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När ord blir handling
Under flera år har mål, resultat och visioner varit
i blickfånget när räddningstjänstens verksamhet har
diskuterats. Detta har gett nödvändigt fokus på
resultat och medborgarens behov. I år riktar kon
ferensen blicken mot vägen till målen. Vilka är
framgångsfaktorerna för utveckling och hur kan de
användas i räddningstjänsten?
Den kommunala räddningstjänsten måste,
som andra offentliga verksamheter, ständigt bli
bättre på att nå resultat med högre kvalitet till lägre
kostnad. Just nu är kraven på färre dödsbränder,
minskade egendomsskador och ökad jämställdhet
aktuella. I en snabbt förändrad omvärld med förtä
tade städer, avfolkade landsbygder, nya värderingar
och stora innovationer inom teknik kommer hela
tiden nya utmaningar och möjligheter. För att kun
na möta de ökade kraven måste räddningstjänstens
förmåga att utvecklas och driva förändringar öka.

Förändringar i räddningstjänsten präglas inte
sällan av motstånd och kan ta mycket energi. Det
finns dock organisationer där utveckling är en del
i vardagen och förändringar sker utan motstånd.
Detta visar att det går att hitta framgångsrika vä
gar i svåra situationer. Framgångsfaktorerna i dessa
organisationer är flera, bland annat bra medarbe
tarskap, gott chefs- och ledarskap och bra dialog.
På BRAND2012 fokuserar vi på hur dessa fram
gångsfaktorer kan användas i räddningstjänsten.
Utifrån konferensdeltagarnas önskemål och
förväntningar har BRAND2012 utvecklats. Till de
mer påtagliga förändringarna hör att konferensen
startar med Förkväll, en ledigare form av program
punkter och underhållning. Dessutom kommer
hela konferensen att vara mer interaktiv och ge
möjlighet till bättre dialog.

Välkommen till BRAND2012!

Tisdag 22 maj
Flera organisationer förlägger sina möten i anslutning till konferensen. Dessa möten hålls på tisdagen innan konferensen
öppnar. Mer information hittar du på www.brandkonferensen.se.
15.30

REGISTRERINGEN ÖPPNAR
Registreringen håller öppet till klockan 20.00. Registrering kan också ske på onsdag 23 maj från klockan 8.00.

16.00

POLITIKERTRÄFF
Vi ger möjlighet för politiker att under enkla former träffas för att knyta kontakter. En inspirerande föreläsning kommer
också att hållas.

17.00

FÖRKVÄLL – KONFERENSEN STARTAR
Konferensen startar med Förkväll. Vi tar upp aktuella händelser, intressanta projekt och nyheter samt diskuterar kring
framgångsfaktorer för att utveckla räddningstjänsten. Programpunkterna varvas med god mat och underhållning. Du får
också möjlighet att träffa såväl nya som gamla bekantskaper. Detaljerat program presenteras fortlöpande på
www.brandkonferensen.se.

VÄLKOMMEN
TILL BRAND!

22.00

FÖRKVÄLL SLUTAR

BRAND2012
BRAND
2012

Diskutera konferensen på plats via Twitter och Facebook.
www.brandkonferensen.se

Programmet är preliminärt när det trycks.
Den senaste informationen hittar du på www.brandkonferensen.se

Vid anmälan före den
16 mars lämnas 600 kr rabatt!

Onsdag 23 maj
8.00

REGISTRERINGEN ÖPPNAR IGEN

9.00

HUR ÄR LÄGET I RÄDDNINGSTJÄNSTEN?
Hur mår egentligen räddningstjänsten? Vi visar resultat och reflekterar över studier som har gjorts över
organisationskultur, värderingar, ledarskap och medarbetarskap i den svenska räddningstjänsten.

