PROGRAM
BRANDKONFERENSEN 2017
16 –18 MAJ I LINKÖPING

Tema 2017
I september 2015 beslutade världens länder om 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt
och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. De globala
målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga
rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt
säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling:
den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
De olyckor och kriser som räddningstjänsten ställs inför idag är till vissa delar ett symptom
på ett ohållbart samhälle. Även utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle leder till nya risker
som måste hanteras för att skapa en god säkerhet.

Brandkonferensen 2017 tar avstamp i reella hot och risker som kan kopplas till
de globala målen i Agenda 2030, och där den kommunala räddningstjänsten
har en viktig roll att spela.
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TISDAG 16 MAJ
Det finns möjlighet att förlägga möten i anslutning till konferensen. För bokning kontakta Anna Ring på
telefon 013-190 00 12 alternativt maila anna.ring@arenabolaget.se
15.30-17.15

Räddningschefs- och politikerträff

18.00

Invigning av konferensen

19.30

Värdens kväll
Linköpings kommun bjuder på östgötsk afton med mat och underhållning av Linköpingsartisten
Magnus Bäcklund.
ONSDAG 17 MAJ

8.30

Välkommen!

8.40

Hållbar utveckling – vad är det?
Ida Texell förklarar vad hållbar utveckling och Agenda 2030 är för något och hur det påverkar svensk
räddningstjänst. Ida Texell, förbundsdirektör i Brandkåren Attunda och ledamot i delegationen för Agenda 2030

9.30

Framtidspaning – vart är vi på väg?
På uppdrag av MSB har Kairos Future blickat in i spåkulan och tar oss nu med på en spännande resa in i
framtiden. Vi får ta del av deras ”Framtidsstudie 2030 – med fokus på kommunal räddningstjänstorganisation.” Sandra Danielsson, MSB, Göran Krafft och Per Florén, Kairos Future

10.00

Fika

10.30

Klimatförändringarna ger ökade risker i samhället – vad är det som händer?
Det kommer aldrig vara för sent för att göra så mycket som möjligt. Men ju längre vi väntar desto svårare
blir det för våra barn och barnbarn att lösa problemen. Vilka konsekvenser ser vi redan nu av
klimatförändringarna? Hur kan räddningstjänsten bli bättre förberedd och framförallt – hur bidra till en
förändring? Pär Holmgren, meteorolog och naturskadespecialist på Länsförsäkringar

11.20

Vägar till innanförskap
Vad är det som gör att några lyckas med att skapa modeller för integration när så många misslyckas och
vad förenar dem som lyckas? Vi får ta del av intervjuer med sociala entreprenörer, chefer inom kommun,
kyrka, skola, näringsliv och nätverkare och höra om deras framgångsfaktorer och tips för att lyckas.
Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, föreläsare och författare.

