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Val 2018
Helsingborgs stads demokratisamordnare Erik Larsson berättade om vad som gäller inför höstens val
till riksdag, landsting och kommun, den 9 september.
Det är färre som röstar i Helsingborg än i landet i stort, både riksdagsval och kommunval. Så har det
varit sedan åtminstone 70-talet. Troligtvis beror det på att det finns många socialt utsatta grupper i
staden, som statistiskt sett är mindre benägna att gå och rösta.
När kommunerna tog över ansvaret för förtidsröstningen från Posten i valet 2006 blev det mer
tillgängligt att förtidsrösta och valdeltagandet började öka i hela landet.
Digitala val är inte garanterat säkra eller hemliga. Därför lär det dröja ett tag till innan vi kan rösta via
nätet.
Röstkortet viktigt! Där står vilka val du får rösta i och i vilken vallokal. Du kan få ett röstkort utskrivet
på plats när du förtidsröstar om du har en giltig legitimation, men ha det helst med dig till lokalen.
På valdagen är röstningen begränsad till din vallokal, men du kan förtidsrösta i 25 lokaler i
Helsingborg från den 18 augusti, bland annat på Väla, Campus och Kontaktcenter.
Om du förtidsröstar kan ändra dig på valdagen om du går till din egen vallokal.
Du kan budrösta via anhörig eller vårdare om du inte kan ta dig till vallokalen. Rösten ska bevittnas av
ytterligare en person. Du kan hämta en budröstningsblankett på Kontaktcenter eller ringa dit
(telefon: 042-10 50 00) och be dem skicka hem den till dig.

Det kommer också att finnas ambulerande röstmottagare som kör runt och hjälper dig att rösta
hemifrån om du inte kan ta dig till en vallokal och inte har någon anhörig eller vårdare som kan hjälpa
dig med budröstning. Du beställer ambulerande röstmottagare via Kontaktcenter.
Innan valet kommer det ett direktutskick med information om hur och var du kan rösta.
Om din organisation vill att Erik kommer och informerar inför valet kan ni kontakta honom på
erik.larsson@helsingborg.se.

Kommunikation
David Bergström kommer under 2018 att jobba med brukardelaktighet som fokus. Projektet har fyra
huvudmål:
•

ökad och mer levande kommunikation om våra gemensamma utvecklingsprojekt, bland
annat genom öppnasoc.se.

•

ökad tillgänglighet till socialförvaltningens tjänster genom till exempel klarspråk,
webbutveckling, film och digitalisering

•

genomföra aktiviteter för att synliggöra våra målgrupper och bidra till samhällsdebatten, till
exempel Skåneveckan för psykisk hälsa, Nämnddag och Hbg Mashup (Curiocity)

•

öka samverkan med brukarorganisationer och andra aktörer i samhället och få fler brukare
att engagera sig i våra utvecklingsprojekt och arbetsgrupper.

Han tar gärna emot synpunkter på hur vi ska gå till väga och vilka aktiviteter vi ska prioritera under
året: david.bergstrom@helsingborg.se.
Förslag och synpunkter:
•
•
•
•
•
•

Det är viktigt att öka tillgängligheten på webben och på möten, bland annat genom att kunna
erbjuda teckentolkning och andra lösningar på särskilda behov.
Vi kan bli bättre på att hämta in särskilda önskemål om tillgänglighet i anmälan innan större
tillställningar och möten.
Det är också viktigt att välja tillgängliga lokaler.
En grupp som ofta glöms bort är de med kognitiva funktionsnedsättningar. Hur kan vi öka
tillgängligheten för dessa?
Det bör finnas en lyssnafunktion på öppnasoc.se.
Bengt jobbar på en idé om en seriefigur, Bo Stad, som ska ta upp problem ur ett
brukarperspektiv.

Vårens möten
Vi fortsätter Gemensam utvecklingsgrupp enligt förra årets modell med ungefär ett möte i månaden,
två timmar med ett huvudtema och/eller gäst den första timmen.
Förslag på teman/aktiviteteter:
•
•
•

Tillit.
Flickan, mamman och demonerna, filmvisning med Fontänhuset?
Vorta Drom planerar en filmvisning av Jag, Daniel Blake för att skapa en debatt om
invånarnas kamp mot byråkrati och digitalt utanförskap.

Har ni fler förslag på teman kan ni gärna skicka dem till David: david.bergstrom@helsingborg.se.

På gång
Digitalt utanförskap
Konceptet är att brukare lär brukare att använda datorer, e-tjänster och smarta telefoner. Detta
genom kurser och servicetider, bland annat på boenden, biblioteket, Mötesplats Etableringen, G8
och Café Ria. Vorta Drom är också på gång med servicetider i sin nya lokal på Adolfsberg.
Vi hoppas kunna skala upp projektet ytterligare under året. Det förutsätter en nära samverkan
mellan socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen.

Din hälsa
Det finns hälsoaktiviteter runt om i staden, som vi behöver samarbeta och informera mer kring.
Arbetsmarknadsprojektet Jag kan hade planer på ett fritidsspår, men landade i att deras verksamhet
måste vara kopplad till studier, enligt de projektpengar de får. I en workshop med Jag kan i januari
kom det upp förslag på gemensamma fritids- och prova på-aktiviteter, som vi kan ta vara på.
Vi planerar en aktivitetsdag den 17 maj även i år, riktad till medarbetare i staden och
brukarföreningar, med olika prova på-aktiviteter.

