Inbjudan workshop

Samverkan mellan miljökontor och
räddningstjänst
13 februari 2017
Tredje utbildningstillfället inom ramen för MSL:s samverkan Förebyggande miljöarbete vid olyckor har fokus
på att utveckla samarbetet mellan räddningstjänst och miljökontoren. Halvdagen innehåller bland annat
gruppdiskussioner kring olika olycksscenarier och förväntningar från inblandade parter.
Deltar gör miljökontor, räddningstjänsten, restvärdeledare och representanter från räddningstjänsten i
Östergötland som berättar om ett projekt för att skapa ett insatsplaneringsstöd för att minska skadorna på
miljökänsliga områden.
För bästa möjliga utfall av diskussionerna bör deltagande miljökontor ha haft kontakt med sin lokala
räddningstjänst innan workshopen.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig i första hand till miljöinspektörer och räddningstjänst i Stockholms län. Även andra
intresserade är välkomna, t ex kommunens säkerhetssamordnare. Övriga län är välkomna i mån av plats.
Tid och plats
Måndag 13 februari 2017, klockan 09:00 – 12:30. Kaffe och smörgås från kl. 08:30. Tekniska nämndhuset,
Fleminggatan 4, Stockholm. Lokal Bolindersalen.
Program
08:30
09:00

09:25

09:55

10:30
11:15

12:30

Kaffe och smörgås
Presentation av projektet och dagen.
Rekommendationerna för hur användningen av
brandsläckningsskum kan minska.
Räddningstjänsten i Östergötland presenterar ett
projekt finansierat av MSB med syftet att skapa ett
insatsplaneringsstöd för att minska skadorna på
miljökänsliga områden.
Restvärderäddning.
Så arbetar en restvärdeledare

Lars Lindkvist, Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor.

Joar Hjertberg och Samuel Andersson,
Räddningstjänsten i Östergötland.

Claes Göran Öhman, restvärdeledare och
brandingenjör på Södertörns
brandförsvarsförbund.
Presentation av gruppuppgifter.
Lars Lindkvist, Södra Roslagens miljö- och
Fika.
hälsoskyddskontor.
Redovisningar och genomgång av gruppuppgifterna. Redovisning per grupp i storgrupp.
Sammanfattning av dagen och diskussion om fortsatt
samverkan.
Slut

Vänd!
Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929.
E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se.

2017-01-20

Kostnad
Utbildningen är avgiftsfri för räddningstjänsten, kommunerna och länsstyrelsen i Stockholms län och
finansieras genom Miljösamverkan Stockholms län. Övriga deltagare betalar 500 kr.
Anmälan
Via miljosamverkanstockholm.se. Begränsat antal platser.
Arrangör
Utbildningen arrangeras av en samverkansgrupp inom Miljösamverkan Stockholms län.

