
هذا هو مجلس مقاطعة سورمالند!

ما األمور التي يقررها مجلس مقاطعة سورمالند )Regionfullmäktige(؟

ملاذا يجب علينا أن نقوم بالتصويت؟

هل لديك أي تساؤالت أخرى؟

الرعاية الصحية والحافالت والقطارات والثقافة واملدارس الشعبية 

العليا )Folkhögskolor( والتطوير يف املقاطعة. 

مجلس مقاطعة سورمالند مسؤول عن قضايا كبرية ومهمة ميكننا 

التأثري عليها ألن املقاطعة تُدار سياسياً.

سنوّضح يف املعلومات أدناه ما املقصود بأن املقاطعة تُدار سياسياً 

كام سنوّضح ما الذي ميكنك فعله لتشارك يف التأثري عىل توجهات 

مجلس مقاطعة سورمالند خالل السنوات األربع القادمة. موعد 

االنتخابات سيكون يف 11 أيلول/سبتمرب.

مجلس املقاطعة هو الهيئة الترشيعية العليا يف مقاطعة سورمالند ويتكون من سياسيني تشارك أنت يف اختيارهم، يف 

حال شاركت بعملية التصويت. كيف سيتم استخدام األموال املشرتكة التي ندفعها للرضائب، وما األولويات التي يجب 

أن نقوم بها أو التي ال يجب أن نقوم بها؟ السياسيون الذين يتم انتخابهم لهم نفوذ واسع فيام يتعلق بكيفية إدارة 

وتشغيل املقاطعة وقطاعاتها املختلفة.

تعترب الرعاية الصحية والطبية جزءاً مهامً من القطاعات التابعة للمقاطعة وهي من القطاعات التي يتواصل معها 

جميع سكان سورمالند عىل األقل لو ملرة واحدة أو بضعة مرات خالل حياتهم. إال أن مجلس املقاطعة مسؤول أيضاً 

عن التطوير اإلقليمي يف املقاطعة وعن قطاع النقل واملواصالت فهو مسؤول مثالً عن وسائل النقل العام، كام وأن 

مجلس املقاطعة مسؤول عن القطاع الثقايف.

- من خالل التصويت يف انتخابات مجلس املقاطعة تكون قد شاركت يف التأثري يف القضايا القريبة منك ويف القرارات التي يتم 

اتخاذها يف املكان الذي تعيش فيه. هذا باإلضافة إىل القضايا املتعلقة بالحياة اليومية التي متس حياة الجميع مثل الرعاية 

الصحية ووسائل النقل العام. لهذه األسباب من املهم أن يستغل كل فرد حقه يف التصويت وأن يقوم كل فرد باملشاركة 

والتأثري بحسب ما تقول السيدة إيفا أندرين التي تعمل كمديرة للتخطيط يف مجلس إدارة املنطقة.

اقرأ املزيد حول انتخابات مجلس املقاطعة لعام 2022:

https://regionsormland.se/val22
اقرأ املزيد حول الدميقراطية يف املقاطعة:

https://regionsormland.se/demokrati-insyn/
اقرأ املزيد حول كيفية التصويت وأين ميكنك التصويت:

https://www.val.se/
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