12.00

Lunch

Möt en forskare i kiosken
Forskarkiosken är en plats där du kan träffa forskare på plats. Ställ frågor, ge och
ta emot tips, prata kunskapsspridning, kunskapsbehov eller kanske samforskning.
Forskarkiosken är öppen under hela konferensen. Välkommen!
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Miniseminarium – omgång 1
1. Hållbart arbetsliv – en räddningstjänst för alla
Följ med oss på en upplevelseresa för att uppnå en räddningstjänst för alla. Här presenteras historik, 		
problematik, insikter och framtidsvisioner på ett sätt som inte lämnar dig oberörd.
Marco Helles, mångfaldskonsult, Maya Stål Söndergaard, produktionschef Räddningstjänsten Syd
2. Hållbart arbetsliv – när krisen drabbar oss själva
Hur gör vi när vi själva drabbas av det värsta? Fyra räddningstjänster som på senare år haft medarbetare
som omkommit i tjänsten delar med sig av sina erfarenheter och råd kring hur man kan förbereda sig om
det värsta skulle inträffa. Medverkande: Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Samtalet leds av Ola Mårtensson, IRL Ledarskap AB.
3. Hållbar olyckshantering – rädda värden!
Att hantera konsekvenserna av en olycka börjar ofta med räddningstjänsten och fortsätter sedan med en
rad andra aktörer. Hur ska övergången från räddningstjänst till ett effektivt restvärdearbete gå till, och
vilken roll har räddningstjänsten för att bidra till en hållbar och effektiv skadehanteringskedja?
Här får du fakta och kunskap om vilka värden (ekonomiska, sociala, miljömässiga) som räddas genom 		
snabb skadehantering. Jesper Boqvist, Brandskyddsföreningen Restvärderäddning
4. Hållbar ledning – en het potatis!
Ulrika Jansson har på uppdrag av MSB gjort en uppmärksammad studie med målet att utveckla kunskap
om styrning, ledning och ledarskap för att förbättra och effektivisera ledning inom räddningstjänsten. 		
Kunskap om effektiv styrning av räddningstjänsten främjar inte bara hållbar och ansvarstagande ledning
inom verksamheterna utan skapar också förutsättningar för ökad trygghet och säkerhet för
kommunmedborgare. Ulrika Jansson, Nationella sekretariatet för genusforskning
5. Frivilliga och semiprofessionella som första insatsperson – hur funkar det?
Vad säger forskningen och hur ser det ut i praktiken? Vad är erfarenheterna? Framgångsfaktorerna?
Fallgroparna? CARER redovisar resultat från att antal olika projekt, bland annat kring frivilliga i Förstärkt
Medmänniska i Medelpad, väktare som semi-professionella och räddningstjänstens dagtidspersonal som
förstainsatspersoner. Vi får också lyssna till erfarenheter från arbetet med Civil Insats Person (CIP) i Västra
Sörmlands Räddningstjänst. Rebecca Stenberg, Elina Ramsell, Tobias Andersson Granberg från CARER,
Linköpings universitet och Per Gustafsson, Västra Sörmlands Räddningstjänst.
6. Räddningstjänstens klimatutmaningar nu och i framtiden – så löser man det i Jönköping
Hur ska kommun och räddningstjänst agera på kort och lång sikt för att minimera de negativa samhällseffekterna av dagens och framtidens klimat? Representanter från SMHI, länsstyrelsen samt kommun och
räddningstjänst i Jönköping, berättar hur man praktiskt samarbetar för att möta dessa utmaningar både i
planeringsfasen och i det akuta skedet. Erfarenheterna kommer från ett arbete som bedrivs gällande bland
annat olycksriskerna skyfall och vattenbrist. Genom god dialog och planering kan vi tillsammans minska
riskerna för klimatrelaterade olyckor i framtiden. Seminariet leds av David Hirdman, SMHI. Deltar gör Fredric
Jonsson och Catarina Kristenssonvid Länsstyrelsen i Jönköping samt Erica Storckenfeldt vid Jönköpings kommun
och räddningstjänst.
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14.00

Förflyttning

14.15

Miniseminarium – omgång 2

15.30

Forskning och Innovation – hur svårt kan de va´?
Thomas Gell, Brandskyddsföreningen/Brandforsk och Bodil Lundberg, MSB funderar om hur forskning
och innovation hänger ihop - tillsammans med: Karin Lintrup, IDEON, Marcus Runefors, LTH, och Sofie Pilemalm, CARER/LiU.
Thomas Gell, Brandskyddsföreningen/Brandforsk.

16.00

Hållbarhetsarbete i praktiken
Bostadssektorn har tagit hållbarhetsfrågorna på största allvar och är kanske den bransch som ligger längst
fram. Börjar hållbarhetsarbete i de stora strategierna och projekten, eller i det lilla i vardagen? Hur kan
räddningstjänstens arbete mot bostads- och dödsbränder få draghjälp av arbetet mot en hållbar utveckling
i bostadsmiljön? Therese Furhoff och Fredrik Törnqvist, Stångåstaden AB.

16.40

Nyhetsuppdatering

17.00

Avslut

19.30

Middag och underhållning på Konsert & Kongress Linköping
TORSDAG 17 MAJ

8.30

God morgon!

8.40

Kriser och katastrofer i det ohållbara samhället
De kriser och katastrofer som inträffar runtomkring oss är i stor utsträckning symptom på ett ohållbart
samhälle och konsekvenserna av att vi inte nått hållbarhetsmålen. Vilka reella hot och risker står vi inför
och vad kan det innebära för svensk räddningstjänst i framtiden?
Ulf Lago, Föreningen Sveriges Brandbefäl och Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen.

9.00

Omvärldsbevakning och analys – vad är det som händer?
Hur bevakar MSB nationella och internationella händelser? Vad bevakas och av vem? Hur sprids
informationen och kan räddningstjänsten ta del av den? Vem trycker på knappen när något allvarligt sker?
Mikael Tofvesson, MSB.

