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Remiss: Ändringar i EU:s valrättsakt 
Ju2018/04841/L6 

Juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet, som anmodats att yttra sig över 

rubricerad promemoria, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av 

professor Henrik Wenander och docent Vilhelm Persson. 

Promemorian behandlar bland annat frågan om hur Sveriges tillträde till beslutet 

om ändring av valrättsakten ska ske. Enligt förslaget ska det ankomma enbart på 

regeringen att godkänna beslutet. Enligt 10 kap. 3 § regeringsformen krävs 

emellertid riksdagens godkännande när det är fråga om en överenskommelse av 

större vikt. Fakultetsstyrelsen vill här framhålla att ändringsförslaget handlar om 

frågor om val, vilka principiellt sett är av grundläggande betydelse för demokratin. 

Man kan här jämföra med den interna svenska regleringen, där föreskrifter om val 

till riksdagen och Europaparlamentet ska ges i form av lag enligt 3 kap. 13 § 

respektive 8 kap. 2 § första stycket 6 regeringsformen. Ändringsbeslutet blir vidare 

bindande för Sverige när det har trätt i kraft och begränsar därför riksdagens 

framtida handlingsutrymme. Även om innebörden av den föreslagna ändringen kan 

vara relativt begränsad och inte kräver lagändringar bör den därför läggas fram för 

godkännande av riksdagen såsom folkets främsta företrädare.  

I övrigt har fakultetsstyrelsen inga invändningar mot promemorians förslag. 
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