyrånår.eller 12till 11 attroll gränsenstörre sattesom

klarbarneljestenärföredra, utanll-årsgräns att mognarevaren
årsgruppernatill debegränsadebliskullemotiveringpsykologisk tre
anledningDepartementschefen fann ingen attoch 14-åringar.13-12-,

f..151959: 135årvid prop.11förslagetfrångå gränsen sattes s.att
vanligareklartallmänhet äniden ärtalar12-årsgränsFör att enen

ocksåSverigeperspektiv nästaninternationellt ärIll-årsgräns. ett
området. Somdet här11-årsgränstillämpaattensamt enom

12-tillämparIslandFinland ochDanmark,kanexempel nämnas enatt
StorbritannienFrankrike ochländer,europeiskaAndraårsgräns. t.ex.

Även fixerat tillbarnreklamförbudet är12-årsgräns.ocksåtillämpar en
år.12åldersgränsen
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vi den aviserade utredningenändring talarMot sagtsom nyssen
åldersgränsen år harfast praxis kring 11och det förhållandet att en

biografbyrå.Statensutvecklats av
sannolikt föra med sigkommer detGenomförs förslaget attatt

år.får åldersgränsen 12 EnIS-årsfilm i ställetenstakanågon
inte årbarn har fyllt 11 12blirytterligare konsekvens att ett mensom

12-årsñlm.självkunnakommer inte att en
genomföras.börändringVår bedömning är att en

förslagskiss hur vårtEn1.6 över om
på områdenyckelövergångar slår ett

Körkort1.6.1 m.m.

Åldersgränserna bör begränsas till åldrarna 15, 18Vårt förslag:
och 21 år.

inställning 16-årsgränsen börVår principiella är utmönstrasatt
inställningenmed åldersgränserna eller 18 år. Denoch 15ersättas

åldersgränsen 24 år för handledare och privatläraregäller även
lämpligen 21-års-vid övningskörning, kan ersättassom av en

grans.

fixeras till åldrarna1.6.1.1 Bestämmelserna 15, 18 och
21 år

förslag körkorts- och behörighetsåldrarDe föreligger påav som
trañkomrâdet innebär de genomförs de nuvarandeattom- -
åldersgränserna för lastbil 19 år, buss 20 år och taxi 19 årtung

och åldersgränserna år för och18 lastbil 21utmönstras ersätts tungav
år för buss och taxi.

skäl anförts förDe vid sidan den nuvarande 15-års-attsom av
för moped införa 16-årsgräns för den s.k. EU-mopedengränsen en

Körkortsutredningen föreslagit i betänkandet EU-mopedensom --
Alders- och behörighetskrav för två- och trehjuliga motorfordon m.m.

Äldersgränsutredningen.SOU 1996:11 har inte i Viövertygat oss
bara åldersgräns bör gälla för moped och denatt attanser en som-

bör år.15nu vara-
Vi har däremot inget invända åldersgränsen 16 år för lättatt mot att

motorcykel En 18-årsgräns för såväl lättautmönstras. gemensam som
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för utredningenutgångspunktervåraskulle medmotorcyklartunga
remissyttrandei vårtemellertidVi harändamålsenlig.framstå som

ifrågasattskälandrabetänkandeKörkortsutredningensöver enav
begränsningfalldock för deVibilaga.sådan ordning se enmenar

trafikområdet vinnertillämpasåldersgränsermångade somav
fall bör ändras.motorcykel i såför lättåldersgränsengehör, ävenatt

16-årsnuvarandeför den gränsentrafiksäkerhetsskäl talarHuruvida att
vi18 år lämnarhöjas till öppet.så fall böri

år 15åldersskillnadbetonasammanhangi dettaVi vill ettatt en
förbetydelseavgörandesaknarmånga gångeråreller 16 personsen

behörig-fordon. Omföra vissttrafiksäkert sättförmåga ettettatt
uppnåttskall hakravetfordonet,för föra utöver attheten att man
minstavisskravmedkompletterasminimiålder,viss etten

köiuppgiften ocksåförolämpligaderimligtvisbör ärkompetens som
för16-årsgränsenmedvetnabort. Vi ärkunna attsorteras om

EG-direktiv.motorcykel följer ettav
traktor börochför terrängskoter16-årsgränsernanuvarandeDe

sänkningen,börterrängskoterår.till 15 Fördärmed kunna bestämmas
särskilt körkort,medkombinerasför traktor,redan gällersåsom ett

terrängskoterkort.s.k.ett
bör denövningskörningföråldersgränsernagällerVad sedan
anfördesskälår. Sammasänkas till 1516-årsgränsennuvarande som

för 15-anförasövningskörning kanförinfördes16-årsåldernnär en
årsgräns.

Åldersgränsen övningskörningvidprivatlärareochhandledareför
21nämligenpersonbefordran,gäller vidvadvidarebör motsvara som

personbe-år vid21för åldersgränsenanförtsskälår. Samma som
dock inteViövningskörning.anföras vidgivetviskanfordran ser

körerfa-vad gällergående kravlängreställaanledningnågon att upp
ytterligarehandledare. Deprivatlärare ellerdenrenheter ärsom

börhandledareprivatlärare ellerförgällaeventuellt börkrav ensom
får21-årsgränslevnadsår. Enytterligareiuttryckasintesåledes

godtagbartfulltupprätthållaförtillräckligvidare ettattanses
och läraren.elevenmellanrespektavstånd"

områdetförslagövridärmedskulleSammanfattningsvis gaom--
gälla.år18 och 2115,lagstiftning åldersgränsernaleder till -

Kostnader2

kostnadsökningar.medförmed förslageninteräknarVi att
sänktförslagetgällerdetframhållasärskilt närVi vill enom

val intedessakostnaderna förvalenkommunalarösträttsålder i de att
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påverkaskommer Här följer kostnaderna valförfaran-nämnvärt.att av
och intedet antalet röstande.av
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande sakkunnjge Charlotta Wickmanav

Jag instämmer med utredaren det finns behov finnaatt ett attom av
för ungdomar möjlighetervägar till inflytande i vårtattnya ge

samhälle. Dock ställer jag mig avvisande till sänkning rösträtt-en av
såldern i kommunala val. Förslaget står inte i överensstämmelse med
viktiga grundläggande principer nuvarande åldersgräns bygger på;som

rösträttsålder för samtliga val,en gemensam-
och valbarhetsålderrösträtts- samten gemensam-

myndighets- och rösträttsålder.en gemensam-

För den under 18 år möjlighet tillär ökat inflytande böratt ge som
därför andra åtgärder vidtas den föreslagna sänkningenän rösträttenav
i kommunala val.

Som utredaren konstaterar skall enligt 1991 års kommunallag
samtliga medborgare goda möjligheter inte bara till insyngaranteras

också till inflytande den kommunala verksamheten.över Kommu-utan
nallagen föreskriver de kommunala nämnderna skall verka föratt att
samråd sker med dem utnyttjar deras tjänster. Som följd häravsom en
har det bl.a. bildats användar- eller brukarrâd, ungdomsråd. It.ex.
många kommuner pågår just arbete för lokalt finnaett attnu nya
former för människors inflytande kommunal planering. Deöverunga
forum bildats benämns olika, ungdomsråd, ungdomsfullmäktigesom
eller ungdomsparlament. Tanken dock densamma de skallär att-
fungera länk mellan ungdomar och kommunala beslutsfattare.som en
Oavsett vilken form väljer har kommunerna för ävenattman ansvar
de medborgarna kommer till tals i frågor berör dem. Jagunga som

detta arbete bör utvecklas vidare i dialog med föratt attanser unga
finna vägar.gemensamt nya
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Liso SergoSärskilt yttrande expertenav

Åldersgränsutredningen alkoholområdet iföreslår inom att en
får näringsidkarenäringsverksamhet där serveringstillstånd gäller en

tillträde till serveringsställethar fyllt 18 år,inte vägra en person, som
ålder.på grund hans eller hennesav

totalkonsumtio-för den svenska alkoholpolitiken minskaMålet är att
och socialaalkohol för därigenom minska de medicinskaattnen av

skallalkoholskadorna. Målsättningen också sociala hänsynär att vara
främstvägledande vid marknadsföring och försäljning alkoholav -

central delskydd för ungdomen. Skyddet för ungdomen ärett ensom
i alkohollagstiftningen.

ökatvisar alkoholbruketfinns i dag oroande tendenserDet attsom
under detåldrarna. Flera undersökningarungdomar långt ihos ner

aldrig berusar sig minskarandelen ungdomaråret visarsenaste att som
ofta berusar sig ökar.och andelen som

Åldersgränsutredningenfrån i dennadärför förslagetJag attanser
för den svenska alkoholpolitikenintentionernadel strider mot som
ungdomarnas alkoholdebut. Förslagetbl.a. till skjutasträvar att upp

näringsfriheten.inskränkning måste rimligenvidare Detutgör en av
enskilde tillståndshavaren vilkenfråga för den avgöraattvara en

för verksamheten.inriktning skall gällasom
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Kommittédirektiv

Översyn åldersgränser Dir.av
1995:29

1995den 9regcringssaminanträdevidBeslut mars

uppdragetSammanfattning av

samladför översyntillkallassärskild utredare göraEn att aven
tillmänniskorberörsamhället.iåldersgränserde uppungasom

skall kartläggaUtredarenför dem.motivenochålder.30 ärs
existerandemånvadanalysera iochförhållandenradandc

sådanbakgrundproblem. Motorsakaraldersgränser enav
förändringarsådanaförslaglämna päutredarenskallanalys

behovetskall dessutom övervägaUtredarenbehövas.kansom
inomgälleråldersgränserdeförändringar somavav

ungdomsorganisationer.förstatsbidragssystemet

Bakgrund

dåvarandeanförde denungdomspolitikpropositionenl om
samlad åldersgränserdebör görasregeringen översynatt aven

23.1993/94:l35,prop.för dessaoch skälenfinns s.som
skälfannsansåg det övervägakulturutskott attRiksdagens att

förgälleråldersgränser attsänkning de nusomaven
bordefrågastatsbidrag. Dennafåskallungdomsorganisationer

samladeför denbehandlas inomkunnautskottetenligt ramen
beslötRiksdagensamhället.iåldersgränsema attöversynen av

hadeutskottetkänna vadtillregeringenmeningsin gesom
rskr.l993l94zKrU3l,bet.beträffande åldersgränser,anfört

