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INFORMATION OM JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD I RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Räddningstjänst för alla

Resursgruppen lär ut brandskydd på rätt nivå
Julia Einarsen släcker vant den 
brinnande övningsdockan och 
låter sedan de boende på Lillhä-
rads gruppbostad prova själva. 
Julia har sin dagliga verksamhet 
vid brandstationen i Västerås.

Resursgruppen i Mälardalens Brand- 
och Räddningsförbund har arbetat ett 
halvår med filmen om brandskydd. 
Premiärpubliken är boende och personal 
på Lillhärads gruppboende.
Det speciella är att de som agerar i fil-
men ingår i resursgruppen och själva har 
funktionsnedsättningar. Efter filmvisning-
en organiserar Julia Einarsen, Robert 
Johansson, Anders Larsson och Pontus 
Larsson tillsammans med handledaren 
Terese Ahlgren en övning i att släcka 
brand i kläder och möbler.
Resursgruppen har varit här förut. 
– Det fungerar bättre än om det är en 
vanlig brandman som föreläser. Informa-

tionen blir liksom på rätt nivå nu. Antalet 
brandincidenter har minskat, säger Maria 
Nordberg-Gustafsson som är brandom-
bud på boendet.
Västerås kommun har daglig verksamhet 
för personer med funktionshinder på 16 
olika företag och arbetsplatser. Mälar-
dalens Brand och räddning, MBR, har 
haft en grupp hos sig sedan början av 
2000-talet, och gruppen har blivit allt mer 
integrerad i MBR.
Att informera om brandskydd är en del 
av arbetsupgifterna. På Vallby brandsta-
tion klipper gruppen gräs, viker handdu-
kar, städar, tvättar brandbilar…
Alla vittnar om att personerna i resurs-
gruppen har växt med uppgiften; blivit 
mer självständiga.
Sarah Norström, HR- och administrativ 
chef på MBR, understryker att utbytet är 
bra också MBR.
– Resursgruppen har gjort oss alla ännu 
bättre på våra jobb. De har gett oss en 
större förståelse för varandra och andra.

Beställ handboken 
i jämställdhet
En räddningstjänst för alla  – Handbok 
i jämställdhet för räddningstjänsten, 
heter den nya handboken. Den beskri-
ver räddningstjänsten både som ar-
betsplats och som en verksamhet med 
ansvar att ge god service åt kommu-
nens alla invånare, och den är skriven 
för att kunna tillämpas i vardagen.
– Det är vår förhoppning att den här 
handboken ska användas både i 
utbildningarna och på arbetsplatserna, 
skriver MSB:s generaldirektör Dan 
Eliasson i förordet. 

Beställ den, i tryckt form eller pdf, på 

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/
Nyheter-och-press/Nyheter/Nyhe-
ter---Mangfald/Ny-handbok-i-jam-
stalldhet-for-raddningstjansten/

En räddningstjänst för alla
Handbok i jämställdhet för räddningstjänsten

Erik Flink till ny tjänst
MSB:s jämställdhetshandläggare Erik 
Flink har bytt jobb. Han är nu utveck-
lingshandläggare för nationella insat-
ser och förstärkningsresurser på MSB. 
Rekrytering av hans ersättare pågår.

Kirtj möts i Piteå
Årets nätverksträff för Kvinnor i 
räddningstjänsten hålls i Piteå 17-18 
september. 

Anmäl på: 

http://www.kirtj.se/2019/05/28/
anmalan-for-natverkstraffen-
2019-i-pitea-ar-nu-oppen/

Boka in 9 december!
Nätverket Jämställd Räddningstjänst, 
NJR, håller höstmöte i Stockholm den 
9 december i SKL:s lokaler i Stock-
holm. Mer information kommer, notera 
datumet så länge.

Julia Einarsen 
assisterar när 
de boende 
testar att släcka 
branden i öv-
ningsdockan.
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Richard Lindqvist prisad för integrationsprojekt
Richard Lindqvist var projektledare 
i Höglandets projekt ”Svenska för 
invandrare med räddningstjänstinrikt-
ning”. På BRAND-konferensen i maj 
fick han årets ledarskapsstipendium 
från Institutet för Räddningstjänstens 
Ledarskapsutveckling.

