Tillsynsdagen
Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) arrangerar en seminariedag med fokus på tillsynsfrågor. Dagen
lyfter intressanta erfarenheter, bidrar med kunskap och inspirerar till nytänk, men inte minst erbjuds
en arena där medlemmar med särskilt intresse för tillsynsfrågor kan mötas.
Väl mött 20/3 2018 på Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping!
Program
Moderator: Cecilia Uneram
9.00

Drop in och fika

10.00

Ordförande Ulf Lago inleder dagen och hälsar välkommen

10.10

I huvudet på ”Årets tillsynsförättare 2017” Johan Hedin, RSNV.

10.30

Intressanta tillsynsfall presenteras av Johan Rönmark, Räddningstjänsten GislavedGnosjö

11.00

Bostadstillsyn i fokus.
60% av byggnadsbränderna sker i bostäder och 90% av de som omkommer i brand gör
det i sin egen bostad. Hur påverkar det vårt tillsynsarbete? Här får vi del av
erfarenheter från olika räddningstjänster och vi för samtal kring tolkningar och
systematik.
Uppsala, Marcus Örnroth (Räddningstjänsten Storgöteborg) , Malin Niklasson
(Södertörns brandförsvarsförbund), Alexandra Fransson (Höglandets
Räddningstjänstförbund)

12.00

Lunch

13.00

Tillsynsplanering – var och hur gör vi tillsyn?
Hur bidrar tillsynsverksamheten till verksamhetens mål? Hur når vi bäst effekt med den
tillsyn vi gör? Kan vi inspireras av revisionstekniken?



Exempel från stor, mellanstor och liten kommun (RSYD, Jönköping och
Gislaved-Gnosjö)
Ny tillsynsmodell, Viktor Willhager (RSYD)
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14.10

Vad har vi att lära från hotellcertifiering? Hans Andersson
(Brandskyddsföreningen)

Senaste nytt från MSB, Per Karlsson
Rättsfall, vägledning om räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen, studier ”Den
skriftliga redogörelsens funktion för brandskyddet – en utvärdering” (Karlstads
universitet) och ”Lever kommunernas tillsyn enligt LSO upp till kraven i
förvaltningslagen?” (Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet)

14.45

Fika

15.15

Nyheter inom ”Brandfarliga och explosiva varor”, MSB och representant från
referensgrupp
Hur går arbetet med ändringarna i Lagen om brandfarliga och explosiva varor?
Olämplig och olaglig hantering av fyrverkerier ökar – vad kan göras i frågan?

15.40

Säker hantering gasflaskor, Peter Ludvigsson och Andreas Leandersson, SÄRF

16.00

Dela erfarenheter och dokument om tillsyn, PO Malmquist (Utkiken)

16.10

Tillsyn vs rådgivning, Cecilia Uneram
Vad kan vi kräva vs vad kan vi tycka?

16.20

”Årets tillsyneförättare 2018”

16.30

Slut

Anmälan
Anmäl dig på denna länk senast 20 februari! Kostnaden är 1450 kronor per deltagare, vilket
inkluderar förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe!
Frågor om programmet besvaras av Cecilia Uneram på cecilia@uneramutveckling.se eller via telefon
0705-532301
Frågor om anmälan besvaras av Anna Andersson Carlin på anna.carlin@rsyd.se
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Väl mött!
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