1993/94354.
budgetproposition aviseratåretstidigare iharRegeringen en

bil.l994/95zl00, 14,prop.aldersgränsemautredning om
48.s.
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Behovet översyn existerande åldersgränserav en av

åtskilliga1 lagar och andra författningar finns bl.a. olika
åldersgränser för rättigheter och skyldigheteruppsatta som
tillkommer barn och ungdomar. De åldersgränser som unga
människor under sin oftamöter med hänsyn tilluppväxt är satta
den förväntade mognadsgraden hos dem och deras förmåga att

för sin Att fastställa sådanata åldersgränseransvar egen person.
emellertid inte helt problemfritt.är
Åldersgränser kan fylla både positiv och negativ funktion,en

beroende på individens mognad och ambitioner. kanDe
förhindra missbruk något kan orsaka psykisk ellerav som
fysisk skada. Samtidigt kan åldersgräns hindra för sinen en
ålder utvecklas vidare.attmogen person

De existerande åldersgränsema har olika motiv och
bakgrund. De berör helt olika områden och befinner sig på
olika sidor myndighetsåldem. kommittéFN:s för barnetsom
rättigheter har vid behandlingen Sveriges rapportav om
efterlevnaden konventionen barnets rättigheter bl.a.av om
rekommenderat Sverige konsekvent det gälleratt närvara mera
skyddet bam.av

Åldersgränsema uppfattas inte alltid meningsfulla ellersom
korrekta barn och ungdomar. Motiven för kanreglerna iav

fallmanga svära förstå eller finna.attvara
SverigeI under 18 omyndiga och saknarär arpersoner

Föräldrabalkens reglerrösträtt. vårdnad. ochumgängeom
underhållsskyldighet underåriga. Enligt föräldrabalken haravser
den under år inte18 själv fulltär bestämmarätt att utsom om
sina personliga och ekonomiska angelägenheter. Vardnads-
havaren skall dock i takt med barnets stigande ålder och
utveckling allt hänsyn till barnets synpunkter ochstörreta
önskemål.

Vid myndighetsåldem får bestämma sig själv ochöverman
sin egendom. Trots detta existerar rad åldersgränser högreen

i åldrarna. finnsDet tecken tyder den formellapa attupp som
myndighetsåldem och har urholkats. Genommer mer
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3

innanåldersgränser högre i åldrarna det längre tidtarupp
får helt och fullt sig själva.ungdomarna Detöverta ett ansvar

saknas tydlig bild alla existerande åldersgränser ochen av
för inte bara de samhället regleradeskälen dessa. Det är av

åldersgränsema påverkar och ungdomars villkor ochbarnssom
Även andra åldersgränser finns, det gällervardag. närt.ex.

tillträde till olika nöjesarrangemang.
har ungdomsåren inte längrel det moderna samhället

övergångkaraktären kortfristig där barndomen avslutasav en
påbörjas i former. Under lång tid leveroch vuxenlivet trygga

"både och" eller "varken eller".ungdomar ett ettsom
ÅrRättigheter och skyldigheter diffusa. bamär ett stortman

andra skall hand eller medborgareärtasom om, man en vuxen
med rättigheter och skyldighetersamma ansvar, som
föräldrarna

de riktlinjer för ungdomspolitiken riksdagen antagit pål som
proposition ungdomspolitik tidigaregrundval denav om som

ungdomar behandlasunderstryks viktennämnts, attav som
fullvärdiga väsentlig uppgift därförmedborgare. En är att
främja de personliga ansvarstagande, delaktighet ochungas
inflytande. också viktigt ungdomar godaDet är att ge
förutsättningar etablera sig Vidare detäratt som vuxna.
angeläget insatser för ungdomar inom olika områden präglasatt

helhetssyn på situation.ungdomarsav en
finns fåDet behov överblick ochöverett attav en en

helhetssyn på åldersgränsema i samhället. särskildEn utredare
bör därför tillkallas för kartlägga alla existerandeatt
åldersgränser, analysera skälen för dem föreslå desamt
ändringar kan motiverade.som vara

Utredningsuppdraget

Överblick, helhetssyn och legitimitet

Utredaren skall kartlägga åldersgränser i samhälletalla som
berör människor till års ålder.30unga upp

uppkommit utifrån sektorsspecifikaMånga åldersgränser har
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4

intressen. Det angeläget äldcrsgränsema präglasär att av en
helhetssyn på ungdomars situation och intedeatt ger
sinsemellan motstridande signaler.

Inom olika ersättningssystem finns åldersgränser. exempelvis
det gäller studieñnansiering och kontantnär arbets-

marknadsstöd. Motiven för dessa deras effekter börsamt
särskilt studeras.

Utredaren skall redovisa motiven för de existerande
åldersgränsema uppmärksamma skillnader i påsamt synsätt
olika områden.

För ungdomar skall respektera åldersgränsema detatt är
nödvändigt uppfattas legitima. Allagränsernaatt som
åldersgränser måste grunda sig på skäl försvarbara bådeärsom
från allmänna och enskilda synpunkter. Oavsett om
åldersgränsen innebär rättighet eller skydd dettaäretten av
avgörande betydelse för skall kunna vinna bådegränsenatt

och respekt.accept
l utredarens uppdrag ingår därför föreslå förändringaratt av

de gällande åldersgränser inte på detta låter sigsättsom
motiveras. detl sammanhanget det inte minst viktigtär att
uppmärksamma ungdomars på olika åldersgränser.egen syn

Bidragen till ungdomsorganisationerna

Ett och reformerat bidragssystem till ungdoms-nytt
organisationer trädde i kraft den julil 1994 förordningen
l994:64l statsbidrag till ungdomsorganisationer. Underom
de kommande åren skall de ungdomsorganisationer fårsom
bidrag bli föremål för fördjupad bidragsprövning. Pröv-en
ningen bidragen kommer i högre grad för närvarandeän attav
relateras till de statliga målen för bidragsgivningen.

Utredaren bör behovet förändringar deöverväga av av
åldersgränser gäller för ungdomsorganisationer skall fåattsom
statsbidrag. Det dock viktigt eventuella förslag gårär att att
förena med målen för bidragssystemet. Det vidare viktigtär att

till eventuella förändringar inte missgynnar sådanaattse
organisationer styrda ungdomar själva.ärsom av
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samrådochPågående arbete

olikaantalredanutredsområdetsocialpolitiska ettdetPå
tobakinköpvidåldersgränser samtFrågoråldersgränser. avom

inomberedaskommeralkoholserveringinköp och attav
under år 1995,regeringskansliet

utredningarandramed över-samrådabörUtredaren som
Sådanasamhällsområden.olikainomåldersgränserväger

vissastudiestöd ochgällerdetbl.a.utredningar pågår när
socialförsäkringsfömiåner.

medsigtillreferensgruppknytabörUtredaren även en
sektorsområden.olikaförföreträdareochungdomar

för arbetetRamar

maj 1996.den 1avslutatskallUtredningsuppdraget senastvara
till1994:23dir.direktivregeringensbeaktaskallUtredaren

offentligasärskilda utredareochkommittéer prövasamtliga att
olika ålders-beaktasärskiltutredarenskallVidareåtaganden.

eventuellajämställdhetssynpunktbetydelse samtgränsers ur
området.påfinnsEU-regler som

dekostnadskonsekvensereventuellaskallUtredaren avange
ökademedförförslagende fallfram. Iläggsförslag som

finansieringförslag tillsamtidigtmåsteutgifter genom
lämnas.omprioriteringar

entetCivildepartem
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REMISSYTTRANDE
Datum

19969.4.

Åldersgränsutredningen
1995:02C

utredare:Särskild
NilssonAnnikariksdagsledamoten

Kommittésekreterare:
Lars-Ake Strömkammarrättsassessorn

KommunikationsdepartementetTill

Ålders- ochEU-mopeden1996: 1 lSOUBetänkandet -
motorfordontrehjuligaochför två-behörighetskrav m.m.

nuvarande 15-denvid sidanföranförutredningenskälDe att avsom
konstruktivmedmopedergällermopedförårsgränsen ensom-

EU-s.k.för denlö-årsgränsinförakm/tim30maxhastighet enav -
45maxhastighetkonstruktivmedklass Imopedmopeden aven

böråldersgränsbaramig. Jagintekm/tim har attövertygat enanser
år.bör 15denochmopedersamtligagälla för att varasom nu --

finnaskandet allmäntifrågasättasig inteoch för settvill iJag att
trafikanterna.dehostrafikkunskapernaökabehov yngreattett av

gällandestarktsig likafall oavsetti så görabehovetdetMen att synes
25maxhastighetkonstruktivmoped klasskörden avungeom

olycks-denEU-mopeden. Avellermopedennuvarandedenkm/tim,
dendrafall inteikanredovisatutredningen vartstatistik man
delsmotiveratskulletrafiksäkerhetsskäl attdetslutsatsen varaatt av

påsärskilt kravinföradelsEU-mopeden,för ettlö-årsgränsinföra en
mopedkort. Den omstän-mopedersådanaför förarnautbildning av

skallmopeder, intefrån dagensskillnadtillEU-mopeden,digheten att
övertygandetillräckligthellerframstår intecykelbanorpåfå föras som

utbildningskrav.särskiltelleråldersgränsinföraför ettatt en ny
mopeddagenockså erinrasammanhangetvill i det attJag om -
från EU-sigskiljer nämnvärtintemaxhastighetfrågai omsom
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mopeden enligt förslaget fortsättningsvisäven kommer få förasatt-
krav på särskild förarutbildning.utan De förslag på teoretisk och

praktisk utbildning utredningen föreslagit för EU-mopedensom
framstår således enligt min mening alltför omfattande med hänsynsom
till fordonsslaget.
Det sagda utesluter givetvis inte det kan finnas andraatt goda skäl för

föreskriva någon formatt lämplighetsprövning för mopedförare.av Ett
sådant krav bör i så fall gälla lika för samtliga mopedtyper.

Med den inställning jag har redovisat det gällernär ålders-som nu
förgränsen moped kommer Körkortsutredningens förslag om en

höjning åldersgränsen för lätt motorcykel frånav nuvarande 16 år till
18 år i läge. Körkortsutredningensett annat förslag förhöjdom en
åldersgräns framstår närmast konsekvens förslagetsom en av om en
16-årsgräns för EU-mopeden och inte trañksäkerhetsskäl. Enligtav
den bedömning Körkortsutredningen själv igör fallsom intevartger
tillgänglig olycksstatistik något stöd för sådant förslag. Ungefärett så
uttryckte lagstiftaren sig också i början 1950-talet detnär gällde
olycksstatistiken, då för behålla 16-ârsgränsenatt för lättmen
motorcykel se närmare 1951:30, 2 LU 1951:30 99-100.prop. s.
Enligt min mening framstår dessa skäl för 16-årsgräns alltjämten som
bärkraftiga.

