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 ________________________________________________________________________________________________ 
Utdragsbestyrkande   

Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor

Närvarande 
 
 
Beslutande  
Bo Carlsson, kommunstyrelsen 
Margareta Olsson, samhällsbyggnadsnämnden 
Ann-Britth Fröjd, socialnämnden 
Hans-Peter Norén, kultur- och fritidsnämnden 
Ing-Marie Lagher Kågerstig (Svårt att röra sig) 
Elisabeth Wessel (Svårt att höra) 
Kjell Odalgård (Svårt att höra) 
Yvonne Karlsson (Svårt att tolka, bearbeta och förmedla information) 
Tommy Lagher (Svårt att röra sig) 
Carina Håkansson (Svårt att tåla vissa ämnen) 
 

 

 
 
 
Övriga närvarande  
Erika Johansson, kommunstyrelseförvaltningen, hållbar utveckling 
Karolina Österblom, valsamordnare, kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 
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§ 8 

Mötet öppnas 
Ordförande öppnar mötet. 
 
Erika, sekreterare är på distans. 
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§ 9 

Svar på ställda frågor - valet 2022 
 
Inför mötet inkom denna fråga från Funktionsrätt Vänersborg. 
 
Inför valet i höst finns det önskemål om att kommunen tar fram en 
guide/checklista med information för döva om vart man ska gå i vallokalen, 
hur man ska bära sig åt vid olika stationer, var man hämtar valsedlar, vart man 
går för att lämna sina valkuvert m.m. Detta skulle underlätta för döva som 
troligtvis inte har teckentolk med sig på plats och då inte har möjlighet att 
fråga.  
 
För att besvara frågan och berätta om valet 2022 bjöds valsamordnare Karolina 
Österblom in till mötet. Inför information och dialog presenterade sig alla med 
namn och vad man representerar.  
 
Karolinas uppgift är att administrera och genomföra valet; allt ifrån det 
praktiska runt själva vallokalen till att rekrytera och utbilda personal. Hon 
ställde frågan till KRF kring vad man ser att man kan förbättra inför valet 2022 
och framåt. Hon kommer också gärna tillbaka efter valet för att få hjälpa att 
utvärdera hur det fungerat utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.  
 
Rådet gör följande medskick: 
Det finns bygdegårdar som har brant ramp. 
Tänk igenom alla aspekter av de fem svårigheterna. 
Fördela språk, inklusive teckenspråk på de olika lokalerna. 
Göra anvisningar för teckenspråkstalande med karta, information och att 
personalen gestikulerar i större utsträckning. 
Karolina tar med sig: tydlig information/instruktioner med t.ex. pilar och 
skyltar och att ta upp tillgänglighetsaspekten tydligt vid utbildning av 
vallokalspersonal så att alla röstmottagare har hört samma sak.  
Fråga om förtidsröstning. Karolina svarar Huvudnäs aula och Arenan (mest 
tillgänglighetsanpassad). 
Fråga om hur det fungerar för blinda personer. Karolina svarar att man alltid 
har rätt att ta med sig någon och att röstmottagare SKA hjälpa alla på ett 
objektivt sätt. De skriver dock inte på tystnadsplikt.  
Det borde finnas blindskrift på åtminstone facken där röstsedlarna ligger. Det 
vore också bra med en skylt om att man ska ta fram legitimation. 
Variation mellan höga och låga röstningsbås samt höga och låga stolar önskas. 
Ett tips är också att ha telefonnummer utanför lokalerna för dem som behöver 
hjälp att komma in. Karolina svarar att man försöker ha en bra bemanning i 
lokalerna för att t.ex. kunna hjälpa till att öppna dörrar. 
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Tips om att inte ha dukar på borden för att det ska vara lättare för rullstolar att 
komma fram.  
Ta bort alla allergener så som blommor/växter. 
 
Information inför valet ska vara lättläst och inte byråkratisk. Gärna filmat 
material med text plus teckenspråk.  
Fråga om vad skolorna gör för att förbereda förstagångsväljare 
Karolina svarar att valmyndigheten vill att man använder deras filmer.  
Vikten av anpassad information utifrån många olika behov lyfts. Ung I VBG 
behöver användas för att nå förstagångsväljare.  
Fråga om det information om vilka partier det finns att rösta på. Karolina 
svarar att mindre partier har själva ansvar för att lämna valsedlar till 
vallokalerna, inte kommunen.  
 
Mötet tackar Karolina och välkomnar henne tillbaka efter valet. 
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§ 10 

Arbetet med funktionshinderprogrammet 
Arbetet med funktionshinderprogrammet fortskrider. 23 juni bjuder KRF in 
Länsstyrelsens Linnéa Björk och Erik Lindqvist för att få del av det stöd som 
Länsstyrelsen erbjuder för att genomföra funktionshinderspolitiken i Sverige.  
Under hösten kommer medborgardialoger med invånare och en workshop med 
medarbetare att genomföras i syfte att peka ut fokusområden för programmet, ta fram en 
verktygslåda för genomförande samt ett kunskapshöjande underlag med konkreta 
exempel. 
 
Politikerna trycker på vikten av att programmet måste skickas på remiss till nämnderna.  
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§ 11 

Övriga frågor 
Frågan om ersättning till ledamöter utsedda av Funktionsrätt lyfts på nytt. Ledamöterna 
anser det orättvist att de är de enda som inte får betalt trots att de lägger lika mycket tid 
som övriga ledamöter. Beslutet ska ha fattats av PFU med motiveringen att man inte 
arvoderar ledamöter som inte är utsedda av kommunen. Ett förslag är att göra en 
skrivelse till PFU. Elisabeth gör medskick om att tolkar i så fall inte kommer vara 
gratis. 
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