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Det här nyhetsbrevet innehåller:

 Nytt datum för valkonferensen
 Utvecklingsprojekt Stärkt skydd av allmänna val arbetar med säkerhetsbedömningar

Nytt datum för valkonferensen
Valmyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att skjuta upp
Nationell valkonferens som skulle ha genomförts den 8-9 december 2020 på Clarion
Arlanda. Nytt datum är 21-22 september 2021. Vi återkommer under våren 2021 med
program och mer information.
Anledning till att konferensen skjuts upp är det rådande läget kring covid-19-pandemin och
riskerna för smittspridning i samband med den mötesplats som konferensen var syftad till
att utgöra.
Om du har anmält dig till konferensen kommer anmälan att vara kvar men frågan om du
önskar delta nästa gång kommer ändå att ställas närmare konferensens start nästa år. Frågor
om redan gjorda anmälningar: konferens@skr.se.
Utvecklingsprojekt Stärkt skydd av allmänna val arbetar med
säkerhetsbedömningar
Projektet, som har tilldelats medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för
att arbeta med att ta fram verktyg som kan spetsa valadministrationens arbetsmetoder och
instrument för ett säkert valgenomförande, arbetar just nu med att ta fram en metod för
säkerhetsbedömningar och med att genomföra sådana bedömningar av alla moment i
valadministrationen. Stöd hämtas hos den referensgrupp som finns knuten till projektet
med medlemmar som företräder Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Säkerhetspolisen, Polismyndigheten, Skatteverket, Utrikesdepartementet, Sveriges
kommuner och regioner och länsstyrelserna. Projektet samverkar även med den
referensgrupp av kommuner som finns knuten till Valmyndigheten och med
länsstyrelsernas utvecklingsgrupp för valfrågor.
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Inom ramen för arbetet analyseras även behovet av åtgärder som valadministrationen
behöver genomföra inför och under nästa val i händelse av pågående pandemi.
Kommunens referensgrupp och länsstyrelsernas utvecklingsgrupp kommer att involveras i
detta arbete men om någon kommun som inte ingår i grupperna har dokument på temat
tas dessa tacksamt emot av projektet. Mejla i så fall till emma.sjoblom@val.se.
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