Annika Nilsson

/Lars-Åke Ström

372



Bilaga 31996:111SOU

ÅK 3iSkrivning
FORSLAGTILL
UPPSATSAMNEN/UPPGIFTER

Äldersgränser samhälletiTema

Anvisningar

sammanhängande textlängreskriverduvill videnna attI enuppsats
ochkaraktärutredandeellerargumenteranderesonerande,har ensom
dinIkunskaper.ocherfarenheterdinabyggerfrämst egnasom

"Ãldersgränseri samhället"behandlaskall duframtällning temat
aspekterolikabelyserallamedhäftefår duhjälp texterTill ett som
du"Äldersgränseri skallmaterial sättasamhället". Dettatematav

skall duskrivtillfället tasjälvaTillskrivtillfället.förei veckanindig
med digintefår annatdutexthäfte, taexemplardittdigmed menav

får duskrivningenVide.d.anteckningar,lösaform textmaterial i av
uppgifts-beståruppgiftVarjeuppgifter.antalmed avblad ettett

följaFörsökrubrik.frågorantalmed samtformulering ett en
skalldetTänkmöjligt attsåuppgiftsformuleringen somnoga

åldersgränser.handla om
uppgifterna.väljaendastskallDu en av

byggerdiskussioninnehållaskallFramställningen somsagt ensom
iåldersgränserkunskaperochåsiktererfarenheter, omdina egna

diskuterar,för,redogörmaterialTexthäftet utgörsamhället. ett som
tankar,Desidorolikaför temat.ochanalyserar avargumenterar

användaskall duhäftetifinnerdubeskrivningarochsynpunkter som
dinskriverduerfarenheter närdinaberikaochför pröva egnaatt

uppsats.

120 minuterSkrivtid:

texthäfteochordlistaHjälpmedel:
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Uppgifter

När åldersgränser diskuterastemat handlar det ofta tobak ellerom
alkohol. Men det grundläggandeom egentligenär frågor in-om

dividens och inflytande hur länge skallansvar samhället ha ansvar-
för de och kan denär förväntasunga ta ettunga eget ansvar.

Beskriv utifrån erfarenheter vilka åldersgränser har kommitegna
i kontakt med och vad de har inneburit för dig. Ge gärna exempel på
åldersgränser du tycker braär dåliga.som resp.
Rubrik: Ungdom åldersgränseroch

2. Det finns i dag myller åldersgränserett i samhället ochav
ungdomar kan uppleva de befinner sig iatt gråzon där de pendlaren
mellan betraktas barnatt ochsom vuxna.

Diskutera några de åldersgränsen samhället du tycker bästav som
belyser detta dilemma. Fundera de bakomliggandeöver motiven till
just dessa åldersgränser och föreslå vad enligt din mening kanman

förgöra undvika eller minskaatt eventuella negativa konsekvenser.
Rubrik: Barn eller vuxen

En de viktigaste åldersgränserna myndighetsåldernärav isom
Sverige inträder vid 18 ärs ålder. Då har bl.a. deltarätt iattman
allmänna val, handla kredit, låna i bank, bli hemvärnsman och
bestämma sinöver egendom. Men in iatt vuxenvärldenta steget
innebär inte bara rättigheter också skyldigheterutan olika slag.av

Vad innebär det enligt din mening bli myndig Resonera kringatt
vad du tycker Ärsärskiltär viktigt med bli myndig. duatt som ung
beredd också de Ärkrav påatt ta samhället ställeransvar som
signalerna från samhället entydiga eller finns det motstridiga uppgifter
från vuxenvärlden Ge gärna exempel från upplevelser ochegna
erfarenheter
Rubrik: Rättigheter och skyldigheter

4. Olika områden i samhället skola, arbetsmarknad etc. skapar sina
speciella åldersgränser. Inom socialtjänsten finns olika ålders-t.ex.

och lagargränser reglerar samhällets inkl. tvångsåt-som omsorg
gärder för barn och ungdomar. Att dessa insatser kan olika utse
beroende på vilken ålder befinner sig i framgår fallbeskriv-man av
ningarna i texthäftet se 1 och 2. Ytterst handlar det hurs. om
mycket vi förväntas för själva ochta huransvar mycketoss ansvar
samhället bör ta.
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texthafteti närvningarnafallbeskrifrånutgångspunktmedDiskutera
samhälletslångtoch hurlivför sitt egetår att ta ansvarvuxenman

ochkriminal-tvångsåtgärderna inompådugår Hur seransvar
sänkaellerhöjaskallduTyckerområdensocialpolitikens attex.

människoromhändertagandesamhälletsföråldersgränserna ungaav
dinaFörsök motivera svar.

ungdomarsskyddSamhälletsRubrik: ansvar--

ungdomarsmilstolparnatvåinkomstoch ärbostadEgen5. avegen
förplatsensjälvaochsymbolenBostaden ärlivet.detväg mot vuxna
ledviktigtoberoendeekonomiskt är ettliv. Attsjälvständigtett vara

ålderrimligimöjlighetdagiungdomarhar attMenvuxenblivandet.i
bostadjobb ochskaffaochefterfråga

hemifrånflyttadin meningenligt är attDiskutera när mogenman
ungdomarutfördessaoch hurutflyttningförhindrenVilka är seren
samhälletkanPå vilket sättbostadsort.ochbakgrundkön,olikaav

hemifrån Hurflyttaungdomarförunderlätta seroch attuppmuntra
bidragsreglernapådu

pankMyndigRubrik: men

ansvarsfullthandlaskallungdomarsigförväntarSamhället att6.
påverkakanintedeuppleverungdomar attmångasamtidigt som

vårdnadstvisterochskilsmässamedsambandbeslut. llivsavgörande
barnetförstbeaktas närskallsynpunkterbarnetssägs attt.ex. egna

år.tolvfyllthar
på itänkerbarnvadochbarn ett enpå hurFundera ett reagerar

härdenioch bestämmadiskuterabarnNär är attskilsmässa. mogna
frågortypen av

skilsmässaochBam/ungdomRubrik

kabel-ochtilltillgångungdomarochbarnmångadag har7. I
åldersgränserdetfinnsSamtidigtvåld.mycketvisarsatellitteve som

bio.påfilmvisningför t.ex.
väldsskildringarallapåverkasungdomarochbarnpå hurFunder av

det ärÄr på bio när mestamed åldersgränserrimligtdetvisas.som
härdenföregentligenbär ansvarethemma Vempåtittatillåtet att
ochmarknadensfriadensamhällets,Diskuterautvecklingen

sammanhangetroll iföräldrarnas
våld hemmapå bio ochVåldRubrik:
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När och förälskad finnsär det i dag förbjuden kärlek, dvs.man ung
både tjejen och killen måste år15 föröver ha samlag. När ärattvara

älskaattman vuxen nog
ÄrHur du på JS-årsgränsen den berättigad i dagens samhälleser

Bryr sig ungdomar huvudöver denna åldersgräns dettaget inteom om
frågaär övergrepp När kan ungdom hantera sinom man som egen

sexualitet
Rubrik: Tillåtet förbjudeteller

9. Ungdomar många ointresserade politik,anses av vuxna vara av
samtidigt ungdomar upplever inte lyssnar på dem. I allaattsom vuxna
skolor finns i dag elevråd och i flera kommuner på gångär attman
skapa ungdomsråd för öka ungdomars inflytande.att

Finns det enligt din mening anledning låta ungdomar under 1 åratt
fâ större och ökat inflytande i samhälletett Vad duettansvar tror
skulle hända ungdomar fick vid 16 árs ålderrösträtt i kommunal-om
valen Skulle respekten för ungdomar öka Blir samhället mer
demokratiskt
Rubrik: Ungdomar inflytandeoch
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Uppsatsprojektet

ungdomarspankMyndig1 ommen --
bliochhemifrånflyttamöjligheter att

ålderårsvidsjälvförsörjande arton

AlmqvistAnna
C-uppsat

1995ht
arbetesocialtförInstitutionen

universitetUmeå

Sammanfattning

enligtålder,årsmyndig vid atttrotsSverige blir artonI manmenman
inskränkerfaktorermångafinns detbetraktaslagen somvuxensom

ochhållerMyndighetsåldernliv.för sitträttigheten meratt ta ansvar
dubblasamhälletstolkaskalloch hururholkaspå att manmer

Är ellerhand ärandra skallbarn tabudskap omett stort somman
skyldig-ochrättighetermedmedborgare ansvar,sammavuxenman en

föräldrarnaheter som
blispeciellt mednågotdettycker är attungdomarDagens att

Systembolagetalkoholhandlafår körkort,myndig osv.taman-
flyttamyndigblimed ärviktigaste attdock dettycker attflestaDe att
finnsmaterialethärdetIföräldrarna.oberoendeoch blihemifrån av

betydelse.bostadensgällerdetkönenmellanskillnad närtydligdet en
myndigbli ärmedviktigastedetgradhögre atttycker iTjejerna att

takbaramångaför äni dagBostadenhemifrån. ärflyttafå meratt
utvecklandetvidfaktorviktighuvudet. Den vuxenär enavöver en

likheterbetydelse harbostadensforskaredelidentitet. En attmenar
skalldärigenomoch denidentiteten,förbetydelse attkroppensmed

använderUngdomarnaidentitetsskapandet.delbetraktas avensom
därigenombliroch dendeföruttryck är enförbostaden att vemge
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symbol för grupptillhörighet på olikasätt stilar inomsamma som
mode och musik.

När det gäller ungdomarnas uppfattningar när är attom man mogen
flytta hemifrån finns det skillnad mellan tjejer och killar. De flestaen

tjejerna mognaden inte går åldersbestärnmaatt denav anser att utan att
beroendeär vilka erfarenheter får möjlighet Engöra.av attman

tredjedel killarna delar deras uppfattning. Liknande tendenser kanav
i ungdomarnas åsikter utflyttningens betydelse förman se om

vuxenblivandet. När skall utvecklas från barn till krävs detman vuxen
har tillgång till bostad och arbete,att fortsätterman attannars man

beroende sina föräldrar.vara av
Att ungdomar inte kan flytta hemifrån de självanär vill beror till

del på situationen på arbetsmarknaden.stor Dagens ungdomar har
varken tillräcklig utbildning eller arbetslivserfarenhet de kommernär
från gymnasiet. Deras möjlighet få arbete olikaär arbets-att genom
marknadsåtgärder, dessa kan i sin försvåra få riktigtturmen att ett
arbete. Arbetsmarknadsåtgärderna bidrar ofta inte till etableringen
arbetsmarknaden, i stället leder de till den enskildeutan hamnar iatt

rundgång tillfälliga arbeten, arbetslöshet, utbildning ochen av
arbetsmarknadsâtgärder.

