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Ökat valdeltagande och stärkt demokrati,
Sedan åttiotalet har ojämlikheten i landet ökat. Det mäts enklast i pengar – disponibel inkomst och
förmögenhet. Men syns också i ett allt hårdare arbetsliv, en trängre bostadsmarknad och många
människors begränsade möjlighet att påverka sin vardag och sin framtid. Och i valdeltagande.
Människor med sämre förutsättningar att påverka sina liv tenderar också att i högre grad gå miste om
att påverka utgången i allmänna val. Den ojämlika fördelningen av valdeltagande innebär att
valresultatet inte återspeglar folkets vilja. I förlängningen äventyrar ett lågt valdeltagande den
parlamentarisk demokratins legitimitet.
Enskede Årsta Vantörs stadsdelsnämnd kan inte lösa alla dessa problem ensamt, men vi kan dra vårt
strå till att öka våra medborgares möjlighet till makt och inflytande. Vid förra kommunalvalet i
Stockholm var valdeltagandet 83,52 procent. En blygsam ökning sedan valet innan. Ett axplock ur
statistiken ger dock en tydlig bild av att vi har lång väg kvar innan våra medborgare har samma makt
över valresultatet. Valdeltagandet i Rågsved S var 57,98 procent, i Hagsätra V 64,65, i Högdalen Ö
73,60, i Dalen S 73,96 och på Östbergabackarna 66,55 procent. Samtidigt som valdeltagandet i Årsta
C var 88,70, Stureby C 90,83 och på Enskedefältet 91,07 procent. Vissa av våra medborgare får alltså
inte sin röst hörd i samma utsträckning som andra. Det är ett problem för politiken och för demokratin.
För detta har vi som bär ett förtroende som folkvalda ett ansvar.
Det finns mycket som politiken och partierna behöver göra för att tillsammans vinna förtroende för
den representativa demokratin, men också den offentliga verksamheten kan bidra. Att utjämna olika
förutsättningar är ett av välfärdens kompensatoriska uppdrag i skolan, förskolan och kultur- och
fritidsverksamheten, men också bredare. Det är inte bara rimligt utan också nödvändigt att vi
gemensamt tar ansvar för ökat valdeltagande. Det kan ske med ökade öppet tider på medborgarkontor,
tillgängliga nämndmöten, pop-up valcentrum, hushållsutdelning av valinformation och en hel del
annat som ligger inom stadsdelens rådighet. Vi vill också peka på att förra valets satsning på
valambassadörer var lyckat och påverkade valdeltagandet i rätt riktning.
Med anledning av ovanstående vill vi fråga förvaltningen följande:
 På vilka sätt planerar stadsdelen att arbeta för ökat valdeltagandet?
 Kommer stadsdelen, likt föregående valårs satsning, arbeta med valambassadörer i samverkan
med civilsamhället?

