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Projektplan 2012 
  
        -En brandstation för alla 
 
Bakgrund 
 
Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle, färre olyckor 
och insatser, ett bredare uppdrag och minskning av hot och våld är några exempel på frågor som är nära 
kopplade till mångfaldsfrågan. Om vi ska klara dessa utmaningar, och tillgodose behoven hos våra 
medborgare, måste vi öka andelen kvinnor och medarbetare med annan etnicitet, men också skapa en 
inkluderande kultur där trakasserier och kränkningar inte förekommer. 
 
 Syftet är att på ett bättre sätt 
 
- Nå visionen om ett olycksfritt samhälle och de övergripande effektmålen som förbundet 
har fastställt utifrån uppdraget från medlemskommunerna, 
 
-Skapa förutsättningar att uppnå en personalsammansättning som bättre speglar det 
samhälle vi verkar i, 
 
-Möjliggöra för alla anställda att vara respekterade och värdefulla, oavsett kön, bakgrund, 
religion, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. 
 
 

Projektmål 2015 
 
Projektmålet 2015 är att distrikt Lund är en jämställd arbetsplats med tre operativa arbetslag 
av fem möjliga numerärt jämställda, ha en god arbetsmiljö samt att arbetsplatsen skall vara 
fri från diskriminerande och kränkande behandling.  
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Effektmål 
 
 

• Att ha skapat en bättre och mer anpassad verksamhet utifrån medborgarnas behov 
för att nå ökad trygghet och säkerhet för vår befolkning. På så sätt bidrar vi till en 
bättre framtid. 

 
• Att ha nått resultat i det förbyggande och operativa arbetet, minskat olyckorna och 

ökat den enskildes förutsättningar till ett aktivt förebyggandearbete.  
 

• Ökat och attraherat intresset för att arbeta inom Räddningstjänsten.  
 

• Bidragit till att skapa ett hållbart arbetsliv för både män och kvinnor. 
 

• Vi vill genom en Brandstation För Alla pröva, testa och förverkliga de tankar och 
idéer som finns både personal och ledning kring jämställdhet och mångfald. Genom 
det arbetet bli ett föredöme och en ledande organisation inom jämställdhet och 
mångfald. 

 
 
 
 
Arbetssätt 
 
Projektet ”En brandstation för alla” är distriktets sjätte arbetsgrupp som strävar efter att 
hantera och löser uppgifter i jämställda grupper. Projektgruppen arbetar med delprojekt, 
uppdrag och uppgifter inom området metod och teknik, informationsspridning samt 
kompetens- och jämställdhetsutveckling som projektplanen beskriver. Projektgruppen kan 
även användas till att hantera ytterligare situationer delegerat av ledning utöver den 
ordinarie verksamhet beskrivet i projektplanen 
 
Här använder sig projektgruppen av de erfarenheter och resurser som finns på distriktet och 
i förbundet i första hand. I andra hand erfarenhetsutbyte eller tester via externa utövare 
såsom att förslagsvis integrera eleverna från lärlingsprojektet eller elever från SMO och då 
samtidigt bygga broar in i räddningstjänsten och skapa nätverkstillfällen för att påbörja det 
långsiktiga arbetet mot en jämställd arbetsmiljö. Vi kommer även att ta hjälp utifrån av 
externa utövare vid exempelsvis att utbilda jämställdhetscoacher samt mentorer. Även 
föreläsare som Dave Baigent kommer att användas vid erfarenhetsseminarium samt 
spridning av projektets jämställdhetsimplementering ut i hela förbundet.  
 
 
Organisation 
 
Projektgruppen består i dagsläget av en kvinnlig projektledare, en ekonom, en kommunikatör 
samt förslagsvis 4-8 operativa brandmän som roterar in på sina p-pass under en viss 
sammanhängande tidsperiod exempelsvis en termin för att  kunna medverka under flera 
delprojekt och med detta känna större delaktighet för uppgifterna samt att få en chans att 
fokusera på uppgiften och underlätta planeringsmässigt för chefer och projektgrupp. Vi 
strävar efter att ha en så jämställd arbetsgrupp som möjligt.  
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Styrgruppen är en fast grupp som även den består av en jämställd sammansättning av 
personer både med anknytning till organisationen samt MSB. Styrgruppen träffas förslagsvis 
var tredje månad. Styrgruppen består av distriktschef på Lunds distrikt, produktionschef 
och verksamhetssamordnare Räddingstjänsten Syd samt jämställdhetsutvecklare MSB. 
 
Referensgruppen är den grupp där representanter från samarbetspartners blir inbjudna att delta 
som extraresurs vid olika uppdrag t ex genusforskare, MSB-Revinge, medarbetare som har 
erfarenhet av metod och teknik, skyddsombud och kvinnliga brandmän som kan belysa 
aspekter ur ett jämställt perspektiv. Gruppen är föränderlig efter uppgiftens och 
delprojektens art då kompetens inom ett specifikt område kommer att krävas för att kunna 
leverera en förutsättning för en produkt. 

 
 
 
 
 
Här visas hur förhållandet i projektorganisationen ser ut för att skapa förutsättningar för att projektets målbild 
uppfylls. .  
 
Projektgruppen har ett nära samarbete med styrgrupp samt referensgrupp. 
 
Referensgruppen är streckad då den är föränderlig och behovsstyrd utefter vilka projekt och uppdrag som hanteras. 
 
Projektgruppen arbetar med Metod och Teknik, Informationsspridning samt Kompetensutveckling. 
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Mål 2012 
 
• Ha praktiskt fungerande arbetsgrupper i flera delprojekt på distrikt Lund. 

 
• Projektet ”En brandstation för alla” skall vara väl känt för alla medarbetare inom 

Räddningstjänsten Syd..   
 