Det finns andra faktoreräven begränsar ungdomars möjlighetersom
på arbetsmarknaden. Deras inträde i arbetslivet börjar i allmänhet med
enklare arbeten tillfällig karaktär och med låg lön, vilket känne-av
tecknar den sekundära sektorn arbetsmarknaden. Den primära
sektorn erbjuder däremot arbeten med hög lön, anställningstrygghet,
höga kvalifikationskrav och goda möjligheter till Deavancemang. som
arbetar inom den sekundära sektorn har ofta svårigheter komma inatt

den primära, då rekryteringen mellan sektorerna mycket begrän-är
sad. Ungdomarnas arbetslivserfarenheter från den sekundära sektorn
verkar stigmatiserande och blir börda värdefullänsnarare en en
erfarenhet.

De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna trädde i kraft dennya som
l juli 1995 kommer sannolikt innebära ytterligare problem föratt
ungdomar vill flytta hemifrån. Den låga ersättningen för desom som
står under kommunernas omöjliggör bostad inteansvar egen om man

Åtgärdernahar föräldrar kan betala. blir också hinder försom ett att
etablera sig på arbetsmarknaden eftersom arbetsgivare villigaär att
erbjuda riktig anställning de kan få bidrag.när Et problemen annat
för ungdomar vill flytta hemifrån bristen småär och billigasom
bostäder.

-
När det gäller ungdomarnas på hur skall underlättasyn man

utflyttning finns det inte någon skillnad mellanstörre könen. flestaDe
framför det viktigtär ungdomar kan erbjudasatt arbeteatt med en
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ungdomarna ordentlig lönrimlig ersättning. En tjej skrev: "Ge en
jämställt detpå och flytta hemifrån. Sverige jude kan leva närärsom

jämlikhetDå borde också eftersträvagäller och kvinnor.män man
Även utbildade till ingenjöreroch gamla. de intemellan ärunga som

enligtlön." kille uttryckte sigmåste kunna kräva rimlig Enen
ochungdomarna studerasamhället stimulerarfölj ande: Viktigt attatt

ledaförsörja de gamla ochändå de skallarbeta. Det juär som
bostadsföretagen bordeNågra ocksåframtiden."Sverige i attanser

och allhyresstorlek efter ungdomarnas lönerlägenheternas attanpassa
blir billigare.borde bort så delyx i lägenheternaonödig atttas

bostadsmarknaden påverkar intearbets- ochFörutsättningarna
också ungdomarnasflytta hemifrån,möjlighetenbara utanatt

Mognaden i hög grad beroendeidentitetsskapandet.utveckling och är
Genomfår möjlighetvilka erfarenheter göra. attattsom manav
försörjningarbete ochboende, haerfarenheter att etteget egensom

förlängd. aspektblir också ungdomstiden Enfram i livetskjuts annan
socialavuxenvärlden koncentreras dettill umgängettillgångär att utan

tillgång tillbara hargenerationen. Att ungdomarnadentill egna
ocksåidentitetsskapande innebärreferenspunkt i sittjämnåriga attsom

fram i livet.mognaden skjutssociala och psykiskaden
frånutestängdai många avseendenkänner sigungdomarDagens

faktisk utestängning. Begreppetfinns ocksåvuxenvärlden, det enmen
vid myndighetensförfoganderätt något,betydermyndig över men
utnyttja grundrättigheter de inte kaninträde får ungdomarna som

å sidan ungdomarnafaktorer. Samhälletrad samhälleliga ger enaav en
möjligheter tillderaså sidanrättigheter andra stänger att tamanmen

utestängninginnebär faktiskförlängningenpå dessa, vilket i envara
vuxenvärlden.från

myndigl8-årsgränsen för bliflesta ungdomarna tyckerDe attattav
betraktasinnebäraockså skallbra, de vill denär attatt sommanmen

hemifrån och bliflyttaförutsättningarUngdomarnas attvuxen.
för sociala ochbetydelse denvilket harsjälvförsörjande stor--

myndig skall be-förförbättrasmognaden måstepsykiska att-
myndig.just ltyda.

. . .
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Åldersgränser2 skydd eller hinder-

Camilla Hemgard
D-uppsats

1996vt
Sociologiska institutionen
Lunds universitet

Sammanfattning

ÅldersgränserUppsatsen skydd eller hinder studieär en av-
samhällets åldersgränser utifrån gymnasieelevers ochuppsatser
intervjuer med från de politiska ungdomsförbunden. Jagrepresentanter
har valt behandla 18- och 20-årsgränsen och de klasser haratt som
valts för djupare analys Pildammsskolan i Malmö, Filbornasko-ärut
lan i Helsingborg, Tannbergsskolan i Lycksele och Strömbackaskolan

Syfteti Piteå. med detta undersöka det föreligger någraattvar om
skillnader mellan och södra Sverige det gäller ungdomarsnärnorra
uppfattningar åldersgränser. Jag har intervjuatäven representanterom
på olika nivåer från de politiska ungdomsförbunden för belysaatt
deras åsikter i och slutligen jämfördes dessa med ungdomarnasämnet
uppfattningar. försökDetta hurdan kontakten mellanärett attvar se
de politiska ungdomsförbunden och ungdomarna i samhället.

materialet fannI jag både likheter och skillnader mellan ung-
domarna i och söder. För börja med skillnaderna kanattnorr man se
tendenser ungdomarna i söder lag relativt liberala ochöver äratt
individualistiska i sitt tänkande, medan ungdomarna i har ettnorr mer
moraliskt och kollektivt tänkande. Detta visar sig i deras resonemang
kring olika åldersgränser i samhället, flestadär de eleverna i söder vill

individen skall ha handlingsfrihet och mindre makt.störreatt staten
De upplever vissa åldersgränser hinder från självett att tasom ansvar
och bli 20-årsgränsen på Systembolaget och dent.ex.vuxen, som
eventuella 18-årsgränsen för tobaksinköp. Majoriteten eleverna iav

däremot samhällets åldersgränser trygghet och ettnorr ser som en
beskydd från faror i samhället och de tycker därför 20-årsgränenatt
på Systembolaget bör kvar, det införasbör 18-samt attvara en
årsgräns för tobaksinköp.

vissa frågorI ungdomarna i och söder lika i sinavar norr mer
åsikter. Många elever talar individerorättvisa födda årnärom samma
behandlas olika beroende på vilket föddadatum de och så syftar deär
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till allapå rösträttsåldern och inträdet krogar. De attt.ex. menar som
praktisktfödda år borde behandlas likadant det ärär omsamma

inställning förekommer både imöjligt och denna kollektivistiska norr
Eftersom ungdomarna oftast umgås med andraoch söder. ärsom

viktigt för dem umgås och uppleva sakerfödda år detär attsamma
självständiga individer ellerde i övrigttillsammans, äroavsett om

bådeväldigt mycket iInställningen till rösträttsåldern varierar norr
tyckerinte ändra på den. Ungdomarnasöder, majoriteten villoch men

viktig betydelsefullt, vissaoch valetdet rättighet ärär attatt anseren
redan vid 16-tillräckligt insatta för kunnasig och röstaattvara mogna

vill åldern ska höjas tillandra tycker ochårs ålder medan tvärtom att
år.20

påverkaungdomsförbunden bör ha chansDe politiska samtstor att
meddärför det viktigt deras kontaktföra fram åsikter och är att
hadegod. ungdomsförbundensamhällets ungdomar Ingetär av

diskuterathuvudfråga och vissa hade intesamhällets åldersgränser som
utsträckning. Angående åldersgränsen System-någondem i större

övrigaför sänkning till 18 år,endast och S S Ubolaget M U Fär en
kvar vid 20åldersgräns skall liggaungdomsförbund tycker dennaatt

för inköpdet borde införas l8-årsgränsEndast tyckerår. C U F att en
ellerfrågaantingen inte diskuterat dennatobak, övriga partier harav

använda tobak.locka fler ungdomar tillde lag skulleså atttror att en
kalenderår bordeungdomsförbundet tyckerendaC U F detär attsom

möjligt.åldersgränser där det praktisktfödelsedatum på de ärersätta
påhård linje och 20-årsgränsenganskaK D U driver attanseren

alkoholför förtäraskall kvar,Systembolaget gränsenatt attsamtvara
ungdomsförbund20 år. Grön Ungdom detpå krogen skall höjas till är

ocksåde harsamhällets åldersgränser ochhar sägamest att omsom
ifå inflytandeskallmånga idéer. De tycker att merunganya

medår för få sittatalar bl.a. på 14samhället och de gräns attom en
landstingsnivå.på kommunal-i nämnder och

synpunkter åldersgränserungdomsförbundensDe politiska varom
skiftande åsikterna hosdärmed devarierande och det speglar ung-

visa sig idet viktigtdomarna. Förbunden tycker är uteattatt sam-
det minskadeoch de oroadeträffa ungdomarhället, överärattsamt

ungdomars rädslaSjälva depolitiskaintresset för det systemet. anger
politiskttill sig heltfack, svårighetför hamna i deras ta ettattatt ett

intresset.till det minskadepolitikerförakt orsakerpaket och som
kräver organisato-föråldrat ochpolitiskaKanske detär systemet nya

sig, det denskalformer för ungdomarnariska att engagera menar
Ulrich Beck.tyska sociologen

kontakt med verklighetengodungdomsförbundende politiskaHar
ungdomar Engagemangetför samhälletsoch de braär representanter
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för samhällets åldersgränser verkar betydligt svalare hosvara
ungdomsförbunden hos gymnasieeleverna och kanske detän är ett
tecken på ungdomsförbunden inte tillräckligt lyhörda. Med tankeäratt

deras medlemsantal i många fall drastiskt minskar så detäratt
kanske någonting förbättra.de bör tänka på Hade ungdomarna åatt
andra sidan blivit tillfrågade vilken politisk fråga de tycker ärom som
viktigast, så hade de troligtvis inte samhällets åldersgränser.svarat
Sannolikheten hade varit de miljön och arbets-större att t.ex.angav

ungdomsförbundlösheten, vilket många hade huvudfrâgor. Nusom
fick eleverna uppgiften skriva samhällets åldersgränser och detatt om

grad föri högsta aktuellt ungdomar 18är ämne är ärett runtsom som
år. Det visade sig tydligt i för de hade många synpunkteruppsatserna
och idéer de olika bara förgränserna, att engagemangetom men
verkar mindre hos ungdomsförbunden så kan jag inte dra någonvara
slutsats de inte har någon förankring hos ungdomar.attom
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3 Ungdom ungdomstiden ungdomarsom -
åsikter åldersgränserom

Malin Edeblom
C-uppsats
ht 1995
Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet

Sammanfattning

syfteMitt med beskriva och förklara ungdomars rolluppsatsen attvar
och plats i samhället och mina frågeställningar handlade närom
ungdomarna för sinaär liv. Somatt tanogvuxna ansvar egna en
bakgrund hade jag avsnitt ungdomens historia, koncentrerat påett om
1800-talet och framåt. teorierDe jag använde mig i min analysav var:
Psykologisk utvecklingsteori för belysa ungdomars inre utveckling,att
Thomas Ziehes teorier den kulturella friställningen för belysaattom
hur samhället har förändrat människorna och därigenom deras sociala
och kulturella verklighet och samhällsperspektiv Sverige då ochett av

för belysa vad skeenden i samhället kan ha för betydelse förattnu
ungdomars utveckling.