I motiveringen står det: Richard har 
genom sitt stora engagemang och sitt 
målmedvetna ledarskap bidragit till 
samhällseffekter i såväl integrationsar-
betet för nyanlända som för samhället 
och arbetsgivare.

– Jag hoppas priset kan bli drag-
hjälp i mångfaldsarbetet i svensk 
räddningstjänst, kommenterar en glad 
Richard Lindqvist. Han betonar också 
att projektet blev möjligt tack vare gott 
samarbete med Arbetsförmedlingen 
och Lärcenter i Nässjö.

Seminarium på Sandö 
den 9-10 oktober
Skriv upp den 9-10 oktober! Då 
arrangerar MSB tillsammans med 
Räddningstjänsten Höga Kusten och 
Nätverket Jämställd Räddningstjänst 
ett seminarium på MSB Sandö.

Rubriken är Att styra och leda till en 
räddningstjänst för alla. Seminariet 
vänder sig till förtroendevalda och 
chefer inom räddningstjänsten och 
till MSB:s personal som utbildar och 
vidareutbildar framtidens personal.

Ett seminarium med ungefär samma 
upplägg hölls i början av maj på MSB 
Revinge.

Bland föreläsarna finns Pär Lärke-
ryd, VD för Norra Skogsägarna som 
kommer att prata om hur hans företag 
inte enbart fick in fler händer när de 
aktivt rekryterade kvinnor utan också 
värdefulla kompetenser från kvinnodo-
minerade branscher.

En del av seminariet kommer också 
att ägnas åt den nya handboken i 
jämställdhet.

Ett mer detaljerat program kommer 
mot slutet av sommaren, men notera 
datumet redan nu.

Ola Mårtensson, VD för IRL Ledarskap, 
ger stipendiet till Richard Lindqvist.

Pridesäsongen är i gång
Varje år när det är Pridefestival 
i stan hissar brandstationerna i 
Storgöteborg regnbågsflaggan. 
I år bjöds också allmänheten in 
till föreläsning på Gårda.

Den officiella flaggperioden för 
Westpride var i år 3-16 juni. Rädd-
ningstjänsten Storgöteborg, RSG, 
flaggade på samtliga elva brandstatio-
ner. Den 12 juni höll Sara Lund, Sa-
raClaes, en eftermiddagsföreläsning 
för anställda. Samma föreläsning, 
Från Man till Människa, hölls på nytt 
på kvällen och var då öppen också för 
allmänheten.

I paraden lördag den 15 juni tågade 

RSG tillsammans med Polisen, Sjuk-
vårdens larmcentral, Ambulansen i en 
gemensam Blåljusparad.

Lördag den 3 augusti är det dags 
för Prideparaden genom Stockholm, 
Alla anställda vid Sveriges räddnings-
tjänster inbjuds att gå tillsammans 
med MSB-personal. Dagen inleds 
med en Pre-Pride-förmiddag på 
Kungsholmens brandstation. 

Har du ännu inte anmält dig till 
förmiddagen? Gör det till 
annika.lindqvist@msb.se

Och vill du se när det är Pride där 
du bor, kolla på  
http://www.svenskapride.se

Blåljus tillsammans för allas lika värde, inför paraden i Göteborg.

Informera mer inför LIA!
– Hur många räddningstjänster 
skickar ett välkomstbrev med 
information till den som ska 
göra LIA-praktik? Och hur är det 
möjligt att det ännu inte finns 
omklädningsrum överallt till kvinnliga 
kommande medarbetare?

Frågorna ställdes när NJR 
tillsammans med MSB höll 
en välbesökt workshop på 
Brandkonferensen i Stockholm.

Räddningstjänsten Storgöteborg, 
RSG, som har värdskapet för 
NJR under 2019 fokuserar på det 
första mötet mellan studerande 
och räddningstjänsten. Efter möten 
med och enkäter till studerande kan 
RSG konstatera att mycket behöver 
förbättras för att LIA-praktiken ska bli 
riktigt bra och givande. 

I höst planeras två 
heldagskonferenser med fokus på 
det första mötet. Konferenserna hålls 
den 23 oktober i Göteborg och den 
27 november i Helsingborg.
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