Kommunstyrelsen 2018-12-12
Nytt ärende
Yrkande (L)(M)(KD)
Yrkande om att säkerställa att personer med funktionshinder kan avlägga sin röst
rättssäkert och i förenlighet med valhemligheten
FÖRSLAG TILL BESLUT
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att

hemställa till valnämnden att i samverkan med Göteborgs stads
funktionshinderråd samt funktionshinderrörelsens organisationer säkerställa att
vallokaler lever upp till Myndigheten för delaktighets checklista för god
tillgänglighet i samband med Europaparlamentsvalet 2019 och inför kommande
allmänna val

Att

hemställa till valnämnden att utbildningsinsatser för röstmottagare och
valförrättare med inriktning på personer med funktionsnedsättning genomförs

Att

uppdra åt Stadsledningskontoret, som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt,
redovisa hur arbetet med tillgängliga vallokaler vid allmänna val säkerställs

Ärendet
Alla ska få möjlighet att förverkliga sina livsmål och drömmar, med eller utan
funktionsnedsättning. Det gäller även rätten och möjligheten att rättssäkert och i förenlighet
med valhemligheten kunna få avlägga sin röst i samband med kommun-, landsting-, riksdag
och Europaparlamentsval.
Enligt Folkhälsomyndigheten lever 21 procent av Sveriges befolkning med någon sorts
funktionsnedsättning. För oss är det en självklarhet att dessa personer ska kunna avlägga sin
röst utan problem i samband med allmänna val.
Myndigheten för delaktighet har i samband med det allmänna valet den 9 september 2018
uppmärksammat tretton brister och problem i Göteborgs stads vallokaler. Valnämnden i
Göteborg ansvarar för att planera, samordna och genomföra val och folkomröstningar i
Göteborg. Valnämnden är därmed också ytterst ansvariga för att vallokalerna har en god
tillgänglighet.
Några av dessa problem var:
• Att hissar inte fungerar.
• trappor in till vallokalen utan direktiv om hur man ska ta sig in i med rullstol.
• låga valbås med möjlighet att passera bakom så att insynen i valbåset hotar
valhemligheten.
• otillgänglig möblering som hindrar framkomsten i lokalen för personer med rullstol
eller permobil.
• osäkerhet hos röstmottagaren om vem som får assistera personer som behöver praktisk
hjälp att genomföra valet.

•
•
•

En person som kommit till vallokalen tillsammans med en personlig assistent har
blivit nekad hjälp att rösta av röstmottagarna, och istället hänvisad till att assistenten
ska hjälpa till.
Trånga bås som inte rymmer permobil.
Valförrättare som inte visste var ingången för personer med rullstol fanns.

Vi konstaterar att Göteborgs stad på flera punkter inte lever upp till de riktlinjer som finns för
vallokalers tillgänglighet och användbarhet för personer med olika typer av
funktionsnedsättningar.
Det är angeläget att redan nu påbörja arbetet med att inventera och åtgärda de brister som
Myndigheten för delaktighet upptäckt i samband med valet den 9 september 2018 och för att
förbereda arbetet inför Europaparlamentsvalet den 26 maj 2019.
Vi ser att dessa uppdrag kan ske i dialog och samarbete med funktionhinderrörelsens
organisationer.

