Välkommen till hearing:

Vad ska vi tycka om framtidens alarmering?
Välkommen till en hearing om framtidens alarmering. Efter flera års väntan kommer vi närmre och
närmre ett förslag om framtidens alarmeringstjänst. Utvecklingen i våra grannländer har intresserat
regeringen, vilket tydligt framgått i utredningsdirektivet. Den pågående räddningstjänstutredningen
pågår delvis parallellt och frågorna hänger tätt samman. SBB bjuder in räddnings- och förbundschefer
från räddningstjänsterna i Sverige till en hearing för att få ta del av vilka tankar, idéer och behov som
finns ute i landets räddningstjänster kring framtidens alarmeringstjänst.
Vår gästlista består så här långt av minst sagt intressanta personer:
Peter Johansson,
räddningschef Borgå

Peter Johansson,
Räddningschf, Borgå

Morgan Johansson,
Justitie – och inrikesminister

Erna Zelmin-Ekenhem
Utredare

Hearingen sker den 19 september kl 10-16 på Citykonferensen/Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan
46 i Stockholm. Fikat står framme från klockan 9.00. Vi bjuder på även på eftermiddagsfika och lunch
för räddnings- och/eller förbundschefer från räddningstjänster som är stödjande medlemmar i SBB.
För övriga kostar deltagandet 1500 kronor.
På nästa sida ser du det preliminära programmet.
Har du frågor eller vill anmäla dig, kontakta föreningssekreterare Anna Carlin på anna.carlin@rsyd.se
eller på telefon 046-540 46 74. Antalet platser är begränsat till 50 och först till kvarn gäller. Sista
anmälningsdag är 18 augusti.
Väl mött!
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Program – Chefsseminarium om framtidens alarmeringstjänst,
19 september 2017.

9.00

Fikat står framme.

10.00

Inledning

10.15

Olika alarmeringsformer idag – vilka ytterligheter finns?
Idag finns ett olika lösningar på alarmering; alltifrån att SOS sköter hela processen till att
räddningstjänsten själva sköter den. Vilka ytterligheter finns och vilka är erfarenheterna? Och
hur ser trenden i Europa ut?

10.45

Alarmering i Finland – så kan det bli i Sverige!?
Finlands alarmeringstjänst drivs i statlig regi i 6 centraler. Men det finns planer på att göra ännu
färre. Vad finns för erfarenheter från Finland och vad är skälen till att minska ännu mer?
Peter Johansson, Räddningschef Borgå

11.30

Lunch

12.30

Åt vilket håll lutar alarmeringstjänstutredningen?
Alarmeringstjänstutredningen går upp på upploppet. Vad har utredaren sett hittills och vad kan
hon säga om förslaget så här långt?
Alarmeringstjänstutredare Erna Zelmin-Ekenhem

13.30

Hur kan framtidens räddningstjänst se ut och hur kan den larmas?.
Regeringen ger sina tankar
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson

14.15

Vad ska SBB tycka?
SBB svar på regeringens kommande förslag kring framtidens alarmering behöver spegla de
olika behov som finns. Vi kommer ta stor hänsyn till vad den kommunala räddningstjänstens
företrädare, från såväl liten som stor organisation, tycker. Vi behöver därför samla ihop tankar
och idéer. En moderatorledd dialog avslutar dagen. Vi bryter för fikat 14.30

16.00

Avslutning
Hearingen avslutas
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