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HiQ förenklar vid lokal folkomröstning i
Helsingborg
Helsingborgs stad går till valurnorna den 12 januari för att rösta om energibolaget Öresundskraft fortsatt ska
vara majoritetsägt av staden. I folkomröstningen bidrar HiQ till den demokratiska processen genom att
skapa digitalt stöd för utskrift av röstkort i lokalerna.
– Detta är ett uppdrag som ligger oss extra varmt om hjärtat. Att kunna leverera en snabb, smidig och säker
lösning som möjliggör detta är helt i linje med vår ambition att förenkla för människor med hjälp av teknik.
säger Anna Kleine, vd på HiQ i Skåne.
Vid nationella val i Sverige kan du rösta utan ditt fysiska röstkort och du kan alltid få ett dubblettröstkort
utskrivet i vallokalen. Men vid lokala val ser förutsättningarna annorlunda ut.
– När det anordnas folkomröstning som inte är kopplat till ordinarie val kan vi inte använda valmyndighetens
IT-system för att det. Därför har HiQ hjälpt oss utveckla det lokalt berättar Cecilia Holm, Valsamordnare på
Helsingborg stad.
Genom den applikation som HiQ har gjort kan personen som vill rösta ange sitt personnummer och visa
legitimation på plats i lokalen. En sökning görs i röstlängden och genererar ett dublettröstkort som printas –
snabbt och enkelt.
– Vi vill göra det så enkelt som möjligt för våra medborgare. Att kunna rösta även om du tappat bort röstkortet
eller om du spontant vill förtidsrösta i någon av våra lokaler och inte har med dig ditt röstkort är en fråga om
tillgänglighet, säger Cecilia Holm.
– Vår lokala förankring i staden, där många av våra egna anställda jobbar och bor gör det såklart extra roligt att
få bidra på detta sätt, avslutar Anna Kleine vd på HiQ i Skåne.
Folkomröstningen hålls den 12 januari, med möjlighet att förtidsrösta från 2 januari.

För mer information, kontakta gärna:
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tfn: 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se
Anna Kleine, vd HiQ Skåne, tfn: 070-359 93 31, e-post: anna.kleine@hiq.se

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given
partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har närmare 1600 specialister och finns i fyra länder.
Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se.