9.45

MEDARBETARENS ANSVAR NÄR MAN BYGGER VINNANDE LAG
Medarbetarskapet och det individuella ansvarstagandet är nyckelfaktorer i framgångsrika organisationer. Att skapa
förutsättningar för ett gott medarbetarskap är en viktig uppgift för ledaren. Vi lyssnar till hur man bygger ledande
organisationer med medarbetarskapet i fokus och hur detta kan överföras till räddningstjänstens verksamhet.
Mike Helber, klubbdirektör Linköping Hockey Club (LHC)

10.30

KAFFE

11.00

LEDARSKAP MOT BÄTTRE VETANDE
– OM FÖRÅLDRADE LEDARIDEAL OCH LEDARSKAP SOM VERKLIGEN FÖRNYAR
I en tid av ökande osäkerhet hamnar man ofta som ledare i situationer som är svåra att förutse. Ändå ser vi i hög
grad ledarskap som ett planeringsproblem. Men i ledarens arbetsvardag finns andra utmaningar än de vi tror, och
det är också i den vardagen ett nytt ledarideal blir tydligt; ett ledarideal med förankring i handling och kommunikation. Mats Tyrstrup, Handelshögskolan

UTMANING
FÖR LEDARE

12.00

LUNCH

13.15

FÖRÄNDRINGSKOMMUNIKATION GÖR DET SVÅRA ENKELT
Hur väl förändringar än planeras, så blir de sällan bättre än hur de kommuniceras. Att hantera kommunikationen
vid förändringar blir därmed avgörande för hur de genomförs och lyckas. Vi får praktiska och handfasta råd för hur
kommunikation kan få ord att bli handling i räddningstjänsten. Catrin Johansson, Mittuniversitetet

14.00

FÖRÄNDRA, SPARA OCH BLI UPPSKATTAD – SAMTIDIGT
Det går att driva förändringsarbete som inkluderar såväl medborgare som anställda. Det går också att göra det så
bra att verksamheten ISO-certifieras och att chefen blir utsedd till Årets chef. Lyssna och lär hur det gick till och
hur räddningstjänstens chefer kan lyckas. Cecilia Grefve, socialchef Jönköpings kommun

14.45

KAFFE

15.15

HUR SKA ORD BLI HANDLING I RÄDDNINGSTJÄNSTEN?
Onsdagens alla föreläsare står nu på scenen tillsammans med några färgstarka personer i branschen. Ett spännande
perspektiv på dagen som gått och inspel till torsdagens diskussioner.

16.00

EFTERSNACK
Stanna kvar och diskutera konferensen under lättsammare former i vår utställning. Dryck och tilltugg serveras.

19.00

BANKETT PÅ UPPSALA SLOTT
Vi äter god mat i anrik miljö och underhålls av Uppsalagruppen Vibafemba. Efteråt blir det dans till dj.

Programmet är preliminärt när det trycks.
Den senaste informationen hittar du på www.brandkonferensen.se

