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Ärende 31: Handlingsplan för att öka valdeltagandet i Huddinge – svar på 

motion väckt av Nujin Alacabek (V), Elisabeth Ulin Karlsson (V), Jonatan 

Spejare (V) och Sonia Benavente (V) 

 
Reservation 
Vänsterpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut i ärende 3. ”Handlingsplan för 
att öka valdeltagandet i Huddinge – svar på motion väckt av Nujin Alacabek (V), Elisabeth 
Ulin Karlsson (V), Jonatan Spejare (V) och Sonia Benavente (V)”  
 
Bakgrund 
Från Vänsterpartiets sida välkomnar vi att Huddinge kommun nu i enlighet med vår motion 
som lades fram i juni 2017 arbetat fram en handlingsplan för ökat valdeltagande. Vi 
befarar att detta kommer innebära att vår motion kommer att anses besvarad när den väl 
behandlas med hänvisning till att ”arbetet redan pågår” och att det självklart inte är ett 
resultat av Vänsterpartiets motion, trots att motionen, när den var på remiss, biträddes av 
Demokratiberedningen. I tjänsteutlåtandet daterad 2017-10-05 kan man läsa att ” För att 
öka valdeltagande bland förstagångsväljare samt i områden där valdeltagandet är lågt, 
vore det lämpligt att ta fram en gemensam handlingsplan i kommunen, så att insatser görs 
på ett effektivt sätt”, som svar på vår motion om att upprätta en handlingsplan för att öka 
valdeltagandet i områden där valdeltagandet är lågt i relation till andra områden i 
Huddinge. Detta först efter att ärendet hade varit på återremiss med stöd av beredningen 
på sammanträdet 2017-10-27 eftersom det tjänsteutlåtandet endast hade fokus på ökat 
valdeltagande gällande ”förstagångsväljare” och hade missat att svara på motionens att-
satser avseende ”ökat valdeltagande i områden där valdeltagandet är lågt” i sitt svar på 
motionen. I tjänsteutlåtandet som presenteras på bordet idag tar förvaltningen upp 
bidragande underlag som har lett till upprättandet av denna handlingsplan, men ”glömmer” 
att nämna den huvudsakliga anledningen, nämligen den motion som faktiskt är bidragande 
till handlingsplanens upprättande. 
 
Vad som skiljer Vänsterpartiets motion från det som framkommer i förvaltningens förslag 
som nu framläggs för demokratiberedningen är att man under rubriken ”Uppdrag och 
syfte” i tjänsteutlåtandet skriver att man kommer att ta sin utgångspunkt i befintliga 
resurser. Detta kan i praktiken bara betyda att man kommer att omprioritera de resurser 
som redan finns. Samtidigt är det stora problemet att det inte fungerar på det sättet om 
man vill öka valdeltagandet, då är det mer resurser som behövs, inte en omfördelning av 
de knappa resurser som redan finns. Huddinge har extrema klyftor i valdeltagandet mellan 
olika kommundelar. Mer resurser måste till och de måste inriktas på de områden där 
valdeltagandet är som lägst, exempelvis i kommundelar som Vårby gård, Flemingsberg 
och Skogås. Under samma rubrik skriver man också att syftet är att nå i synnerlighet 
förstagångsväljare. Detta är en ambition vi från Vänsterpartiets sida absolut ställer oss 
bakom. Problemet är att en riktad satsning åt det hållet skjuter över målet om målet är ökat 
valdeltagande och inte bara att de som är röstberättigade för första gången ska utnyttja sin 
möjlighet att rösta. I de kommundelar där valdeltagandet är som lägst inom kommunen är 



 

 

problemet inte att de som nyss uppnått rösträttsålder inte röstar utan att deras föräldrar 
inte gör det.   
 
I Vänsterpartiets förslag till Mål och budget för 2019 och plan för 2020-2021 har vi också 
lagt en extra satsning på ökat valdeltagande i de områden där valdeltagandet är som 
lägst. Vår satsning omfattar en miljon kronor. Ytterligare en miljon kronor satsas i vårt 
budgetförslag på generella förstärkningar av arbetet för ökat valdeltagande.  
 
Sist kan det nämnas att för att en handlingsplan ska kunna ha någon effekt så är det viktigt 
att den inte kommer ett par månader innan valet, utan borde ha upprättas redan i början 
av mandatperioden så man såg de stora skillnaderna som finns mellan de olika 
kommundelarna. Frågan har helt enkelt inte har varit tillräckligt prioriterad för 
minoritetskoalitionen. 
 

 
 


