Inbjudan
Totalförsvar, hur påverkar det min organisation?
Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Södermanland och näringslivets säkerhetsdelegation bjuder in till
en totalförsvarskonferens i Norrköping den 25 oktober 2018.
Syftet med totalförsvarskonferensen är att höja kunskapen och att öka medvetenheten om
totalförsvarsfrågor. Dagen kommer att behandla återuppbyggandet av totalförsvaret lokalt, regionalt,
nationellt samt näringslivet roll i återuppbyggandet.
Målgrupp för inbjudan är ledningsföreträdare inom näringslivet som redan nu eller framöver bedöms
beröras av frågor som berör totalförsvarsplaneringen samt det Regionala rådet för krisberedskap och olyckor
i Östergötlands län och Södermanlands län.

PLATS
Louis De G eer kons ert & k ongress, Dalsgatan 15 601 81 Norrköping ,
http://louisdegeer.se/ko ntakt

DATUM OCH TID
8.45-15.30 25 oktober 2018

OSA
Senast den 10 oktober till https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/stat-ochkommun/samhallsbyggnad/krisberedskap/utbildning-och-stod.html
Meddela i samband med anmälan organisation, befattning
samt önskemål om specialkost.
En del företags mailadresser är hämtade från NSD och är hämtade för att samverka med näringslivet.
Länsstyrelsen har i uppgift att samverka med näringslivet. För mer information om hur Länsstyrelsen
behandlar dina personuppgifter se www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Konferensen har begränsade antal platser och Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna för att få en
bred spridning av aktörer på konferensen. Kontakta Julia Grimberg vid frågor, tel.010 2 235 359,

julia.grimberg@lansstyrelsen.se.

PROGRAM
Torsdagen 25 oktober

Moderator: Annika Nordgren Christensen

08.45

Kaffe och förmiddagsfika

09.15

Inledning av landshövding Carl Fredrik Graf, Länsstyrelsen i
Östergötlands län och länsråd Claudia Gardberg Morner, Länsstyrelsen i
Södermanlands län

9.30

Inriktning av totalförsvaret och utformningen av
det civila försvaret 2021–2025
Jan Hyllander, Försvarsdepartementet

10.15

Vad ska vi planera för? - vid höjd beredskap, inkl. bensträckare
Försvarsmakten, Militärregion Syd

10.50

Vad innebär kontinuitet i drivmedel för min organisation?
Urban Bergström, Energimyndigheten

11.30

Näringslivets tankar kring totalförsvarsorganisering
Benny Krönfeldt/Jonas Bergdahl, SAAB AB

12.00

Lunch

13.00

Vad innebär försvarsplaneringen för min organisation?
Karl Lallerstedt, Svenskt Näringsliv

13.30

Säkerhetskyddslagstiftningen- Hur stärker vi våra organisationer?
Martin Waern, Scandinavian Risk Solutions

14.00

Hur arbetar en kommun med civilt försvar?
Linköpings kommun

14.30

Hur går vi framåt? - Paneldiskussion med samtliga föreläsare

15.15

Avslutning samt fika

