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Yttrande angående – Yrkande från V och MP 
angående att bevilja extra ledsagning i 
samband med allmänna val. 
Yttrandet 
Personer i staden med funktionsnedsättning har möjlighet att få hjälp med att rösta i det 
allmänna valet dels via ordinarie ledsagning, dels genom hjälp från sitt boende. Det finns 
även hjälp att få på plats i röstlokalen från röstmottagare som har tystnadsplikt, man får 
även ta med sig någon annan bakom skärmen för att få hjälp med att rösta. Vidare finns 
det ett väl utvecklat system vad gäller att rösta med bud. Att rösta med bud innebär att 
någon annan tar med rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Nämnden 
för funktionsstöd har ett samarbete med nämnden för demokrati- och medborgarservice 
för att öka valdeltagandet bland deras målgrupper.  
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Yrkande angående – aktuellt yrkande om att bevilja extra ledsagning i 
samband med allmänna val. 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
 

1. Avslå förslaget. 

 
Yrkandet 
Det finns redan ett sedan lång tid tillbaka välfungerande och etablerat system för 
budröstning. Dagens system har visat sig fungera mycket väl under många val 
tillbaka. Systemet med budröstning är aktuellt under såväl valdagen som 
perioden för förtidsröstning. Nu har kommunstyrelsen att ta ställning till ett 
aktuellt förslag om att de personer som har ledsagning skall få rätt till extra 
ledsagning för att kunna rösta i offentliga val.  

Sverigedemokraterna är inte negativa till att de personer som har ett faktiskt 
behov av ledsagning också får den hjälp de behöver i sin vardag. Det är en 
självklarhet i ett mänskligt samhälle.  

I det aktuella förslaget saknas dock en mycket viktig och betydelsefull 
informationsbit vilken måste förtydligas. Det framgår inte någonstans i det 
aktuella förslaget, varför det redan, sedan lång tid tillbaka, välfungerande och 
etablerade systemet med budröstning samt förtidsröstningsperiod plötsligt inte 
längre skulle fungera för de med ledsagning? Vad finns det plötsligt för hinder 
som motiverar extra ledsagning då systemet för budröstning och förtidsröstning 
inte ändrats under lång tid samt att dagens system har ansetts fungerar bra 
många tidigare val utan att krav på extra ledsagning höjts? 

Innan detta förtydligats och försök gjorts att åtgärda dessa eventuella befintliga 
brister kommer Sverigedemokraterna inte ställa sig bakom aktuellt förslag 
rörande extra ledsagning för att gå och rösta. 
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Yrkande angående att bevilja extra ledsagning 
i samband med allmänna val 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  

1. Nämnden för funktionsstöd och Äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag 

att bevilja extra ledsagning för att delta i allmänna valen så att den tiden ej behöver 

tas av personens tidigare beviljade timmar. 

 

2. Nämnden för funktionsstöd och Äldre samt vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag 

att återkomma till kommunstyrelsen med kostnaden för att genomföra detta.   

Yrkandet 
Både äldre och personer med normbrytande funktionalitet kan beviljas ledsagning för att 

kunna delta i samhällslivet på samma villkor som alla andra. Det kan handla om att få 

ledsagning till olika aktiviteter, eller en promenad.  

Detta kan beviljas antingen i form av ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller 

ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

En av de viktigaste delarna av vårt demokratiska samhälle är rätten att rösta i allmänna 

val och välja sina företrädare, därför är det olyckligt att det idag inte beviljas någon extra 

ledsagning för det stöd som kan behövas för att rösta. Att rösta står idag i konflikt med 

ordinarie aktiviteter, vilket kan leda till att personer med ledsagning kan få ett lägre 

valdeltagande.  

Därför föreslår vi rödgrönrosa att både nämnden för funktionsstöd och Äldre samt vård- 

och omsorgsnämnden får i uppdrag att bevilja extra ledsagning för de som redan har 

insatsen beviljad så de utan hinder ska kunna delta i allmänna val. Detta innebär att 

valdeltagande inte längre står i konflikt med andra aktiviteter, något som vi anser stärker 

rätten att kunna delta i samhället. 
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