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Kommunstyrelsen

Motion av Maria Gardfjell (MP) om att upplåta Stadshuset som vallokal
för finska val
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Ärendet
Maria Gardfjell (MP) föreslår i motion, väckt vid sammanträde den 27 februari 2012, att
stadshuset upplåts som vallokal vid förhandsröstning i finska val och att valnämnden ges i
uppdrag att samverka med Finska föreningen och andra berörda föreningar inför kommande
finska val. Motionen återges i bilaga 1
Remissbehandling
Ärendet har remitterats till valnämnden som framhåller att denna typ av arbetsuppgifter inte
ingår i nämndens generella uppdrag men om en officiell förfrågan kommer till nämnden och
medel ställs till förfogande löser nämnden uppgiften. Bilaga 2
Föredragning
Valnämnden har i sitt svar redogjort för att den bistått den finska föreningen när förfrågningar
kommit. Även vid val i andra länder har nämnden bistått.
I det senaste finska valet tog den finska ambassaden kontakt med kommunens samordnare och
fick tips om lokal på Storgatan som hyrdes av den finska ambassaden. Genom samordnaren
lades information om detta ut på kommunens hemsida.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att stadshuset ska upplåtas som
vallokal och att valnämnden får uppdrag att samverka med Finska föreningen och andra
berörda föreningar inför kommande finska.
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Kommunen har ansvar att hjälpa nationer som så önskar att genomföra val. Detta är en
naturlig del av valnämndens uppdrag. Att vi är ett förvaltningsområde för det finska språket
innebär i detta sammanhang inte något särskilt ansvar. Att genomföra val är en fråga kopplad
till nation, inte till språk.
Valnämnden har att på bästa sätt hantera förfrågningar från berört lands ambassad när en
sådan inkommer och som framgår av nämndens yttrande är det något nämnden har vana att
hantera. Om önskemål finns att nyttja stadshuset bör det prövas positivt. Att från fullmäktiges
sida särskilt prioritera ett visst lands val eller en särskild vallokal är inte lämpligt.
Ekonomiska konsekvenser
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut
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