
Räddningstjänst för alla
Information om jämställdhet och mångfald i räddningstjänsten

Lär mer om gender coach i Göteborg 1 mars
Vill du ta del av erfarenheterna från rädd-
ningstjänstens första Gender Coach-pro-
gram? Kom till spridningskonferensen på 
Gårda brandstation i Göteborg den 1 mars!

Gender Coach är ett exklusivt utveck-
lingsprogram för chefer, som bland 
annat Försvarsmakten använder.

Under 2018 gjorde MSB och Nät-
verket Jämställd Räddningstjänst en 
egen version av programmet för att 
intensifiera jämställdhetsarbetet. 
I pilotprogrammet deltog tio höga 
chefer från de västsvenska räddnings-
tjänster som ingår i Räddsam VG.

Fredagen den 1 mars arrangerar 
MSB och Räddsam VG en spridnings-
konferens på Gårda i Göteborg.

Alla som vill ha mer kunskap och 
inspiration är välkomna. 

Förutom en presentation av gender 
coach-programmet och de handlings-
program som utformades, blir det två 
föreläsningar, av Pär Lärkeryd och 
Erik Flink.

Näringslivsprofilen Pär Lärkeryd är 
en ivrig förespråkare för jämställdhet 
som en väg till ökad lönsamhet.
– En jämställd organisation ligger 
alltid millimetern före konkurrenten, 
säger han. 

Pär Lärkeryd föreläser 1 mars. 

Idag är han koncernchef för Norra 
Skogsägarna och verksam i flera sty-
relser inom olika branscher.

Dessutom kommer Erik Flink, 
handläggare på MSB, att berätta om 
MSB:s arbete för att främja jämställd-
het och mångfald i räddningstjänsten 
från 2009 och fram till nu.

Anmäl dig till  
anna.sahlberg@rsgbg.se
Kostnaden för dagen är 450 kr, 
inklusive fika, lunch och kopia på 
handlingsprogrammen. Antalet 
platser är begränsat. 

Kombitjänster i Sunne?

Kommunala kombitjänster ser allt fler 
som en lösning för att klara räddnings-
tjänsten i de små kommunerna.

I Sunne har tf räddningschefen 
Mats Moberg propagerat för tankarna, 
och märker att övriga förvaltningar har 
börjar nappa.

– Skolan har visat intresse, och jag 
har förhoppningar på administrativ 
personal och de tekniska förvalt-
ningarna.

Gränna, där kommunen sökte och 

anställde en person som ska vara både 
undersköterska och räddningstjänst-
personal i beredskap, har fått stor 
uppmärksamhet.

Mats Moberg i värmländska Sunne 
hörde om ”brandsköterskan”. På MSB:s 
seminarier har han fått fler uppslag till 
kombinationer, och spridit idéerna.

– Vi måste titta på nya lösningar för 
att få personal till räddningstjänsten. 
Jag tror att vi behöver upprätta kom-
munala arbetsplatser i kyrkbyarna för 
att upprätthålla beredskapen.

SMO-film ska dra kvinnor

MSB släpper en ny film för att locka kvin-
nor till utbildningen Skydd mot olyckor.

Filmen är cirka en minut lång och 
ska främst användas i sociala medier.

– Framförallt vill vi få fler kvinnor 
att bli intresserade av SMO-utbild-
ningen och ett framtida yrke inom 
räddningstjänsten, säger Tarja Aur-
bakken, marknadsförare på MSB:s 
enhet för utbildningssamordning.

Traditionellt har utbildarna och 
räddningstjänsten lockat ungdomar 
till branschen med bilder av blåljus 
och flammande eld. Den nya filmen 
vill bredda perspektivet och skildra 
vardagen, med både operativa och 
förebyggande arbetsuppgifter, sådant 
som att utbilda i brandsläckning och 
hjärt- och lungräddning och att göra 
tillsyn.

Personalen som agerar är anställda 
vid Sörmlandskustens räddnings-
tjänst där filmen är inspelad. 

Alla räddningstjänster kommer att 
få brev med länken till filmen:

SMO-film

– Vi ser gärna att de sprider den 
inom sina organisationer och i sina 
olika kanaler, säger Tarja Aurbakken.

Anmäl nu till Kunskap äger!

Hög tid att anmäla sig till spridnings-
konferensen efter Halmstads projekt 
Kunskap äger!
Konferensen hålls på Hotell Tylösand 
den 2-3 april. 

Anmäl på 
www.halmstad.se/kunskapager

Efter att anmälningstiden gått ut går 
det att mejla direkt:  
hanna.glans@halmstad.se

http://www.youtube.com/watch?v=z3JG9Q8W0mc


MSB:s jämställdhets- och  
mångfaldshandläggare: 

Erik Flink

erik.flink@msb.se

010-240 4031 eller 070-230 22 04

Kontaktperson NJR:

Ann-Helén Lindbäck Augustsson

ann-helen.lindback.augustsson@rsgbg.se 

0730-864931

Redaktion infoblad:

Annika Lindqvist

annika.lindqvist@msb.se

070-514 02 86

Läs mer
Delta i diskussionen  
på Facebook i gruppen  
Nätverket jämställd räddningstjänst.

Eller besök www.msb.se/mangfald  
och www.njr.nu
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NJR fokuserar på  
första mötet 

Under sitt år som bas för NJR fokuserar 
Göteborg främst på att LIA-perioden ska 
bli ett bra första möte med branschen.

