
 

 

 

 

 

Funktionsrätt Göteborg 
Slottsskogsgatan 12 

414 53 Göteborg 

031-24 03 03 

info@funktionsrattgbg.se 

www.funktionsrattgbg.se 

 

 

Avskrift av incidentrapporter avseende hinder i 

vallokalen för väljare med funktionsnedsättning 

 

Detta dokument är en avskrift av de handskrivna incidentrapporter som upptecknats av 

röstmottagare under EU-valet i Göteborg år 2019. Incidentrapporterna redovisades vid 

Valnämndens möte den 14 juni 2019.  

Dokumentet har sammanställts av Karin Gréen, projektledare för Funktionsrätt Göteborgs 

projekt Tyck till, den 23 augusti 2019. För frågor kontakta Karin Gréen via mejl 

karin.green@funktionsrattgbg.se.  

 

Incidentrapporternas utformning 
Varje incidentrapport har följande rubrik och text:  

”Incidentrapport avseende hinder i vallokalen för väljare med funktionsnedsättning 

Denna rapport skall ENBART användas för händelser i vallokalen där någon väljare med 

funktionsnedsättning inte har kunnat rösta, påtalat brister, eller bett om hjälp för att kunna 

rösta på grund av sin funktionsnedsättning. Väljarens namn skall INTE anges.  

Händelse 1 

Vad hände? (Plats att skriva för hand) 

Hur hjälpte ni väljaren? (Plats att skriva för hand) 

 

Händelse 2 

Vad hände? (Plats att skriva för hand) 

Hur hjälpte ni väljaren? (Plats att skriva för hand)” 
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Incidentrapport 1 
Händelse 1 

Vad hände?  

Färdtjänsten lämnade en väljare på en plats och när väljaren skulle hämtas så kom de till 

andra sidan.  

Hur hjälpte ni väljaren? 

Vi hjälpte till genom att instruera föraren att köra till andra sidan.   

 

Incidentrapport 2 
Händelse 1 

Vad hände?  

Väljare med permobil kom för att rösta. Eftersom det var lugnt i lokalen så fanns goda 

möjligheter att manövrera fordon och tid för oss att hjälpa till.  

Hur hjälpte ni väljaren? 

Att nå valsedlar, att komma in och ur valbåset, lyfte gardinen m.m. (Hade hon/han kommit 

vid köbildning hade vi fått ordna valbås utanför vallokalen.)   

 

Händelse 2 

Vad hände?  

Kvinna med autistisk son ville gå före den långa kön, men vi kom överens att hon skulle 

vänta och rösta på valdagen.  

Hur hjälpte ni väljaren? 

- 

 

Incidentrapport 3 
Händelse 1 

Vad hände?  

 En person som inte kunde hantera hissen på egen hand – medhjälparen fick inte 

plats/mycket trångt i hissen.  

 Trångt f. permobil vid röstsedlarna. 

Hur hjälpte ni väljaren? 

 Vi fick flytta borden tillfälligt pga. trång korridor som är utrymningsväg 
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Incidentrapport 4 
Händelse 1 

Vad hände? 

EN väljare hittade inte handikappingången.  

Hur hjälpte ni väljaren? 

Visade ingången – satte upp nytt anslag. Förslag – ”gatupratare” anslag i papper blåser bort, 

svårt att sätta upp med tejp! 

 

Incidentrapport 5 
Händelse 1 

Centrum, 1105 Kristinehöjd Östra 

Vad hände? 

En synskadad väljare hade synpunkt på belysning & att det var lite mörk bakom båset & 

svårt att se ordentligt på sedlarna. 

Hur hjälpte ni väljaren? 

Vi tog emot synpunkten. Väljaren hade ledsagare med som kunde hjälpa till, röstningen gick 

bra. Det gick inte att tända mer & gardinerna var neddragna pga. fönster vid båsen (för 

insynsrisk). 

 

Incidentrapport 6 
Händelse 1 

Vad hände? 

Hissen trasig både fredag 24/5 och lördag 25/5. Ca 10 personer har kämpat sig upp för 

trapporna och klagat vid röstning. Två anhöriga har kommit upp och frågat vart de kan åka 

istället. Hur många väljare som har vänt vid hissen och gett upp utan att få kontakt med oss 

vet vi inte. Bibliotekets personal har haft upprepade kontakter med hisservice och deras jour 

och påtalat allvaret i problemet. Ingen hisservice har åtgärdat problemet.  

Hur hjälpte ni väljaren? 

Vi har burit rullatorer, hållit väljare under armarna, erbjudit sittplatser, samt hänvisat till Allum 

där hiss och parkering finns. Ingen skugga över bibliotekspersonal som har gjort allt de kan.  

Hälsningar Förtidsröstning Kortedala Bibliotek.  

Vänd. (Kommentar från Funktionsrätt Göteborg: baksidan av incidentrapporten är inte 

inscannad) 
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Incidentrapport 7 
Händelse 1 

Lundby [oläsligt] 4144 

Vad hände? 

Ej ändamålsenlig lokal för val, vårdpersonal, besökande till boende passerade lokalen. 

Kökspersonal körde igenom diskvagnar och kantiner. 

Hur hjälpte ni väljaren? 

- 

 

Incidentrapport 8 
Händelse 1 

Vad hände? 

Dörrknapp funkar inte. 

Hur hjälpte ni väljaren? 

Genom att hålla upp dörr.  

 

Incidentrapport 9 
Händelse 1 

Distrikt 4026 

Vad hände? 

Rörelsehindrad väljare kunde inte använda stol vid den lägre valskärmen då stolen 

var/verkade vara instabil.  

Hur hjälpte ni väljaren? 

Väljaren förberedde sin röst ståendes bakom grönt skynke.  
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Incidentrapport 10 
Händelse 1 

Vad hände? 

Person med motoriska svårigheter påpekade problem med valkuvertet. Svårt att hantera och 

försluta.  

Hur hjälpte ni väljaren? 

Personen fick hjälp av anhörig men ville framföra detta till valmyndigheten.  

 

Händelse 2 

Vad hände? 

Person med svår autism vägrade gå in i lokalen.  

Hur hjälpte ni väljaren? 

Prickade av i röstlängden mha leg, kollade id utanför lokalen, tog kuvert med valsedel, god 

man/förmyndare följde med in och såg kuvert läggas i urnan av röstmottagare.  

 

Incidentrapport 11 
Händelse 1 

Vad hände? 

Trångt i entré. Påtalat av rullstolsbunden. Dörren bara halvöppen (en av två). Även kant som 

är lite svår att komma över.  

Hur hjälpte ni väljaren? 

Dörr uppställd. Bör se över att lägga något som minskar problemen med kanten inför 

kommande val.  

 

Incidentrapport 12 
Händelse 1 

Vad hände? 

Den automatiska dörröppnaren är ur funktion och dörren är tung. Det har skapat problem för 

väljare att ta sig in i lokalen.  

Hur hjälpte ni väljaren? 

Genom att vara behjälpliga med dörröppningen. Alla som önskat har kunnat rösta.  

 

 