Jag valde de jag ansåg kunde belysa mina frågeställ-ut teman som
ningar och intressanta för mitt syfte: Barn ellersom var vuxen,
Rättigheter och skyldigheter, Myndig pank, Ungdomar ochmen
inflytande några Ungdom och åldersgränser.samt tematuppsatser
Det blev sammanlagt lOO valdeJag några variableruppsatser. utca
för sammanställa dessa Frihet, och bostad,att uppsatser: pengar egen
Arbete, Rösträtt, Körkort, tobak och alkohol Allmäntsamt om
åldersgränser. Läsaren kan tänka på ungdomarna själva har valt sittatt

och vad de velat skriva det, liksom del ochämnentema attom en
förslag bara tagits fåtal ungdomarna. behöverDettaettupp av av
naturligtvis inte betyda de andra ointresserade eller inte haräratt
någon åsikt i dessa frågor bara de inte valt eller inte tänktutan att

skriva just den frågan. valdeJag de i mitt tycke intressantas-att utom
och innehållsrika med ungdomarnas åsikterte mest uppsatserna egna

och förslag på förändringar åldersgränser, så några generellav
slutsatser vill jag inte dra. De tolkningar finns mina ochärsom egna
alternativa tolkningar kan troligen göras.
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myndighetsålder ochår brasjälva 18Ungdomarna ärattanser en
och borde räknasvuxenlivetdå för detde är mestaatt somavmogna

grundi samhället på sini stället diskriminerasde uteatt avmenvuxna
dina gärningar och ditt liv,för18-åring skall duålder. Som ta ansvar

inte Idealeträknasmyndig dudu ännuär voresom vuxen.men
olikaungdomar mycketeftersomindividuella åldersgränser mognar

ansåg myndig-orealistiskt. Någraförstår detalla år attattmen
ändå intehöjas till 20 år eftersomkanhetsåldern lika gärna man

18 år. ungdomarna konstateradefullt vid Enräknas ut avsom vuxen
så bra,åldersgräns den inteunder näräräratt men manenom man

den lagom och bra.denkommit gränsen äröver
blir myndig eftersomcentral positionFriheten har när manmanen

verklighetenoch allt själv. Menfår alla beslut ärdå ta ansvar en
går i skolan och bor kvarofta fortfarandeeftersom 18-åringenannan

för chans påläsa vidare haoftaDe blirhemma. atttvungna att en
frustrerande eftersompå kan bliarbetsmarknaden. Bristen ung-pengar

förverkliga demfinns de kan intemöjligheternadomarna vet att men
justoch de saknar det.allt kostarpå grund att pengarav

hemifrånflyttadrömmerflesta ungdomarnaDe tror attatt menom
Standardenoch bristen bostäder.kostnadendröjer på grunddet av
i dendet alldeles Detviktigaste ärinte detär utan egnaegna.

blir själv-sig riktigtkan kännalägenheten mervuxen, manman
för allt. Eftersomfårfår frihet ochständig, ta en egen.ansvarmer

vuxenli-identitetsskapandet ochviktig förbostad utgörär motett steg
försenassjälvständiga individerutvecklingungdomarskan motvet

hemifrånförsvårar och försenar flytteneller hämmas. Det mestsom
för hadet behövs inkomsteftersomarbetslöshetenär att egenen en

ochföreslår ungdomslägenheterungdomarnalägenhet. lösning ärEn
billiga små bostäder.till det finnssamhället borde attatt se

känslainte ungdomarsina föräldrarleva hos ochAtt en avgerav
vill kunna klara sigflesta ungdomarsjälvständighet. Defrihet och

försörjakunna sigsina föräldrarberoendesjälva och inte utanavvara
arbete inkörs-socialbidrag. Ettintearbete, äreget engenomgenom

skjuter inträdetutbildningvuxenlivet. Längretillport upp
vilket bådeungdomarnaställer kravarbetsmarknaden och större

utslagning. Ungdoms-likväl leda tillkonkurrensfördelkan bli somen
ordinarieinträde på denungdomarnasskjuterpraktikplatserna upp
svårt fördet verkarinte populäraarbetsmarknaden, de är varamen

fyllt 20 år.alternativ innan denågra andraungdomarna att se
arbetslösa enligt demvidare eller gåsikta läsafårUngdomarna att

framtidenskriverungdomarnaingensjälva. Nästan som omav
sig arbete.förväntar ett
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Rösträttsåldern borde enligt många ungdomarna sänkas till 15av -
16 år i kommunalval liksom i folkomröstningar framtidsfrågorom

kärnkraft och eftersomEU, det deras framtid det handlart.ex. ärsom
Då skulle politikerna tvingas lyssna och visa respekt förom. mer ung-

domarna och det kanske kunde leda till demokratiskt samhälle.ett mer
Här har jag dragit paralleller till den viljan ställningstörre iatt ta
varje enskild fråga i stället för sig partipolitikägna märktsatt som
under de årtiondena det ökande motståndet auktorite-senaste samt mot

Intresset för framtids- och samhällsfrågor förtroendetter. är stort men
för politikerna minskar och vissa väldigt kritiska till samhälletär och
politiker. Detta kan delvis bero på det politiska och demokratiskaatt

mal långsamt och ungdomar vill det skall ske snabbasystemet att
beslut och förändringar. Många ungdomar sig väl insatta ianser
politik och statsvetenskap känner de har svårt påverkaatt attmen
besluten i samhället. Det finns deäven rösträttsåldernattsom anser
borde höjas till 20 år de få.ärmen

Körkortet viktigt för ungdomarär mycket beroende de då kanatt
sig dit de vill oberoende andra. Flera ungdomarnata attav av anser

moped och skoterkörning bör föregås minst lektion i trafikreglerav en
och eventuellt bör teoriprov avläggas. Många ungdomarna villett av
ha hårdare koll butiker säljer folköl och 18-årsgräns vidmoten som
tobaksinköp majoriteten bra. mångaFör ungdomarna äranser vara av
åldersgränsen på 20 år på Systembolaget obegriplig hel delmen en

den bra då försvårarden förär de under 18 år fåatt äranser attsom
alkohol. Däremot det bra med IS-årsgräns allatag vore en

krogar eftersom det borde minska antalet ungdomar drar stan.som
"Det ju just gemenskapär med andra människor sökergenom man
erkännande och på så vis och lär sig uppträdasom vuxen mognar som

vuxen."en
En del ungdomarna kollektiva födelsedagarstor tarav upp som en

möjlighet till rättvisare åldersgränser, antingen året född ellerärman
juli det året.1:a Det bra lösning på flera åldersgränservore en

eftersom i den åldern vill kunna saker sinagöraman samma som
klasskompisar, exempelvis krogbesök och mopedkörning. Det borde
också minska fallen förfalskade legitimationer enligt fleraav ung-
domar.

Ungdomar vad jaghar erfarit små möjligheter för sittatt ta ansvar
innan fyllt år.liv de 20 Detta beror till del på den högaeget stor

ungdomsarbetslösheten, högre utbildningskrav och brist ungdoms-
bostäder. ungdomarnaNär går arbetslösa kommer de inte in i
samhället riktigt och de står utanför den del trygghetssyste-även av

bygger på arbetsinkomsten. Ungdomarna kan få problemmet attsom
identifiera sig med de och deras arbete och ekonomiskavuxna
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denMensig få detsamma.själva inte ävendeoberoende när tror om
sänksåtgärderarbetsmarknadspolitiskaförZO-årsgränsennuvarande

sysselsätt-kanskejobbflerungdomarnadet intetill 18 år utan enger
dåligafå ellerfinns fördetåtgärd. Jagellerning attanseren

efterdirektstuderafortsättavill18-åring intealternativ om en
villskolgångtolv årsvidare efterläsaorkar inte utangymnasiet, alla

sig förbestämmayrkeslivet ochpåförflera årellerha attett prova
villyrkesval devilket göra.

mellanmotsättningnaturligt meddettänka ärbörMan att en
gårfrigörelseprocessendeldå utoch ungdomars synsätt avenvuxnas

Ungdomar gränservillkor.deunderordna sig testarintepå att vuxnas
förorka ståochdärmåsteochidentitethitta sinför att varavuxna
bliungdomstidenmedMålet är attvärderingar och sätta gränser.sina

tidigareframtidstrohar inteungdomardagens somsammamenvuxen,
ekono-bådesamhället,isegregationökadskerNugenerationer. en

sigkännerungdomarnatillledavilket kanåldersmässigt,miskt och att
vilket kangenerationenäldredenförfördeladediskriminerade och av

svårakanäsiktsmässigtochvärderings- attklyftorskapa varasom
ledarespekt kanpåoch bristKommunikationssvärigheteröverbygga.

delUngdomarna ärgenerationerna.mellanproblemonödigatill aven
i det.händervadintresseradeoch desamhälletsvenska ärdet somav

människormilj. närför 9kunnaska"HurNågra röster: ta ansvar
Varför kan intesjälva"handför lärainte taatt ossomoss