Gör det svåra enkelt
med kommunikation
ONSDAG 23 MAJ KLOCKAN 13.15

Torsdag 24 maj
8.30
VÄLJ TVÅ
WORK
SHOPAR

INFÖR WORKSHOPAR
Vi kör en repris på ett uppskattat inslag från BRAND2011 och fortsätter konferensen med uppsnack inför förmiddagens
workshopar. Varje workshop presenteras kort på scenen för att du ska kunna välja vilka två du ska gå på. Ingen
föranmälan krävs.
A. Förstår vi förutsättningarna för förändringar tillräckligt bra?
Att förstå förutsättningarna för förändringar är A och O om man ska lyckas. Nu finns det djupare kunskap om
räddningstjänstens förutsättningar. Hur ser räddningstjänstens villkor och kärna ut och var finns makten att
tolka verksamheten? En presentation och samtal kring inflytandestruktur, arbetets natur och möjligheter till
utveckling.
B. Har jämställdhetsarbetet blivit bättre?
Deltagarna i en workshop på BRAND2011 hade delade meningar om det fanns tillräckliga förutsättningar för
räddningstjänsten att bli bättre på jämställdhet. Nu är det upp till bevis; har jämställdhetsarbetet blivit bättre
och i så fall hur?
C. Utformas brandstationerna för att främja utveckling?
Varje år uppförs brandstationer i Sverige för flera hundra miljoner kronor utan någon större reflektion över hur
lokalernas utformning påverkar arbetsklimatet och förutsättningarna för utveckling. Den årliga kostnad som nya
brandstationer medför överstiger ofta markant kostnaderna för personal- och verksamhetsutveckling. Vilken
utveckling främjar de stationer vi uppför idag? Hur kan en brandstation se ut om arkitekten får större frihet?
Hur bör en brandstation utformas för att främja utveckling?
D. Klarar fack och arbetsgivare att driva utveckling?
Slitningar och dåligt samarbetsklimat mellan fack och arbetsgivare kan sluka energi, framför allt under förändringsarbeten. Genom att skapa ökad förståelse för de olika roller som fack och arbetsgivare har och de arbetsrättsliga spelreglerna, kan förutsättningarna bli bättre. Hur gör man för att skapa ett gott samarbetsklimat för
att driva utvecklingen framåt och är det ens möjligt inom räddningstjänstens kultur?
E. Klarar räddningstjänsten kompetensplaneringen?
Att förändra och utveckla räddningstjänstens verksamhet kräver att man tar kompetensutveckling på allvar. Ansvaret på varje enskild räddningstjänst förändrades när hela det statliga utbildningssystemet för räddningstjänstpersonal förändrades i början av 2000-talet. Hur ska räddningstjänsten förse sin personal med rätt kompetens?
Vilket behov finns för att klara framtidens utmaningar?
F. Klarar räddningstjänsten att möta nya risker i samhället?
Nya risker i samhället ställer krav på att räddningstjänsten utvecklas. Ett aktuellt exempel är det ökande användandet av cellplast i byggnadskonstruktioner som kräver nya strategier för det förebyggande och skadeavhjälp
ande arbetet. Hur ska räddningstjänsten bli bättre på att anpassa sig till nya risker? Vilka strategier behövs för
att klara av just cellplasten?

Programmet är preliminärt när det trycks.
Den senaste informationen hittar du på www.brandkonferensen.se

Nya risker i samhället
ställer nya krav på räddningstjänsten
TORSDAG 24 MAJ

9.20

WORKSHOPAR – OMGÅNG 1

10.20

KAFFE

11.00

WORKSHOPAR – OMGÅNG 2

12.00

LUNCH

13.00

FÖRSVARSMINISTERN FÅR ORDET
Försvarsdepartementet med försvarsminister Sten Tolgfors i spetsen har flyttat fram positionerna i säkerhetsfrågor.
Aktuella ämnen just nu är utredning kring samhällets alarmeringstjänst och nya krafttag för ökad jämställdhet. Vi har
gett försvarsministern och försvarsdepartementet möjlighet att närvara vid konferensen.

13.30

OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS
Länge har vi byggt framgång på effektivitet och produktivitet i stabila organisationer med en hierarkisk uppbyggnad.
Nu förändras omvärlden och människors värderingar på ett sådant sätt att dessa spelregler inte längre gäller.
Framtidens framgångsfaktorer handlar inte främst om optimering och produktivitet utan om anpassningsbarhet.
Morgondagens medarbetare är inte intresserade av att underkasta sig en hierarki utan ser arbetet utifrån sitt eget
individuella perspektiv och sina egna värderingar. Martin Börjesson, Futuramb

MORGON
DAGENS
ORGANISA
TION

14.30

KAFFE

15.00

RESULTAT AV WORKSHOPAR
Nu faller bitarna på plats när resultaten från alla workshopar visas. Konferensdeltagarnas uppfattningar om de frågor
som ställdes i varje workshop ger dig en indikation på vad branschen tycker.

15.30

REFLEKTION OCH AKTION
Vi sammanfattar vad som sagts, twittrats och funderats över under konferensen. Du får ta del av konkreta tips som
underlättar när ord ska bli handling. Peter Löthman, socialdirektör, Sundsvalls kommun

16.00

KONFERENSEN SLUT
Konferensen avslutas och brandyxan överlämnas till Piteå.

Tack till Uppsala!
VÄLKOMMEN TILL BRAND2013 I PITEÅ DEN 21–23 MAJ 2013.

