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Det här nyhetsbrevet innehåller:


Valmyndighetens ställningstaganden i frågor om val



Projektet Stärkt skydd av allmänna val arbetar vidare



Mätning visar att Valmyndigheten har ett mycket högt anseende

Valmyndighetens ställningstaganden i frågor om val
Valmyndigheten har inför de allmänna valen 2022 påbörjat ett arbete med att ta fram
vägledande ställningstaganden i olika frågor. Syftet är att skapa förutsättningar för en
tydligare och mer likartad hantering inom valadministrationen. De är vägledande för
valnämnder och Länsstyrelsen men styrande för Valmyndigheten. Våra ställningstaganden
kommer ligga till grund för övrig information och utbildningsmaterial från myndigheten
men även finnas tillgängliga för er att läsa.
Valmyndigheten har hittills beslutat om fem ställningstaganden som bifogas detta nyhetsbrev
och kommer inför 2022 besluta om fler. Tanken var att presentera arbetet i samband med
valkonferensen men eftersom den har flyttats fram pga. Covid-19 bifogas de beslutade
ställningstagandena här. Så småningom kommer de finnas på den nya webbplats för
valadministrationens material, som Valmyndigheten utvecklar inför valen 2022.

Projektet Stärkt skydd av allmänna val arbetar vidare
Valmyndigheten bedriver ett utvecklingsprojekt för att utveckla och etablera, ett utbildat och
övat, förstärkt skydd av Sveriges valadministration. Projektet har som mål att öka Sveriges
förmåga att generellt skydda allmänna val och i synnerhet spetsa valadministrationens
arbetsmetoder och instrument för ett säkert valgenomförande.
Projektet som nu varit igång i lite mer än ett halvår har kommit en bit på väg. Tack alla ni
som svarat på enkäter, stöttat med information och svarat på frågor från projektet. Er
kunskap är mycket värdefull!
Alla de moment som förekommer i valarbetet hos valadministrationen, det vill säga hos
kommuner, länsstyrelser, utlandsmyndigheter och hos Valmyndigheten har identifierats av
projektet och en metod för säkerhetsbedömning har tagits fram. Med stöd av metoden sker
en genomgång av alla moment utifrån hot, vad som ska skyddas, vad som ska undvikas, hur
en antagonist skulle gå till väga för att skada, vad sådant agerande innebär för risker - det vill
säga sannolikhet och konsekvens av en händelse - samt vad vi behöver göra för att undvika
sådana risker. Projektet tittar också på handlingsalternativ och planer om situationer som
innebär skada ändå inträffar. Utifrån de behov om vägledning som valadministrationen
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beskriver, kommer analysen utmynna i faktiska och praktiska råd, till exempel
säkerhetsrutiner och standard för fysisk säkerhet. Råden kommer finnas integrerade i
handledningarna tillsammans med de övriga arbetsuppgifterna, som den som arbetar i
valadministrationen har att förhålla sig till.
I handledning kommer även metoden för säkerhetsbedömning beskrivas, så att varje
valmyndighet kan genomföra en bedömning av sina unika regionala eller lokala förhållanden.
Den pågående pandemin gör att planeringen runt kommande utbildningsinsatser behöver
justeras. Det ligger stora möjligheter i att planera för digitala och filmatiserade utbildningar
som kan underlätta informationsspridning och utbildning i nuvarande läge, men också ge en
hållbar grund för kommande tider. Projektet arbetar därför med att ta fram utbildningar som
ska vara tillgängliga för valadministrationen under nästa år och under valåret 2022.
Självklart tittar projektet även på andra länders erfarenheter från att genomföra val i
pandemi men också utifrån ett mer generellt säkerhetsperspektiv. Valet i USA har
naturligtvis varit intressant och därifrån finns flera lärdomar att dra. I en studie om hot mot
allmänna val arbetar Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) med att identifiera vilka hot
som finns mot genomförande av och förtroende för allmänna val.
I projektet pågår även en studie av hur en förstärkt incidentrapportering skulle kunna se ut.
FOI stöttar även här projektet och har alldeles nyss fått svar på en enkät från ett antal
kommuner som ingår i en referensgrupp och från länsstyrelserna ifråga om erfarenheter av
incidentrapportering från tidigare val.

Mätning visar att Valmyndigheten har ett mycket högt anseende
Kantar Sifo har genomfört en extramätning av svenska myndigheter som visar att
allmänheten har mycket stort förtroende för Valmyndigheten. Det här är ett gott betyg till
Valmyndighetens arbete, men val är ett stort maskineri och många är delaktiga i vårt höga
förtroende. Vi skulle därför vilja rikta beröm till kommunerna och länsstyrelserna runtom i
landet som ser till att valet genomförs på ett förtroendeingivande sätt.
Mer information: https://www.val.se/servicelankar/press/nyheter/nyheter/2020-12-01valmyndigheten-har-ett-mycket-hogt-anseende-bland-allmanheten.html

Har du missat tidigare nyhetsbrev?
I valdatasystemets Bibliotek finns ett arkiv med Valmyndighetens nyhetsbrev till valnämnder
och länsstyrelser. Just nu pågår arbete med att utveckla ett nytt valdatasystem samt en ny
webbplats för valadministrationens material, där nyhetsbreven kommer att publiceras.
Biblioteket kommer därför inte att uppdateras med fler nyhetsbrev. Saknar du något
nyhetsbrev kan du kontakta valadm@val.se
God jul och gott nytt år önskar
Valmyndigheten
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