I år har Räddningstjänsten Storgö-
teborg sekretariatet för Nätverket 
Jämställd Räddningstjänst.

– Vi vill hjälpa till att skapa för-
utsättningar för att LIA-perioden 
blir ett första möte som präglas av 
jämställdhet, tillit, likabehandling, 
normmedvetenhet och nyfikenhet. 
Vi kommer att ägna året till att dis-
kutera, hitta best practice, samverka 
med MSB, ha dialog med deras sko-
lor och sedan formulera våra tankar 
som kommer att kunna användas i 
samtliga räddningstjänster.

– Kan du ge oss input i det fort-
satta arbetet – hör av dig! Vi ser fram 
emot att möta er alla under vårt år 
som ordförande, hälsar Rsgbg.

Kontaktperson är Ann-Helén  
Lindbäck Augustsson, ann-helen.
lindback.augustsson@rsgbg.se

Jämställdhetsworkshop på 
Brandkonferensen

Årets Brandkonferens hålls på 
Stockholm Waterfront 21-23 maj, 
med bland annat workshoppen ”En 
jämställd räddningstjänst – så gör 
vi verklighet av den”. Där berät-
tar Erik Flink om MSB:s arbete och 
Lars Klevensparr samt Ann-Helene 
Augustsson från Räddningstjänsten 
Storgöteborg beskriver NJR:s arbete. 

Socialt engagerade möts i Malmö 14-15 mars
Årets nätverksträff för räddningstjänstens 
socialt förebyggande arbete hålls i Malmö 
14-15 mars. 

Hösten 2015 tog räddningstjänsterna 
Storgöteborg, Skåne Nordväst och Syd 
initiativet till ett nätverk för de rädd-
ningstjänster som försöker förebygga 
bränder och olyckor genom sociala insat-
ser och förtroendeskapande åtgärder.

– Vi vill öka kunskapen om att ett 
utvecklat socialt engagemang kan bidra 
till att stödja räddningstjänstens mål. Vi 
behöver dela erfarenheter med varan-
dra och inspirera. Det är också viktigt 
att främja utbytet mellan forskare och 

praktiker, och att vi får en mer teoretisk 
grund att stå på, säger Pernilla Alster-
lind, Räddningstjänsten Storgöteborg. 

Årets nätverksträff hålls den 14-15 
mars på Station Centrum i Malmö

Den tidigare polisen Mustafa Panshiri 
medverkar.  Han kom till Sverige från 
Afghanistan som elvaåring och föreläser 
om integration och inkludering. Den 
andra föreläsaren är Birgitta Månsson, 
som berättar om Malmö stads prisbelönta 
projekt CTC, Communities that care.

Inbjudan gäller alla räddningstjänster. 
Anmäl deltagande till Braem Sager, 
braem.sager@rsyd.se

”Inga intresserade”?! Glöm det!
Jodå, det finns visst kvinnor som vill bli 
ledare inom krisberedskap. Efter tre år har 
Magma cirka 250 medlemmar.

Ida Texéll är förbundsdirektör och rädd-
ningschef i Brandkåren Attunda. Hon är  
också initiativtagare till Nätverket Magma.  
Idén kom efter att ytterligare en hög 
chefspost hade tillsatts utan att en enda 
kvinna ens hade kallats till intervju. Ida 
Texéll och Cecilia Uneram, som också 
varit med sedan starten, var trötta på 
frasen ”det finns ju inga kvinnor som är 
intresserade”.

Den första träffen, Magma-boosten, 
hölls i Stockholm i december 2015. 
Drygt tre år senare har gruppen Magma 
cirka 250 medlemmar på karriärplatt-
formen Linkedin och nästan lika många 
i Facebookgruppen.

– Vi hade nyligen den tionde boosten  
i Stockholm, och dessutom har det varit 
flera mindre träffar runt om i Sverige.

Olika organisationer har turats om 
att vara värd för träffarna.

– Det blir ett sätt att marknadsföra sig, 
att visa att man är en bra arbetsplats för 
kvinnor.

En uppgift för Magma är att lyfta 
fram kvinnor på ledande positioner.

– Vi stöttar varandra i ledarskap och visar 
att det faktiskt går att lyckas. 

Senaste Magma-boosten hölls på FOI 31 januari, 
med bland andra Elin Sobczak, Ann-Sofi Öhman 
och Mette Lindahl Olsson.

Personliga kontakter är också viktiga: 
att det finns någon att prata med inför 
valet att söka en högre tjänst – eller när 
problemen hopar sig på chefsjobbet. 

Magmorna är utspridda i landet på olika 
räddningstjänster och organisationer 
inom krisberedskap. De känner till när 
tjänster blir lediga och kan tipsa varandra. 

Ytterligare en funktion är att få kvinnor 
att förbereda sig för nästa steg i yrkeslivet.

– Vi har fått fler att skriva sitt CV och 
personligt brev, så att de ligger i datorn 
och kan skickas in med kort varsel när 
drömjobbet dyker upp.

Inför framtiden hoppas Ida Texéll på 
att det ska bli ännu fler regionala träffar.

– Det är jätteroligt om folk hör av sig 
och vill arrangera. Vi är gärna med och 
stöttar.

http://www.msb.se/mangfald
http://www.njr.nu

