Inbjudan till webbseminarium om köhantering och
antagonistiska hot
Kö på gatan utanför röstmottagningsstället. Kö till valsedlarna. Kö till
valkuvertsutdelaren. Kö till valskärmarna. Kö till röstmottagarna. Det är lätt att det
uppstår köer i samband med röstmottagning och möjligtvis kommer det bli mer köer i
år än vid tidigare val.
Förutom ett irritationsmoment för de köande finns det även risker med köer. Allt från att det
kan uppstå ordningsstörningar till att köerna i sig kan bli måltavla för olika typer av hot,
påverkan eller angrepp.
Efter förfrågningar från flera kommuner bjuder därför Valmyndigheten in till ett
webbseminarium på temat antagonistiska hot och köhantering.
Under seminariet kommer kunskap delges om vad som styrs en kös beteende, hur köer kan
påverkas, vad som egentligen är en "god kö" och vad man kan göra för att avskräcka, försvåra,
upptäcka och hantera antagonistiska hot.
Praktisk information

Talare: Petter Säterhed och Jonas Eriksson från MSB, enheten för säkerhet i offentlig
miljö, experter vad gäller stora folksamlingar, evenemangssäkerhet och skydd mot
antagonistiska hot.
Datum: tisdag 3 maj 2022
Tid: kl. 10.00-11.30
Praktisk information: Anslut till webbseminariet genom att klicka på den här länken:
https://play.quickchannel.com/play/ew90ww2
Det krävs ingen föranmälan och det är obegränsat med platser.
Anslut gärna några minuter i förväg. Du kommer att se bilden och få tillgång till chatten cirka 5
minuter innan föreläsningen börjar. Om föreläsningen inte startar på utsatt tid kan du prova att
ladda om (uppdatera) sidan. Du kan också behöva klicka på play-symbolen.
Om du får tekniska problem kan du prova om sändningen fungerar bättre med en annan
webbläsare till exempel Safari, Firefox, Chrome eller Edge.
Under sändningen har du möjlighet att ställa frågor i chatten och vi besvarar så många som
möjligt i slutet. Webbseminariet kommer inte att spelas in.
Dela gärna inbjudan till kollegor, exempelvis säkerhetssamordnare eller motsvarande, som kan
tänkas vara intresserade av att delta.

Varmt välkommen!