Folkom-gamlaochmellanlandjämställdheten;Sverige ungavara
medska levajagmitt liv. Det ärunder.gällerröstning. resten somav. "Depå."eller ändrapåverkakanjag intebeslut vuxnaett som

påungdomarmåstedem..." Vuxnatycker tabaralyssnar när som
FÖR SINAANSVARATT TAUNGDOMAR"UPPMUMRAochallvar

LIV"EGNA
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4 Om ungdomars på åldersgränsersyn

Nina Liedgren
C-uppsats
ht 1995
Institutionen för socialt arbete
Umeå universitet

Sammanfattning

Mitt syfte med med utgångspunkt i gymnasieeleversäruppsatsen att
belysa och analysera ungdomars tankar åldersgränser.uppsatser om

Jag söker följande frågeställningar:svara
Uppfattas åldersgränsernal meningsfullasom
Orsakar åldersgränserna2 problem

3 Vad innebär det enligt ungdomarna bli myndigatt
Det empiriska materialet i den här studien erhölls jagattgenom

studerade 50 stycken slumpvis utvalda elevers Genom denuppsatser.
första frågeställningen försöker jag de rådande åldersgränsernase om

ungdomarna. Materialet visar ungdomarna ställer sigaccepteras attav
positiva till införa 18-årsgärns vid tobaksförsäljning medatt en
förbehåll för åldersgränsen eventuellt kan eller 16 år i15att vara
stället för år.18 Ungdomarna tycker åldersgränserna för fåatt att
möjlighet till övningsköra och körkort lämpliga. Denäratt ta
lagstadgade IS-årsgränsen krogen bra enligt ungdomarna.är
Angående rösträttsåldern kan ungdomarna delas in i två degrupper;

det bra inträder i samband medär rösträttenatt attsom anser
myndighetsåldern och de tycker gymnasieelever också bör fåattsom

Det likadant med åldersgränsen Systembolagetrösta. medär som
rösträttsåldern, ungdomarna kan delas in i två Engrupper. grupp
tycker 20-årsgränsen på Systembolaget meningsfull medan denäratt
andra vill ha åldersgräns 18 år sammanfaller medgruppen en som

för få dricka alkohol krogen. Ungdomarnagränsen detatt attanser
lämpligt få dricka alkohol på krogen vid 18 års ålder.är att
En slutsats detta de angivna åldersgränserna fyller syfteär att ettav

denoch upplevs meningsfulla i bemärkelsen de nödvändigaärattsom
iligger ålder med litet förbehåll för demgränserna rättsamt att ett

vill sänka rösträttsåldern och åldersgränsen på systembolaget. Desom
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inte denödvändiga tyckersistnämnda upplever gränserna attmensom
åldersnivå.påligger rätt

orsakaråldersgränsernahandlarandra frågeställningenDen om
stå i motsättningbehöver intehär fråganproblem. ja-svar denEtt

upplevaeftersom kanfrågeställningenföregåendetill den enman
till problem. Mankan bidrameningsfull denåldersgräns trots attsom

åldersgränspositiva effekternaför debestämt sighar då att av en
de negativa.överväger

finns del åldersgränserdetmed åldersgränserproblem ärEtt att en
ungdomarnavarandra vilketihop medinte går görså säga attattsom

och"mellanålder" mellan barnpåfrestandesig ibefinner vuxna.en
åldersgränserna krögarnaalla de olikadettaexempelEtt är

myndighetsåldern och olikaofta högredessutomtillämpar är änsom
bedömningungdomarnakillar. Näroch görför tjejer av enen

åldersgräns,någonofta den tillderelateraråldersgräns annan
exempelpositiv. Ettinte upplevs äråldersgränsenåtminstone när som

Systembolagetpå20-årsgränsenkritiknågra ungdomars mot som
ålders-inkonsekvens iorsakarhandlaregentligen gränsenattom

myndighetsbegreppet.bl.a. urholkaroch därmedgränslagstiftningen
ungdomarnasha studerat ärtvå efterSlutsats uppsatserattnummer

del beror påtilltill problemockså bidraråldersgränseratt ensom
vilket i förlän-lagstiftningeninkonsekvens iupplevelserderas av

ochhembränningproblem,konkretainnebärocksågningen t.ex.
tillinte relaterasproblemlegitimationer. Ettförfalskning ensomav
sänkavillungdomardelagstiftningen uppleveriinkonsekvens som

sambandiproblemframträder i ställetden fråganrösträttsâldern. I ett
olikamänniskor harbestår iåldersgränslagstiftningenmed attsom

mognad.personligochintressen
påungdomarshandlarfrågeställningentredje attDen synom

bedömakritisktvi samtidigtfråga kandennamyndig. Genomvara/bli
kopplarungdomarfrågorna. Enbåda tidigarepå de gruppsvaren

perspektiv. Deåldersrelateraträttighetertillmyndighetsåldern ettur
åldersgränslinjpåslutstationenmyndighetsåldern börtycker en.att vara

myndig-föreslårflertal ungdomaranmärkningsvärt attDet är att ett
emellertidtolkar det20 år. Jagtillkan höjs atthetsåldern som

eftersomför detståregentligen kanske inteochungdomarna är arga
myndig-höjakan likaföljande De gärnaungefärskriver sätt:de

20 årtillmyndighetsåldern höjdeshändaVad skulle.hetsåldern om
till blimyndighetsåldernkopplarungdomar attEn annan grupp

mognad. Dessafrågaoch detbehandlad omsom enservuxnasom
hardetycker inteårs åldervid 18vill attungdomar menvuxnavara

åldern,vid denfulltetablera sigmöjlighetnågon utatt vuxnasom
besviknademdel över.vilket äraven
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Min slutsats på den sista frågeställningen det inte betyder såär att
mycket bli myndig för ungdomarna. Detta beror dels på detatt att
finns åldersgränser efter myndighetsâldern, dels på mångaatt av
ungdomarna inte tycker de har tillräckliga möjligheter etableraatt att
sig självständiga fria individer de blir myndiga, skaffanär t.ex.som
arbete och bostad. rättigheterDe får på myndighetsdagenman
uppskattar dock.man

Som blivande socialarbetare jag familjerna oerhört viktigser som
för ungdomens utveckling. Jag det föräldrarnaär harattanser som

för sina barn. En viktig uppgift för föräldrarna såledesäransvaret att
för sina ungdomar och demsätta grundtrygghet.gränser Jag trorge en

de ungdomar har grundtrygghet också har inre ochgränseratt som en
därmed blir inte alla samhälleligt reglerade åldersgränseryttre

faktisktnödvändiga. Jag benägen påstå höjningär att att en av
åldersgränserna vid tobaks- och alkoholförsäljning andrasamt
eventuella åldersgränshöjningar försvårar det sociala arbetet idévars

Ålders-betonar föräldrarnas för sina barn och ungdomar.ansvar
gränshöjningar signaler till föräldrarna de inte behöver sättaattger om

för sina ungdomar i utsträckninggränser tidigare eftersomsamma som
samhället höjda åldersgränser. villJag dock intetar ansvar genom
förneka samhället har visst för ungdomar ochatt ett attansvar
åldersgränser måste finnas i allmänpreventivt syfte, jag tyckerett men
inte det rimligt samhället frånär övertaratt att mer ansvar ung-

föräldrar.domarna och deras
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vidåldersgränseråsikterUngdomars5 om

alkoholochtobakinköp av

BjörklundUlla
D-uppsats

1995ht
Socialhögskolan

univiersitetLunds

Sammanfattning

inköpföråldersgränsframhåller aveleverna attMajoriteten enav
Deåldersgränsen.omfattasocksåbörSnusinföras.börtobak av

ochtill böterdömasbörminderårigatilltobaksäljeraffärer som
Elevernatid.begränsadundertobakförsäljningfrån enavstängas av

ochrökningmed atthälsoriskernamedvetna uppgervälär om
införandeförElevernasåldrarna. argumentigåttharrökningen ner

Tobaksut-medväl överenstobaksköpvid stämmeråldersgränsenav
markeraskallsamhälletocksåDemotiveringar. attredningens anser

tonårstiden.ochvuxenlivettillhörrökningatt
skallpå krogenåldersgränsenelevernaMajoriteten varaattanserav

och deungdomarförmötesplatsNöjesställena utgör anser18 år. en
drickade villsjälva bestämma18-årsåldernde i är att ommognaatt

ochochsigElevernaej.alkohol eller vuxnamognavaraanser
bemötsintedeupplevelse ärmyndiga. Deras attdetillhänvisar äratt

oftadå de utestängskrogägare,exempelvisfullvärdiga vuxna avsom
iblandåldersgränserocksåpåtalaråldersgräns. De atthögreenav
grundpåungdomarvissadiskrimineraförkrogägareanvänds attav

nationalitet.ellerkönderasav
med sinaumgåsfritidsinsitt behovbetonarEleverna attav

De15-16-årsåldern.ifinns redanbehovoch dettakamrater, att
från 15-där ungdomarungdomsställenordnasdet måsteframhåller att

också sigbeskriverfritid.sin Deumgås påträffas ochkanårsåldern
ochkulturmedsamhälleti ettsärskildsjälva en egengruppensom

i lagenfinnsrestriktionerDekonsumtionsmönster. omsomeget
uppleverungdomskyddetled iochdrycker ärhandel med ett avsom

meningsfulla.eleverna som
Åldersgränsen deharSystembolagetalkohol påför inköp20 år av

för deskyddfrämstriktig. Det ärungdomarflesta anammat somsom
20 år.skallåldersgränsendetonåringarna att varaansersomyngre

börjar drickatonåringarochförsvårasl5-l6-åringartillLangning
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alkohol En del ungdomar föreslår spritmonopolet börattsenare.
försvinna, så vi får det i andra länder. Dock deatt attsom anser en
åldersgräns bör finnas, den skall myndig-attmen vara samma som
hetsåldern.

finnsDet åldersgräns l8 år vid försäljning folköl. Elevernaen av
berättar denna åldersgräns inte efterlevs alla butiker. Det lättatt ärav
för tonåringar i åldern 12-17 år köpa folköl, och det äratt an-
ledningen till det finns många berusade tonåringar påatt ute stan.
Elevernas förslag folköl endast borde få säljas påär Systembolagetatt
eller så måste införasdet hårdare övervakning hur affärerna sköter
kontrollen åldersgränsen.av

Elever från samtliga klasser finns representerade i analysen. De
flesta eleverna har åsikter åldersgränser både vid inköp tobakom av
och alkohol. Någon skillnad i åsikterna beroende på varifrån eleverna
kommer, vilket kön de har, eller de går på praktisk eller teoretiskom
linje, finns inte. flesta elevernaDe åldersgränsen vidattsom anser
tobaksinköp skall 18 år åldersgräns skall gällaattvara anser samma
vid inköp alkohol på krogen och vid inköp folköl.av av
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tonåringartilltyckerTonåringar6 om

HjortsjöMaria
D-uppsats

1995vt
institutionenSociologiska

universitetLunds

Sammanfattning

Ãldersgränser

ålders-flestadetonåringarna är atthosattitydengenerellaDen
harnödvändigasjälvklara, samttämligen enrimliga,bra,ärgränserna

legitimation-skallsåfinnsdeuppfylla,funktionviktig nuatt ommen
behövs.existensderasinformationskärpas att omskraven samt mer
enskildedenskyddaförfannsenbart attåldersgränseransågsDet att

fallaskulledessadå detskull,samhällets utanförindividen, ävenutan
råderfinnasskallvilkaeller gränseråldrarvilkaVid somihop.

