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Syftet med dagarna är att ge en ökad förståelse för hur sektorn för energi-
försörjning fungerar på nationell, regional och lokal nivå. Vi vill även be- 
lysa medborgarnas beroende av en väl fungerade energiförsörjning samt 
sektorns komplexitet. Dagarna ska även ge ökad kunskap om hur man 
identifierar samhällsviktig verksamhet inom sektorn.

Upplägg 
Dagarna kommer att bestå av en blandning av föreläsningar från 
aktörer verksamma inom energiförsörjningsektorn samt grupparbeten i 
workshopformat.

I anslutning till de föredrag som hålls första dagen kommer det att ges  
utrymme till frågor och diskussioner med föredragshållarna.

Under andra dagen ligger tyngdpunkten på identifiering av samhälls- 
viktig verksamhet.

Målgrupp
Målgruppen för dagarna är bland andra: beredskapssamordnare, kommun- 
chefer, driftschefer och tekniska chefer.

Föreläsare  
De inbjudna föreläsarna är särskilt utvalda för att ge dagen både ett djup  
och en bredd inom energiförsörjning Fortskrider planeringen som planerat 
kommer dagen inrymma föreläsningar och diskussioner om och kring 
styrcentraler, bränsledepåer, balans i nätet, innovationer när det gäller 
energilagring, hållbar vattenkraft, fjärrvärme, lagstiftning och politiska 
beslutspåverkan.

Detaljerat program kommer under hösten.

Välkommen!

Som en del av projektet – Samhällsviktig verksamhet Värmland – bjuder
Länsstyrelsen Värmland in till en tvådagars workshop med fokus på sektorn för 
energiförsörjning.

Tid
11 december kl. 09.00-17.00
12 december kl. 08.30-cirka 16.00
Julbord samt övernattning ingår, 
men är valfritt.

Plats 
Dömle Herrgård, Deje 

Anmälan
Senast 29 november 2019  via 
kalendern på:
www.lansstyrelsen.se

Kostnad och deltagare
Konferensen är kostnadsfri men 
är efter sista anmälningsdagen 
bindande – efter det debiteras 
organisationen med 500 kr 
för utebliven plats. Ange om 
övernattning och middag önskas, 
samt behov av specialkost.

Kontakt
Louise Rapplihn
louise.rapplihn@lansstyrelsen.se 
Handläggare risk och säkerhet 
Länsstyrelsen Värmland 
Tel: 010-224 72 07 

Samhällets beroende av energiförsörjning
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Samhällsviktig verksamhet Värmland 
Det värmländska samhället, precis som samhället i stort, präglas av ökad komplexitet och ökade 
beroendeförhållanden. Att skydda det som är skyddsvärt inklusive samhällsviktig verksamhet är centralt 
för samhällets krishantering. Länsstyrelsen Värmland driver 2016-2019  projektet Samhällsviktig 
verksamhet Värmland. 

Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:
• Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande 

händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
• Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska 

kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

En verksamhet kan vara samhällsviktig på lokal, regional, nationell eller internationell nivå. Att identifiera 
vilka verksamheter som är samhällsviktiga är en grundförutsättning för arbetet med bland annat risk- och 
sårbarhetsanalyserna, civilt försvar, styrel och för att skydda samhällsviktig verksamhet. Identifiering av 
samhällsviktig verksamhet sker inom ramen för det geografiska områdesansvaret. 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har i handlingsplanen för skydd av samhällsviktig 
verksamhet identifierat elva samhällssektorer. Kopplat till Försvarsmaktens omvända stödbehov är fem 
av dessa särskilt prioriterade: transporter, livsmedel, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och 
kommunikation samt energiförsörjning. Projektet Samhällsviktig verksamhet Värmland kommer att 
fokusera sitt arbete och genomföra tematiska workshops på dessa samhällssektorer.

Mål och syfte 
Syftet med projektet är att skapa ett motståndskraftigt Värmland med en förbättrad förmåga hos 
samhällsviktig verksamhet att stå emot och återhämta sig från allvarliga störningar. 

Målet är att skapa en samsyn i länet för hur man identifierar samhällsviktig verksamhet och dess kritiska 
beroenden samt att detta genererar mätbara och jämförliga redovisningar i kommunernas, landstingets och 
länets risk- och sårbarhetsanalyser. 

Workshops

Mer information
För mer information om workshops och projektet, kontakta Louise Rapplihn, Länsstyrelsen Värmland.
Telefon: 010-224 72 07  louise.rapplihn@lansstyrelsen.se.

Transportsektorn
7-8 december 2016

Hälso- och sjukvård samt  
omsorgssektorn, oktober 2018

Livsmedelssektorn
6-7 september 2017

Finasiella sektorn 
juni 2019

Energiförsörjningssektorn
december 2019

Information- och kommunikations-
sektorn,  14-15 mars 2018
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