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Ledsagning vid val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige 2022  

Förslag till beslut 

Valnämnden beslutar 

1. att valnämnden ska stå för kostnaden när personer som har beviljats ledsagning i 

biståndsbeslut använder ledsagning för att rösta vid val till riksdag, region och 
kommunfullmäktige 2022. 

Ärendet 

Valnämnden ska planera för att valen kan organiseras och genomföras på ett sådant 

sätt att alla röstberättigade ges goda förutsättningar att rösta. Vissa av Uppsala 

kommuns röstberättigade medborgare har behov av ledsagning för att kunna ta sig till 
ett röstmottagningsställe. För att ge dessa personer ökad möjlighet att rösta föreslås 
valnämnden täcka kostnaden för ledsagning vid röstning i valen till riksdag, region- och 

kommunfullmäktige 2022. 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret tillsammans med vård- och 

omsorgsförvaltningen.  

Ärendet har inga konsekvenser sett ur perspektiven för barn eller näringsliv. 

Jämställdhetsperspektivet har beaktats i ärendet. 

Föredragning 

I Uppsala kommuns Mål och budget för 2022–2024 ska Uppsala kommun verka för ett 

ökat och jämlikt valdeltagande i 2022 års val till riksdag, region- och 

kommunfullmäktige. Underrepresenterade gruppers förutsättningar till deltagande 
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och inflytande i de allmänna valen ska stärkas. Ett aktivt demokratiarbete medför ökad 
förståelse bland invånarna om hur de kan påverka och hur beslut fattas. 

I Uppsala kommuns Program för full delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning är ett prioriterat delmål inom demokrati och inflytande att alla 
medborgare ska garanteras delaktighet och tillgänglighet vid allmänna val. Nämnden 

ska därför planera för att valen kan organiseras och genomföras på ett sådant sätt att 

alla röstberättigade ges goda förutsättningar att rösta. Vissa av Uppsala kommuns 
röstberättigade medborgare har behov av ledsagning för att kunna ta sig till ett 
röstmottagningsställe.  

För att ge dessa personer ökad möjlighet att rösta föreslås valnämnden besluta att 

kostnaden för ledsagning vid röstning i de allmänna valen ska täckas av valnämnden.  

Förutom ledsagning kommer vård- och omsorgsförvaltningens brukare erbjudas besök 

av ambulerande röstmottagare under förtidsröstningsperioden vilket kommer öka 
tillgängligheten för de grupper som av olika anledningar har svårt att ta sig till en 
vallokal eller förtidsröstningslokal. 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet medför ekonomiska konsekvenser i form av kostnaden för ledsagningstimmar 

till röstnings- eller vallokaler. Inför valet 2018 landade utfallet för detta på ca 40 timmar 
och till EU-valet 2019 8 timmar totalt. Kostnaden uppgår i genomsnitt till 296 kr/timme 

inklusive sociala avgifter, administration, verksamhetsledning och övriga OH-

kostnader. Detta inryms i valnämndens budget för 2022. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2022 

 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 

Åsa Nilsson Bjervner  
Kanslichef  
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