Programmet är preliminärt när det trycks.
Den senaste informationen hittar du på www.brandkonferensen.se

Anpassningsbarhet istället för
optimering och produktivitet
TORSDAG 24 MAJ KLOCKAN 13.30

TID OCH PLATS
Konferensen är förlagd till Uppsala Konsert
& Kongress, Vaksala torg 1 i Uppsala den
22–24 maj 2012. Receptionen är öppen för
registrering den 22 maj kl. 15.30–20.00 samt
den 23 maj från kl. 08.00.
FRÅGOR OM ANMÄLAN/HOTELL
Brandskyddsföreningen
Gunilla Friberg
Telefon: 08-588 474 94
Fax: 08-662 35 07
E-post: gunilla.friberg@svbf.se
INFORMATION OM KONFERENSEN
Brandskyddsföreningen
Helena Larsson
08-588 474 55, 0768-11 74 55
helena.larsson@svbf.se
Brandskyddsföreningen/
Föreningen Sveriges Brandbefäl
Ulf Lago
010-480 40 05
ulf.lago@svbf.se
Uppsala Brandförsvar
Anders Nilsson
018-727 31 55
anders.nilsson@uppsala.se

OM KONFERENSEN
BRAND-konferensen arrangeras varje
år av Föreningen Sveriges Brandbefäl
(SBB) och Brandskyddsföreningen.
Konferensen vänder sig till anställda
och förtroendevalda i kommuner som
är verksamma inom området skydd
mot olyckor. Syftet med konferensen
är att stimulera utveckling av det kommunala säkerhetsarbetet genom att
erbjuda möten mellan människor, utbyte av erfarenheter och ny kunskap.

OM UTSTÄLLNINGEN
Brandskyddsföreningen
Lukas Svärd
08-588 475 47, 0709-19 77 47
lukas.svard@svbf.se
KONFERENSAVGIFTER
Avgiften för hela konferensen inklusive samtliga måltider och aktiviteter är 5 350 SEK exklusive moms. Vid anmälan före den 16 mars
2012 lämnas 600 SEK i rabatt. Konferensavgiften samt eventuell hotellrumskostnad
betalas mot faktura som översänds cirka 30
dagar före genomförandet av konferensen.
KONFERENSANMÄLAN
Anmälan till konferensen
görs senast 23 april 2012 via
www.brandkonferensen.se.
HOTELL
Hotellrum kan bokas samtidigt som
konferensanmälan. Vi har reserverat cirka
500 hotellrum i centrala Uppsala. Eventuell
ändring eller avbokning av hotellrum görs
skriftligen till Gunilla Friberg, gunilla.friberg@svbf.se. Notera att utebliven ankomst
till hotellet debiteras, vänligen meddela
därför avbokning eller ändrat ankomst-/
avresedatum senast den 16 mars 2012.

HOTELL:
Clarion Hotel Gillet
First Hotel Linné
Hotel Uppsala (Profil Hotels)
Park Inn Uppsala
Scandic Uplandia
AVBOKNING
Eventuell avbokning av konferensdeltagande
kan ske kostnadsfritt fram till och med den
16 mars 2012 och ska göras skriftligen till
Gunilla Friberg, gunilla.friberg@svbf.se.
Därefter är anmälan bindande. Vid avbokning efter den 16 mars 2012 debiteras full
konferensavgift samt ev. hotellrumskostnad.
Överlåtelse av bokad plats till annan inom
samma organisation/företag kan ske utan
kostnad.

BRAND2012

PROGRAMGRUPPEN
Ulf Lago, Brandskyddsföreningen/Föreningen Sveriges Brandbefäl
Kristian Hansson, Storstockholms brandförsvar/Föreningen Sveriges Brandbefäl
Linda Bergmark, Räddningstjänsten Piteå/Föreningen Sveriges Brandbefäl
Tina Harrysson, Räddningstjänsten Falkenberg/Föreningen Sveriges Brandbefäl
Andreas Bengtsson, Kristianstads Räddningstjänst/Föreningen Sveriges Brandbefäl
Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen
Helena Larsson, Brandskyddsföreningen
Lukas Svärd, Brandskyddsföreningen
Josefina Johansson, Brandskyddsföreningen
Gunilla Friberg, Brandskyddsföreningen
Anders Nilsson, Uppsala Brandförsvar

Läs mer om konferensen på www.brandkonferensen.se.
Läs mer om arrangörerna på www.brandskyddsforeningen.se och www.brandbefal.se.

   600:RABATT

Vid anmälan före den 16 mars lämnas 600 kr rabatt.
Anmäl dig på www.brandkonferensen.se

