SEMINARIUM | ATT STYRA OCH LEDA TILL EN RÄDDNINGSTJÄNST FÖR ALLA
DATUM | 13 DECEMBER 2018 TID | KL 9.00–16.30
PLATS | KULTURHUSET PIGALLE, MARIAGATAN 2, NÄSSJÖ
Räddningstjänsten ska förhindra alla typer av olyckor och erbjuda ett likvärdigt skydd åt alla invånare.
För att klara uppdraget måste vi rekrytera bredare och tydligare analysera verksamheten. Jämställdhet
och mångfald ska vara självklara mål, liksom i andra politiskt styrda områden.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Nätverket Jämställd Räddningstjänst, Sveriges
Kommuner och Landsting och Höglandets räddningstjänstförbund bjuder in räddningstjänstens
förtroendevalda och räddningschefer till ett jämställdhetsseminarium.

TID

SEMINARIUM | Att styra och leda till en räddningstjänst för alla

9.00–9.30

Registrering, kaffe

9.30–9.40

Välkommen!
Höglandets räddningstjänstförbund

9.40–10.10

Från ord till handling – för en långsiktigt hållbar organisation
Norrtälje har kraftigt ökat rekryteringen till sina deltidsstationer genom att betona glädjen
i att hjälpa. Inte minst har de lockat många fler kvinnor. Norrtälje ser också till att huvudarbetsgivarna får erkänsla för att de ”lånar ut hjältar”.
Magnus Wallin, räddningschef Norrtälje kommun

10.10–10.40

Integration för alla!
Projektet SFI med räddningstjänstinriktning gav deltagarna bättre kunskaper i svenska
och räddningstjänsten nya sätt att nå grupper som annars är svåra att nå.
Richard Lindqvist, Höglandets räddningstjänstförbund

10.40–11.10

Ökad trygghet med hemmaträffar
Många vill prata om säkerheten i det egna bostadsområdet. Genom hemmaträffar för
kvinnor med begränsade kunskaper i svenska uppnår Räddningstjänsten Syd, polisen
och Malmö stad ökad trygghet och kunskapsutbyte.
Shatila Salami, Braem Sager, Imran Khani, Räddningstjänsten Syd

11.10–11.20

Kort paus

11.20–12.00

Att styra och leda i förändring
Ulrika Jansson, doktor i arbetsvetenskap, har i många år studerat räddningstjänsten.
Hon berättar om sin senaste studie med fokus på chefers och politikers uppfattningar
om varför det går så trögt att driva igenom förändringar.

12.00–13.00

Lunch

13.00–13.45

Sambandet mellan kön och risk
Män är överrepresenterade i så gott som alla typer av olyckor. Kan räddningstjänsten
använda den kunskapen till att förebygga olyckor?
Viggo Lundberg, brandman

13.45–14.30

Att stå emot motståndet
Ida Texéll är förbundsdirektör och räddningschef i Brandkåren Attunda som under 2018
leder Nätverket Jämställd Räddningstjänst, NJR. Hon pratar om NJR:s arbete och om sina
personliga erfarenheter och insikter om varför branschen behöver bli mer jämställd.

14.30–15.00

Kaffe

15.00–15.30

MSB/SKL har ordet

15.30–16.15

Vad kan vi göra i vår kommun?
Workshop i grupper

16.15–16.30

Avslutning

Seminariet är kostnadsfritt. MSB bjuder på lunch och fika.

Anmäl dig
här senast
24 oktober
!