önskemålEttolika.individerkonstateradeMångaoenighet. att mognar
dockvilketåldersgränser,individuellainföramed dettaochi attvore

perspektivEgoistiskagenomföra.omöjlighetkonstaterades attvara en
ansågsdå denåldersgräns,bortplockandeeventuelltansågs avettstyra
Mångadit.nåttinnandåligsida"rätt" gränsen,bra manmen

myndighetsålder, rösträttbiogräns,främståldersgränser,önskade att
ellerfyllerårdetgälla fr.0.m.bordetill krogar,inträdet manoch

årfyllerorättvisa,bl.a.Motivetkalenderåret. ärhalva manefter om
jämnårigasakerfår göradåpå året, enssomsammasent man

ansågsmed. Färrejämställsliveti övrigakamrater annarsmansom
olikahartonåringardålegitimationerfalskasiganvändaäven av

sinsemellan.rättigheter
börendastdä detfel,ålder,medmognadförknippaAtt anses
denförbramotiverasmåste attåldersgränsriktlinje.. Enanvändas som

iförlorarlättför lågtsättsdå åldersgränseråtföljdbliskall som
rekommende-betraktaskommakani ställetochauktoritet att ensom
skall däråldersgränslämpligtyckteNågraminimiålder. vararad att

efterpsykisktochfysiskt attblevåldersgruppenmajoriteten mognaav
åldersgruppensamtidigtefterlevasskulleden. Dende sompasserat

skada.tillskulle komma
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Film

Före elva års ålder ansågs barnförbjudna filmerattman mogen se
på grund exempelvis svårigheten särskilja fantasi med verklig-attav
het. Våldsfilmer på grund vill imponera. 15-årsgränsenattses av man

generellt bra då individen förhindras komma i kontakt medattanses
våld alltför tidigt, till filmenssig budskap.ärsamt att tamer mogen

höjning föreslogsEn dock några till åldrar 16, och 18.17av som
Andra ansåg helt kunde åldersgränserbort på filmer, då deatt taman

helt onödiga i dagens samhälle.är

Alkohol

hel delEn Systembolaget borde tillgängligt för 18-attanser vara
åringar. Detta främst med myndig ochärargumenten att man vuxen,
så skall bedöma vad kropp tål, deäven att attman vara mogen ens
flesta kroggränser gäller fr.0.m. 18 år, får vidröstasamt att man
denna ålder. Drickandet ansågs heller öka sänkning tillgjordesom
18 år på grund nuvarande priser, minskad langning samt attav
intresset skulle försvinna då det inte förbjudet.lika Om detta tillär

skulle föranleda drickande nedåt i åldrarna så detärtrots mer
föräldrarnas Många dock 20 år Systembolaget ärattansvar. anser
bra med motiveringar 18 år för och haräratt ungt attsom man
tillräckligt med rättigheter då. ansågs vidareDet lätt fickatt tagman
på sprit under år20 langning varmed sänkning omotiverad.ären
Önskan höjning systembolagsgränsen till 21 år år25om av resp.
framkom förslagliksom höjning själva myndighetsåldern;om av
grund nuvarande alkoholgräns. generellt ansågs årRent 18attav var

bra för inträde till krogen. Detta inte minst grundgräns atten av
krogen något väsentligt i tonåringarnas socialautgör samvaro
fritiden och blir de nekade inträde risken de i stället söker sigär att

på och förstör. Blandning åldrarna krogen önske-ärut stan ettav
mål, inte minst för undvikande konflikter mellan olikaav grupper av
människor.

Tobak

Det råder positivism till den eventuella tobakslag, tänktärstoren som
gälla från år för inköp18 cigaretter. Motiv bl.a. detäratt attav

hämmar främst 13-l4-åringar, till börja röka i och medattyngre,
svåråtkomligheten. Rökning ha sin början i grupptryck och dåanses
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fungerar ochhur kroppenansågstufft. Vid 18för det är vetaatt man
skulleförslagkritiken dettavanligasteskada. Den attmottar var man

få effektoch det kanfall langningi allafå i motsatttag envarorna
det förbjudet. En eventuelltuffare rökabliri det ärännu attatt om

rimligare.motståndarna15-26-årsgräns ansågs somav

Rösträtt

till 15-16år sänkningvid 18 bra,finnerMånga rösträtten att enmen
information innanskulle grundligomotiverad. Dockår heltvore

kring framtids-det främst skulle kretsaförutsättning samt attenvara
Ungdomar framställsdirekta närhet.i individensfrågor och frågor

parti och kritiskasolidaritetsbundna tillklarsynta, egetmersom
vill förmedla. Pensionärerspartierna rösträttde olika budskapgällande

borde gällaansåg detifrågasattes. Fåungdomarfrågori rör attsom
måstevisa ungdomarenbart förFler skulleriksdagsvalen. rösta, att att

bliskulleansågs samhälletdärmedoch ävenrespekteras att mer
inflytandeUngdomarmänniskovärdigare.demokratiskt och utan

förfarligt, inte minstpassiva, vilketlikgiltiga ochansågs bli är
samhället.

ansågseventuell sänkning vägaröstInvändningar attmot var enen
oseriösa,alldeles för18 årungdomar underför mycket ärsamt att
fåföregoistiska rösta.okunniga,lättpåverkade, attsamt omogna

framkom. En21till 20på höjningFörslag rösträtten resp.av
skulle då berooch denröstningförskiftande åldersgräns nämns även,

vad frågan berör.

Vuxenhet och ansvar

individuellvuxenblivandet medutvecklingenförknippadeMånga av
fårfår intevad göraansvarstagande,ochmognad t.ex.eget man resp.

viktigtfrån samhället. Ansvarindividen åläggsdvs. det ansesansvar
självständig-ochmed dess frihetKörkortetutvecklingen.för den egna

Även flyttabliförknippade meddet mångahet attatt vuxen.somvar
tillberoendetslutetfriheten imed denförknippadeshemifrån stora av

självständighetochlivserfarenhetdenminstföräldrarna. Inte genom
medförknippasdockkundeutveckla. Dettadetta ansågsgenomman

ofta käpparalltsomexempelvis ekonomin sätterdågenerell ålder,en
föräldrarnasoberoendemognad flytta. Atti hjulet, atttrots avvara

samhället,pådockskjutsMycket överekonomi viktigt.är ansvar
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det skall bygga billiga bostäder stå för subventioneradeattgenom samt
hyror.

Att bli förknippades generellt med myndighetsåldern, vilkenvuxen
ansågs bra. framförDetta allt på grund då myndig iärattav man
laglig mening och längre barn klassasär Det fannsutan som vuxen.
dock de ansåg myndighetsåldern kunde höjas. Somatt gottsom
främsta skäl nämndes kände sig omyndigförklaradatt man av
samhällets olika och förbud främstgränser systembolagsgränsen och
krogarnas inträdesgränser 18, vilket ansågs orättvist. Mentrots även

själv inte kände sig tillräckligt ochatt tvivlademan samtmogen vuxen
på andra 18-åringar gjorde det. Vidäven vilken ålderatt skall fåman

Åldrarfullt och bli myndig råder dock skilda meningar.ansvar som
nämndes bl.a. 19, 20, 21 och 25. Skolgång individen i desamt attvar
flesta fall bor kvar hemma vid denna ålder, ansågs påverka känslan av

Två typiska gråzoner beskrivsatt 17 19ärvara vuxen. som resp.
år. Man ändå inte. Mångaär ville vid myndig-attvuxen, men man
hetsdagen skulle betraktas och behandlas i allasom vuxen samman-
hang undantag eller mildring skyldigheter. Vems feletutan är attav
detta sker Skulden läggs i allmänhet samhället och politikerna
för alla motstridiga signaler och dubbelbottnade budskap ,för hur
tonåringar skall uppföra sig. Anledningen till diskriminering anses
hänga ihop med misstroende från politikerna. Konsekvensett samt
frihet under önskemålen.ettansvar var av

Bland de uppsatsskrivande eleverna det generellt föräldrar,attanses
skola och samhälle borde större sina tonåringar. Mångaöverta ansvar
drar slutsatsenäven ansvarstagande längre fram i livet hänger ihopatt

föräldrarnasmed uppfostran och tidigare sina barn.över Juansvar
ungdomarna desto ökar derasmer ansvar man ger mer engagemang,

och tidigare får det desto bättre. En bestämd förgränsman
ungdomars ansvarstagande dock svårtär Det ansågssätta.att att utan

lära sig försvinnerså respekten för samhället,att även ochta ansvar
hur skall inga politiker lägger någotnär itaman ansvar ansvar
händerna ungdomarna. Får något från politikerna,man ansvar
så lär de heller få något tillbaka, vanligt förekommandeettvar
"hot.
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utvaldaargumentationsanalys7 En gym-av

rösträttsåldersänktpånasieelevers ensyn

PetersonJonas
D-uppsats

1996vt
institutionenSociologiska

universitetLunds

Sammanfattning

inför sänk-1973fram årfördesjämfört deharJag argument som
fördes framoch de1974rösträttsåldern år argumentningen avsomav

fördesdetframkomHär argumentgymnasieeleverna. att somvar sex
återkominteendastdetdessa1973. Av argumentfram år ett somvar

iåterkom äveninte attDetâr20 argument varsomsenare.canu
myndighetsålder ochmellansambandfinnasskallframtiden ett

frågandåirrelevant,rösträttsâlder. Detta är omargument numera
gällaenbarttillsiginskränkerrösträttsäldern attsänkning nuav

detfinnsDäremot motargumentoch ingetrösträttsäldern ettannat.
myndighetsålder ochsårösträttsäldernsänkning att sammamot aven

