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Till kommunstyrelsen
Jag anser att Ekerö kommunstyrelse bör utöka valnämndens budget så att det finns
ekonomiska resurser att anordna röstmottagning på lämplig plats längs väg 261 på Lovö eller
Kärsö för att göra det lättare att i EU-valet lämna sin förtidsröst på vägen in mot Stockholm
på vardagsmorgnar. Jag anser vidare att valnämnden bör använda en del av valbudgeten för
att på lämpligt sätt ordna en sådan röstmottagning.
Valnämnden, där jag är ersättare, har vid sitt senaste sammanträde då jag var tjänstgörande
ersättare, informerat mig om att nämnden av ekonomiska skäl inte avser att använda den så
kallade mobila enheten för förtidsröstning i EU-valet i vår.
Däremot kommer man att använda den mobila enheten för förtidsröstning i höstens allmänna
val.
Det torde vara väl känt att valdeltagandet i EU-valet tidigare har varit mycket sämre än vid
de allmänna valen. I massmedia finns återkommande uppgifter om att antidemokratiska och
främlingsfientliga och EU-kritiska partier i vårens val till EU-parlamentet satsar kraftfulllt på
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att få fler platser i EU-parlamentet. Och att dessa partier befaras nå framgångar i valet och
kunna utgöra en mer betydelsefull grupp än hittills i EU-parlamentets viktiga arbete.
Det borde därför vara ett gemensamt mål för de demokratiska partierna i Ekerö kommun att
på olika sätt uppmuntra de röstberättigade att använda sin rösträtt även i EU-valet. Och för
dessa partiers representanter i kommunstyrelsen respektive dess arbetsutskott att utöka
valnämndens budget för EU-valet så att det finns ekonomiska resurser att anordna
röstmottagning på lämplig plats längs väg 261 på Lovö eller Kärsö för att göra det lättare att
i EU-valet lämna sin förtidsröst på vägen in mot Stockholm på vardagsmorgnar.
Att den mobila enheten ansågs vara till stor nytta vid Karusellplan (på vägen in mot
Stockholm på vardagsmorgnar) i det senaste allmänna valet framkom vid valnämndens
senaste möte.
med vänliga hälsningar i respekt för demokratin
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