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Interpellation 
 
 
2014 är ett demokratins år. Under ”supervalåret” 
hålls val till Europaparlamentet och riksdagen samt 
till kommun- och landstingsfullmäktige. Rösträtten 
är demokratins kärna. Att rösta innebär ofta ett 
större intresse för den offentliga debatten och en 
ökad förståelse för samhällets utmaningar och 
möjligheter. 
  
I Uppsala varierar valdeltagandet stort mellan olika 
stadsdelar. På bara 10 minuter kan man cykla från 
en stadsdel med 60 procent valdeltagande, till en 
annan del av Uppsala där fler än 90 procent av 
invånarna går och röstar. Yngre människor och 
utrikes födda tenderar att rösta i mindre utsträck-
ning än andra. Även utbildningsnivå och arbets-
situation är faktorer som påverkar valdeltagandet.  
Kommunen bör verka för att jämna ut dessa skill-
nader. 
  
Kommunstyrelsen har beslutat att reservera 300 
000 kr för informationsinsatser under året i sam-
arbete med valnämnden för att öka valdeltagandet. 
Men företrädare för majoritetens partier i nämnden 
har till Miljöpartiets ledamot i valnämnden påstått 
att nämndens uppdrag endast är att organisera 
valet. 
 
Miljöpartiet menar att valnämnden behöver bli 
bättre på att marknadsföra och informera om val-
lokalerna. Fler lokaler för förtidsröstning bör pla-
ceras i kommunens gymnasieskolor för att öka val-
deltagandet bland unga. Vallokalerna bör dessutom 
väljas ut så att det är tillgängliga för alla, även pe-
soner med funktionsnedsättning av olika slag. Det 
gäller såväl närhet till bra kommunikationer som 
hur själva lokalerna är konstruerade. I Gottsunda 
centrum vore det bra med två vallokaler för att fler 
ska uppmärksamma valet. 
  
 
 

Vi vill också se att nämnden informerar om valet 
på olika språk, gärna tillsammans med ideella före-
ningar. Dessutom bör nämnden informera mer om 
hur kommunen styrs och om viktiga frågor som 
kommunen beslutar om. Det behövs en uppföljning 
så att nämnden använder pengarna från kom-
munstyrelsen för de avsedda ändamålen.  
  
 
Med anledning av detta vill jag ställa följande 
fråga till kommunstyrelsens ordförande Fredrik 
Ahlstedt (M): 
 
Vilka typer av åtgärder avses valnämnden göra 
med de extra medel för informationsinsatser som 
nämnden får för att öka valdeltagandet? 
 
Uppsala, 18 februari 2014 
 
Maria Gardfjell (MP) 
kommunalråd 
 
 
 
 


