
 

  

 

Civil krishantering 
 

Tid: O

 

Plats: Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

 

Hoten mot vår säkerhet förändas. N

att förutsäga. Hur är vår förmåga att hantera detta? 

omfatta allt från att förebygga orsaker och reducera sårbarhet till att förhindra, hantera

reglera och återuppbygga. Hur arbetar man med 

regional nivå? Är lagstiftningen och

behövs det en nationell säkerhetsstrategi? 

 

Folk och Försvar och Miljöpartiet i

diskussion om vad som krävs för att öka samhällets krishanteringsförmåga.

 

Program 

 

Moderatorer: Cindy Sturesson, programansvarig

 

09:00 Välkomstord  

Cindy Sturesson, programansvarig

 

09:05 Inledning: Civil krishantering 

Peter Rådberg, försvarspolitisk talesperson, 

 

09:25 Strategi för säkerhet - b

Lars Hedström, chef IHT Försvarshögskolan 

 

09:45 Kaffe och bulle 

 

10:10 Länsstyrelsen - en central aktör 

Johan von Knorring, Försvarsdirektör, Länsstyrelsen i Uppsala

 

                     

 

Civil krishantering – vem gör vad?

Onsdagen den 15  maj 2013 kl 09:00 – 11:15 

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm

 

Hoten mot vår säkerhet förändas. Nya risker och utmaningar dyker ständigt 

Hur är vår förmåga att hantera detta? Ett brett krishantering

omfatta allt från att förebygga orsaker och reducera sårbarhet till att förhindra, hantera

Hur arbetar man med krishantering på nationell respektive 

? Är lagstiftningen och ansvarsfördelningen tydlig? Mot bakgrund av detta, 

en nationell säkerhetsstrategi?  

och Miljöpartiet inbjuder till ett seminarium om krishantering och en 

n om vad som krävs för att öka samhällets krishanteringsförmåga.

Cindy Sturesson, programansvarig, Folk och Försvar  

Cindy Sturesson, programansvarig, Folk och Försvar 

Civil krishantering – hur förbättrar vi styrningen? 

försvarspolitisk talesperson, Miljöpartiet  

behöver vi ett nytt totalförsvar? 

Lars Hedström, chef IHT Försvarshögskolan  

en central aktör i krishanteringen  

Johan von Knorring, Försvarsdirektör, Länsstyrelsen i Uppsala 

 

? 

Folk och Försvar, Lilla Nygatan 14 (entréplan), Stockholm 

ya risker och utmaningar dyker ständigt upp och är svåra 

Ett brett krishanteringsarbete måste 

omfatta allt från att förebygga orsaker och reducera sårbarhet till att förhindra, hantera, 

på nationell respektive 

Mot bakgrund av detta, 

krishantering och en 

n om vad som krävs för att öka samhällets krishanteringsförmåga. 



 

10:30 Diskussion med deltagande av publiken 

Allan Widman (FP), riksdagsledamot  

Anna-Lena Sörenson (S), riksdagsledamot 

Annika Lillemets (MP), riksdagsledamot 

(Inledning fem minuter vardera) 

 

11:15 Seminariet slut                                     

 

Varmt välkomna! 

 

 

 
  