9.30

Erfarenheter från terrorattentaten i Paris och Bryssel – hur hanteras den stora krisen?
Vad gör civilsamhället när terrorn slår till? Hur tänkte och agerade våra franska kollegor som sorgligt nog
fått uppleva den. Denna föreläsning hålls på engelska.
Francis Comas, överstelöjtnant, SDIS 77 (Räddningstjänsten i region 77)
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10.15

Fika

10.45

Zombieapokalypsen – vad kan den lära oss om krishantering?
Att förbereda sig på katastrofer innebär att förbereda sig på något som är osäkert, oklart och samtidigt
ofattbart. Vilken är nästa stora kris som kommer drabba samhället? Ingen kan veta med säkerhet. En kris
som definitivt inte (eller?) kommer drabba samhället är zombieapokalypsen. Vilka krav på förberedelser
ställer zombien och vilka likheter finns med andra kriser?
Herman Geijer, zombieexpert

11.25

Uneram talkshow
Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen, hälsar sina gäster välkomna till ett samtal om hot och kriser –
från vardagsprepp till terrorhändelser och krig. Gäster: Lars Hedström, chef för IHT (Institutet för Högre
Totalförsvarsutbildning), Misse Wester, gästprofessor vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet på
Lunds universitet, Åsa Sjöström, Kunskapscentrum för klimatanpassning SMHI.

12.15

Lunch

13.15

Totalförsvaret – en ny verklighet.
I en osäker värld är totalförsvaret viktigare än någonsin och planeringen är återupptagen efter att många
år ha legat på is. Men vad innebär det för samhället i stort och räddningstjänsten specifikt?
Johan Godin, MSB, Anders Kallin, Försvarsmakten och Annika Hjalmarsson, Länsstyrelsen ger sin syn på
saken. Monica Bengtsson, Räddningstjänsten Syd modererar och förmedlar frågor från publiken.

14.00

The Swedes are strange …and so am I
Svengelsmannen Colin berättar roligt och inspirerande om förståelse och krockar mellan kulturer. Han
beskriver Sverige, svenskar och deras egenheter och arbetssätt på ett träffande sätt. Hur ser vi på oss
själva och på andra kulturer? Vad kännetecknar svenska chefer? Hur fungerar det svenska arbetssättet i
olika internationella sammanhang? Colin Moon, antropolog, föreläsare och författare.

15.00

Linköpingsviljan
Vi sluter upp kring ett gemensamt arbete för en hållbar utveckling!

15.15

Avslut

Praktisk information

TID OCH PLATS
Konferensen äger rum på Konsert & Kongress Linköping, Konsistoriegatan 7 i Linköping den
16–18 maj 2017. Telefon: 013-190 00 00. Konferensen startar klockan 18.00 med invigning och
efterföljande middag under lediga former. Deltagandet den 16 maj är inkluderat i konferensavgiften, dock krävs föranmälan.
Inregistreringen är öppen mellan klockan 15.00–19.30 den 16 maj. Den 17 maj startar konferensen klockan 08.30. Inregistreringen öppnar för sent tillkomna deltagare klockan 07.30.
KONFERENSAVGIFTER
Konferensavgiften på 5 950 kronor exklusive moms inkluderar konferensdeltagande, tillgång till
dokumentation, luncher/kaffe samtliga dagar samt båda kvällsarrangemangen. I deltagaravgiften
ingår alkoholfri måltidsdryck. De senaste åren har önskemål framförts om att alkohol inte ska
ingå i konferensavgiften utan bekostas av varje deltagare. Från och med i år är alkohol därför
exkluderad från deltagaravgiften.
För deltagare som önskar andra dryckesalternativ finns det möjlighet att inhandla öl eller vin på
plats. Man kan även förköpa dryckesbiljetterför att slippa köer vid middagen.

Anmälan görs senast den 17 april 2017.
BETALNING
Konferensavgift betalas mot separat faktura från Brandskyddsföreningen som översändes cirka
30 dagar före genomförandet av konferensen. Eventuell avbokning av konferensdeltagande ska
ske skriftligt till Annica Lindblom (Annica.Lindblom@brandskyddsforeningen.se) på Brandskyddsföreningen och kan ske kostnadsfritt fram till och med den 17 april 2017.
Vid avbokning efter den 17 april 2017 debiteras full konferensavgift. Vid sjukdom krävs läkarintyg. Överlåtelse av bokad plats till annan inom samma organisation/företag kan ske utan kostnad.
HOTELL
Hotellrum ingår ej i deltagaravgiften men vi har förbokat ett antal rum på olika hotell i Linköping
som du själv kan boka. Observera att de olika hotellen släpper bokningarna vid olika datum.
Lista över hotell hittar du på: www.brandskyddsforeningen.se/brandkonferensen