överensstämde meddegälla.skall Utöverrösträttsålder argument som
mångadet1973 framkomårfördes framde nyaargument som

rösträttsåldern. Dessasänkning argumentförargument avenvarsom
sigrördetiden. Deti argumentliggerkanskesådana omär mersom

inteochpolitikerföraktet"s.k.det atthandlade vuxnaomsom
Åsikter skullerösträttsåldersänktungdomar.tilllyssnar att ensom

ungdomarnabörja lyssnaskullepolitikernatillleda att mer
rösträttsåldern.sänkningförbl.a.framfördes argument avensom

sänkningförframförsdelenDen argument avenstora somnyaav
framtiden. Enkringfunderingarochtankarhandlarrösträttsåldern om

kommitgymnasieelevernavisardessadel attargument somstor av
falliborde sänkasrösträttsåldern vartmed dessa attargument anser

med-handlarfrågorgällerdå dessafolkomröstningari omsom
detfrågan ärställerungdomarnaframtid. Fleraborgarnas omav

deframtid, närungdomarnas87-åring får röstarimligt somatt omen
framtid.sinochmedfår röstaår inte18fylltinte egenännu omvara
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framtidsfrågorna någotdra detta ärkanslutsats ärEn att somavman
democh någotmycketfunderarungdomarna över engagerarsom

rösträttsål-sänkningföruppkommermycket. Det även argument aven
iförtillräckligt16-åring röstapåpekar ärdern attatt mogenensom

i Sverige.valende allmänna
rösträttsål-sänkningflertalfinns ärDet motargumentett avensom

handlartvåbestår störredern. Dessa argument grupper, gruppernaav
årförrän tidigast detungdomarna inte röstaär att manatt mognaom

höjningförespråkargymnasieeleverna18 år. Någrafyller t.o.m. enav
andrafall 21 år. Dennågot enstakatill 20 år och irösträttsåldernav

tillräckligtungdomar intehandlar ärattargumentstora omavgruppen
fyllt 18 år.innanfrågor för kunnapolitiska röstaiinsatta att man

Även rösträttsåldern skallförförespråkarefinnsi denna attgrupp
förs framinte. Ettålder dockförslagnågothöjas, argumentgesny

myndighetsåldern ochnämligenrösträttsåldernsänkning attmot aven
intedärförrösträttsåldernochdensammaskallrösträttsåldern attvara

förargumentfram år 1973fördesskall sänkas. Detta ettargument som
idock hamåsteår 1974. Manrösträttsålderntill sänkning aven

densamma.då interösträttsåldernmyndighetsåldern ochåtanke att var
tillfrån förändrashur argumentHär ettargumentsammaser man

år 1973. Nästangått sedantidenpå den sammamotargumentett som
rösträttsåldern, sägersänkningsak gäller motett argument somaven

idemokratiskt,samhälletrösträttsålder intesänkt utangöratt mer
på grundsplittratsamhället blirtillskulle leda attstället att avmer

detSkillnadenbeslut.svårt fattaskulle haungdomarna motatt egna
demokrati finns detfrågan ävenijag skrev ärförra argumentet omom

Demokratifråganrösträttsåldern.sänkningfördagi argument aven
sänkningtillför- ochbådealltså framförs motargument avensom

rösträttsåldern.
flera deutläsakani analysenresultaten argumentAv att avman

demedgymnasieeleverna överensfördes fram stämmeravsom
fram år 1973. Enfördes argumentstorargument avgruppnysom

harungdomarframtiden ochkringfram tankarfördes är att ensom
de skallframtid,påverka sin växasjälvavilja att uppstor som

skallungdomarnadel förmycket viktigalltsåFramtiden är manomen
framtiden. Avjusthandlardeltill argumentenatt stor omavense

används störstamognadungdomarsdetär sommotargumenten som
höjatillfalloch i någotrösträttsåldern ävensänkaskälen inte attatt

ungdomar inteärEnrösträttsåldern. attargumentstor grupp avannan
allmännadelta i deför kunnafrågori politiskainsattatillräckligt attär

valen.
dra slutsatserna,dessaSammanfattningsvis kan attargumentman av

tydligtförts fram detantalet ärtill attargument somom man ser
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många gymnasieeleverna för sänkning rösträttsåldern.är Menav en av
det relativt sänkningär även är rösträtts-stor moten grupp som en av
åldern. Jag har inte gått in och gjort någon avvägning någranu av om

andra. påJag drar avslutning dennaväger änargument tyngre som
slutdiskussion slutsatsen finnsdet majoritet gymnasieelevernaatt en av

deltagit i denna undersökning för sänkningärsom som en av
rösträttsåldern i Sverige. En vill sänka rösträttsåldern i samtligagrupp
val medan vill sänka den i folkomröstningarna. Menen grupp man
skall heller inte glömma bort vill ha kvar IS-årsgränsenatt en grupp
för delta i val i Sverige, medan vill höja rösträttsål-att t.0.m.en
dern. Det har förts fram någravisaräven argument attsom av
gymnasieeleverna vill sänkning rösträttsåldern i kommun-se en av

medanvalen, de vill ha kvar IS-årsgränsen för i riksdagsvalet.rösträtt
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i världenRösträttsåldrar

Yonhyok Choehämtad frånför rösträttsâlderFöljande information är
"Comparativeprojektetenkätundersökning inomStaffan Darnolfsoch

1995 bedrivsCEAS, vilket sedan årAdministration Study"Election
universitet. Enkäten harinstitutionen, GöteborgsStatsvetenskapligavid

i 112 länder.valkommissionentill den nationellaskickats
från från följandeerhållitsuppgifter rösträttsâlderHittills har om

lokala val.nationella val, inteUppgifternaländer. avser

år16

NicaraguaBrasilien,

år17

Indonesien

år18

Afrika

Verde, Egypten, Kenya, Kongo,Burkina CapeAngola, Benin, Faso,
ZambiaPrincipe, Uganda,ochMauritius, Namibia, Sao TomeMali,

Zimbabwe.och

Asien

Nepal Sri Lanka.Mongoliet, ochFilippinerna, Indien,Bangladesh,

Australien

Zeeland.Australien och Nya
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N0rd-, Central- och Sydamerika

Colombia,Argentina, Bahamas, Canada, Chile, Costa Rica, Domini-
republiken, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica,kanska

Surinam, Uruguay och Venezuela.Mexico, Paraguay,

Östeuropa

Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland,Albanien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Slovenien,
Tjeckien, Ukraina och Ungern.

Västeuropa

Grekland, Irland, Island,Danmark, Finland, Frankrike,Belgien,
Portugal, Schweiz,Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge,Italien,

Storbritannien, Sverige och Tyskland.Spanien,

19 år

Österrike och Turkiet.

år20

Afrika

och Tunisien.MarockoCameroon,

Asien

och Thailand.KoreaJapan,

år21

Botswana.
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ochför inköppå åldersgränserExempel
Sverigeutanföralkoholservering av

Alkoholpolitiskafrånavsnitt hämtade delsi dettaUppgifterna är
Serveringsbe-SOU 1993:50betänkandenkommissionens

alkoholpolitik1994:25 SvenskSOUstämmelser och -
Rapportserie 19från CAN:sdelsbakgrund och nuläge, nr --

alkoholområdet och skador,inköpsålderändradEffekter av
Orvar Olsson.forskningsöversikt aven

därefter Västeuro-i Norden,förhållandenaredovisar förstVi
Nordamerika.sistochpa

alkoholinköpföringen åldersgränsDanmark; m.m.av
är.Serveringsåldern 18är

20 årvin ochsprit och ärför inköpåldersgränsenFinland; av
18 år.starkölför

Serveringsåldern 18 år.är
servering.ochbåde inköpår för20åldersgränsenIsland; är
sprit 20servering ärinköp ochåldersgränsen förNorge; av

18 år.vin och starkölförår och
alkoholdrycker.för inköpingen åldersgränsBelgien; av

18myndighetsåldern,till ärServeringsåldern, knutenärsom
ar.

16 år.alkoholinköp äråldersgränsen förFrankrike; av
18 volympro-år. Alkoholdrycker16 överServeringsåldern är

år.18underdenfår inte ärcent somserveras
utskånk-påfår inte vistas16 årunderoch ungdom ettBarn

sällskapningsställe utan person.vuxenav
alkohol.inköpföråldersgränsingenGrekland; av
sällskap.målsmans18 årServeringsåldern är utan

servering.inköp ochbåde18 år föråldersgränsenIrland; är
serveringellerför inköpfinnsåldersgränsingenItalien; av

alkoholdrycker.svaga
Åldersgränsen alkoholdryck-andraserveringochför inköp av

16 år.ärer
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Nederländerna; åldersgränsen för inköp och servering av
alkoholdrycker under volymprocent15 16 år och förär alko-
holdrycker däröver 18 år.

Portugal; åldersgränsen för inköp och servering 16 år.är

Schweiz; normalt gäller för inköp 18 år och för servering 16

ar.
varierarDet dock mellan kantonema. I vissa kantoner gäller

16 år för vin och öl och 18 år för sprit. I någon kanton gäller
för inköp 16 år och för servering 14 år.

Spanien; åldersgränsen för inköp alkohol 16 år.ärav
Serveringsåldem nattklubbar liknandeoch år.18är
Åldersgränsen varierar mellan de regionerna.autonoma
Storbritannien; åldersgränsen för inköp ialkohol butikerav

med s.k. off-licens år.18 För öl och cider gäller 16 år.är
Serveringsåldem för starksprit 18 år och för öl och ciderär
år.16

Personer under 14 år får inte vistas på utskänkningsställe.ett
åldersgränsenTyskland; för inköp och servering 18 år förär

starksprit 16 åroch för vin och öl.
Personer under 16 år får inte vistas pålängre änrestaurang

till kl. 24.
Österrike; åldersgränserna för inköp och servering varierar i

de olika delstaterna mellan 16 18 år.och
Kanada; delstaterna har skilda åldersbestämmelser.
Åldersgränsen för inköp alkohol varierar mellan 18 och 19av

ar.
Serveringsåldem varierar mellan 18 och 19 år. I delen

delstater det tillåtetär ännu denatt servera yngre personer om
i sällskap någonmedärunge vuxen person.

USA; åldersgränsen för förtäring alkohol 21 år "drin-ärav
king age" i samtliga delstater.
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