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Det här nyhetsbrevet innehåller:
•

Incidentrapportering i Valcentralen och nationell lägesbild

•

Webbseminarium om incidentrapportering den 16 maj

•

Samarbete med frivilligorganisationer vid genomförande av val?

•

Genomgång och frågestund med SKR om ställningstaganden måndagen den 23 maj

Incidentrapportering i Valcentralen och nationell lägesbild
Valmyndigheten bygger vidare på den incidentrapportering som infördes under valen 2019
och under vecka 20 kommer menyn på Valcentralen att uppdateras med en ny funktion för
incidentrapportering.
Syftet med incidentrapporteringen är att kunna analysera och bedöma händelser och
incidenter under valperioden till grund för en samlad nationell lägesbild.
En nationell lägesbild kommer att tas fram av Valmyndigheten under valperioden.
Lägesbilden kommer bland annat bygga på inrapporterade händelser och incidenter genom
funktionen i Valcentralen. Därför hoppas vi att ni alla bidrar i rapporteringen. Lägesbilden
ska vara ett stöd för valadministrationen att upptäcka och förhindra händelser som kan störa
genomförandet av valet och som har betydelse för allmänhetens förtroende för valens
genomförande.
Den nationella lägesbilden kommer att delges valadministrationen löpande under
valperioden via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbaserade
informationssystem WIS. Ta kontakt med ansvarig för WIS i din kommun och informera
om detta för att skapa en rutin för mottagandet.
Samverkansyta WIS:
Valmyndigheten, Valen 2022

Webbseminarium om incidentrapportering den 16 maj
Valmyndigheten bjuder in till webbseminarium om incidentrapportering den 16 maj
klockan 13.15 - 14.00.
Valmyndigheten kommer att informera om den nya funktionen och vad som kan vara bra
att veta, se bilagan för mer information om webbseminariet. Seminariet kommer att spelas in
och publiceras på Valcentralen.

www.val.se
valadm@val.se
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Samarbete med frivilligorganisationer vid genomförande av val?
Inom ramen för projektet Stärkt skydd av allmänna val anges att Valmyndigheten ska
”utreda hur frivilligorganisationer i ökad utsträckning kan involveras i genomförandet av val.
Särskilt ska deras möjlighet att förstärka valadministrationen i hanteringen av allvarliga
störningar i samband med val ska studeras”.
Med frivilligorganisationer avser vi både frivilliga försvarsorganisationer och frivilliga
resursgrupper. I begreppet valgenomförandet tänker vi alla de arbetsuppgifter som
valnämnden genomför i samband med val, exempelvis rekrytering, utbildning, planering,
lagerhållning och distribution av valmaterial, genomförandet av själva röstmottagningen i
röstnings- och vallokaler, mottagning av valdistriktens röster på valnatten, etcetera.
Nu är vi intresserade av att ta del av din kommuns erfarenheter av att använda sig av
frivilligorganisationer i samband med genomförandet av val. Om ni har sådan erfarenhet,
mejla gärna till valadm@val.se senast tisdagen den 17 maj.

Genomgång och frågestund med SKR om ställningstaganden måndagen
den 23 maj
Måndagen den 23 maj mellan klockan 10.30 – 12:00 kommer Valmyndigheten tillsammans
med Sveriges kommuner och regioner (SKR) anordna en genomgång och digital frågestund
angående ställningstaganden. Reservera gärna tiden i era kalendrar. Vi återkommer med mer
information i ett kommande nyhetsbrev.

Har du missat tidigare nyhetsbrev?
Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022.

Med vänliga hälsningar
Valmyndigheten
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