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FULLMÄKTIGEMOTION 

 

Demokrati och delaktighet bör utvecklas kontinuerligt 

 

Demokratin måste ständigt försvaras, den kan bara överleva om så många människor som möjligt deltar i 

de demokratiska processerna. Den mest synliga av dessa processer är att rösta i val. Valdeltagandet i 

kommunalvalet 2021 var 55,1 procent i hela landet (54,7 procent i Lovisa). I kommunalvalet 2017 var 

valdeltagandet i Lovisa 58,8 procent. I kommunalvalet 2012 var valdeltagandet i Lovisa 61,4 procent. 

Valdeltagandet i välfärdsområdesvalet 2022 var 47,5 procent (48,0 procent i Lovisa). Även om 

valdeltagandet i riksdagsvalet har varit högre är det viktigt att notera att det inte längre tas för givet att 

rösta på samma sätt som tidigare. Det lönar sig att öka valdeltagandet i den egna kommunen. 

 

I februari 2022 publicerade den parlamentariska valarbetsgruppen en gemensam deklaration från alla 

partier där man uppmanar besittarna av halvoffentliga lokaler att uppmuntra fler affärer, 

kollektivtrafikaktörer och andra liknande aktörer att visa sin prodemokratiska inställning genom att tillåta 

partier och kandidater att driva kampanj på lika villkor på stationer, i korridorer i köpcentrum, i 

butikslobbyer och andra inomhus- och utomhusutrymmen som är kopplade till butiker och andra 

utrymmen där människor rör sig. Då väljarna hur som helst besöker olika halvoffentliga lokaler har de också 

möjlighet att ta med sig broschyrer och prata med kandidater. Det är en positiv gest som främjar 

demokratin att kandidaterna syns som en del av det normala livet, vilket knappast skulle vara till skada för 

handeln heller. Om valdeltagandet sjunker bör man också överväga lagstiftningsåtgärder för att tillåta 

kampanjer. 

 

Kommunerna beslutar om antalet och placeringen av vallokalerna. Att det är lätt att rösta är en av de 

faktorer som ökar valdeltagandet. Vi behöver fler vallokaler än tidigare och på platser där människor 

naturligt går, till exempel affärer, bibliotek och så vidare. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt grupper 

som annars röstar mer sällan. 

 

Vi som undertecknat fullmäktigemotionen föreslår att centralvalnämnden bereder vallokalerna för 

riksdagsvalet 2023 i förhandsröstningen och på valdagen på ett sådant sätt att man framhäver att det är 

lätt att rösta. Vi föreslår att diskussionen och beslutsfattandet om vallokaler ska äga rum i god tid under 

2022. Samtidigt föreslår vi att stadsfullmäktige ansluter sig till den parlamentariska valarbetsgruppens 

appell till besittarna av halvoffentliga lokaler för att möjliggöra ett större demokratiskt deltagande. 

 

Lovisa 20.4.2022 


