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Tjänsteskrivelse
Valnämndens kansli
Marie Nikonoff

2019-01-04

Dnr VN 2018-84

Valnämnden

Tillgänglighet till vallokaler
Förslag till beslut
1. Valkansliet får i uppdrag att, i största möjligaste mån, åtgärda de brister
Myndigheten för delaktighet funnit och som ligger inom valnämndens
handlingsutrymme. Vidare att de lokaler som har stora brister och som
valnämnden inte kan åtgärda, på sikt byts ut mot lokaler med bättre
tillgänglighet.
Ärende
Myndigheten för delaktighet har under RKL-valet 2018 undersökt
tillgängligheten i tre av valnämndens förtidsröstingslokaler och i tre vallokaler.
Myndigheten konstaterar att brister föreligger. Det är främst brister vad gäller
tydligt skyltade angöringsplatser för exempelvis färdtjänst och taxi, skyltning
vad gäller var val- och röstningslokaler ligger samt vad gäller symboler och
texter som är svåra att läsa och förstå.
__________
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04
Skrivelse från Rådet för funktionshinder och delaktighet, daterad 2018-11-30
Utredning gjord av Myndigheten för delaktighet
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Bakgrund
Myndigheten för delaktighet har under RKL-valet 2018 undersökt
tillgängligheten i tre av valnämndens förtidsröstningslokaler och i tre
vallokaler. Myndigheten konstaterar att brister föreligger. Det är främst brister
vad gäller tydligt skyltad angöringsplats inom 25 meters gångavstånd från
entrén för färdtjänst, taxi och personer med nedsatt rörelseförmåga. Det finns
också brister var gäller skylthänvisningar till var respektive val- och
röstningslokal ligger. Myndigheten finner också att det i flera lokaler saknas
kontrastmarkerade trappsteg. Ytterligare finns brister vad gäller att symboler
och texter inte är utformade så att de är lätta att läsa och förstå.
Det är svårt att hitta lokaler som uppfyller samtliga kriterier Myndigheten för
tillgänglighet ställer för att en lokal ska anses vara tillgänglig. Nämnden
behöver dock arbeta aktivt för att, i största möjligaste mån, åtgärda de brister
Myndigheten för delaktighet funnit och som ligger inom valnämndens
handlingsutrymme. Vidare att de lokaler som har stora brister som ej åtgärdats
på sikt byts ut mot lokaler med bättre tillgänglighet.
Ekonomiska konsekvenser
Det skulle bli en mycket stor påverkan på valnämndens budget om det enbart
skulle falla på valnämnden att åtgärda samtliga påpekade brister. Vissa
åtgärder som inte är så kostnadskrävande som exempelvis att köpa in mindre ej
fastmonterade ramper och dörrstoppare etc. kan åtgärdas inom ramen för
valnämnden budget.
Kommunala mål
Kommunfullmäktiges mål nr 7 - En sammanhållen kommun med framtidstro
och delaktighet.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Valnämndens kansli

Frida Törnqvist
Beslutet skickas till:
Rådet för funktionshinder och
delaktighet
Nytt uppdrag