• Genomföra Prova På dagar och andra målgruppsinriktade insatser med gott utfall 
inför närmast förestående ansökan till SMO. 

 
• Att ha ett utarbetat mentorskap gällande för Räddningstjänsten Syd, utbildning av 

mentorer samt implementering av mentorskapet ut i organisationen för nyanställda 
kvinnliga brandmän. 

 
• Ha en märkbar uppstart av jämställdhetsarbetet på Lunds distrikt genom att utbilda 

ambassadörer från den operativa verksamheten som dagligen arbetar med 
attitydförändringar i sina arbetslag.   

 
 
 

Period 1: 
 
 Januari – Juni 
 
-I januari månad vill vi via hjälp av konsulter och jämställdhetsutvecklare utbilda och 
handleda nyckelpersoner från Distrikt Lund samt RSyds egna jämställdhetscoacher. I första 
skedet tänker vi att Förordnade Styrkeledare (FSL) eller Styrkeledare med en förtroendevald 
medarbetare från sitt schema samt projektmedarbetare från ”En brandstation för alla” vore 
lämpliga ambassadörer tillsammans med distriktschefer för att få legitimitet genom 
jämställdhetsimplementeringen.Denna utbildning eller coaching används för att driva  
jämställhetsarbetet vardagligen på distriktet, för att i senare skede sprida arbetet vidare inom 
förbundet via nyckelpersoner och medarbetarna själva inom tidsramen av projekttiden fram 
till 2015. Detta skall senare anses som en naturlig del i organisationens 
jämställdhetsintegrering.  
 
 
 
-I september 2011 hölls ett seminarium där samtliga kvinnliga operativa brandmän i 
förbundet samt styrkeledare på distrikt Lund var inbjudna att träffas för dela med sig av sina 
erfarenheter som nyanställda brandman i Rsyd. Detta seminarium ligger nu till grund för det 
mentorskap vi vill utarbeta för Räddningstjänsten Syd där vi vill ta vara på de tankar och 
åsikter på hur man bemöttes som ny och hur man trivs på sin arbetsplats. Vi vill utbilda 
mentorer genom företaget Mentorhuset och Peter Nisses som tidigare har utbildat mentorer 
för Räddningstjänsten Syd vid tidigare ESF projekt. 
I januari månad sker ett uppstartsmöte tillsammans med HR.  
( Se bil 1) 
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-Delprojekt i metod, teknik och ergonomi för att vidare påverka utvecklingen av en hållbar 
arbetsmiljö. Rapportering och uppföljning av dessa delprojekt sker löpande genom året till 
berörda instanser. Vi fortsätter vårt samarbete som referensgrupp till Tomas Lindberg och 
uppfinnarföretaget XInnovations kontinuerligt genom året. Här testar vi och utvärderar nya 
produkter på marknaden för att på sikt nå en så god och effektiv arbetsmiljö som möjligt. 
 
-Öppet Hus samt Prova På Dag vid sportlov i vecka 8 där vi önskar att medverka i jämställda 
arbetslag. Vi når ut till vår målgrupp via media, annonsering samt via informationsträffar 
löpande till idrottsföreningar och andra intressenter med ambitionen att detta genererar till 
fler kvinnliga ansökande till SMO. Vi planerar och fastställer koncept av vårens kommande 
”Tjejläger”. Detta läger vill vi utforma för att kvinnor redan i tidig ålder får chans att 
upptäcka fördelarna med brandmannayrket. Spridning av information kring detta ut till vår 
målgrupp sker genom våra besök i skolor samt även i media och press. Genomförandet 
dokumenteras och utvärderas.  
 
-Medverkan vid evenemang och tillställningar av olika slag som t ex öppet hus på 
gymnasieskolor inför högskoleval i största möjliga mån jämställda arbetsgrupper för att 
sprida information kring yrket, marknadsföra varumärket Räddningstjänsten Syd samt  att 
öka intresset för målgruppen för arbete inom räddningstjänsten i framtiden. Kontinuerlig 
intern informationsspridning på distriktet samt ut till förbundet enligt 
kommunikationsplanen. Även informationsspridning samt besök på SMO-Revinge för 
marknadsföring av Räddningstjänsten Syd som attraktiv arbetsplats inför rekryteringar av 
brandpersonal hösten 2012.   
 
-Titta närmare på alternativen kring innehåll och  införskaffande av konceptbrandbil. Till 
detta behövs en stabil arbetsgrupp med lång erfarenhet samt kompetens och intresse av 
området, med fördel fordonsgruppen . Det behövs definieras ett klart syfte med 
konceptbrandbilen tillsammans med Operativ Ledning. 
 
-Utvärdering, uppföljning och eget lärande efter första året samt sprida dessa erfarenheter 
till andra räddningstjänster i form av erfarenhetsseminarium i Mars. På detta medverkar 
enligt våra önskemål även dr Dave Baigent vars teorier om jämställdhet inom 
räddningstjänst vi anammat i detta projekt.  
 
-Projektledare från 1/5 då nuvarande projekledares anställning upphör. 
 
 
 
 

Period 2:  
 
Juli –December 
 
-Att kontinuerligt under hösten finnas med på evenemang jämställda grupper som t ex  
Skånemässan i september för att sprida information kring yrket, marknadsföra varumärket 
Räddningstjänsten Syd samt  att öka intresset för målgruppen för arbete inom 
räddningstjänsten i framtiden. 
 
-Implementera mentorskapet ut i verksamheten. Vid eventuell nyrekrytering denna termin 
skall ett väl utarbetat mentorskap finnas att tillgå.  
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-Informationsträffar med idrottsföreningar och liknande som innefattar vår målgrupp inför 
ansökan till SMO i oktober månad.   
 
-Medverkan vid öppet hus på gymnasieskolor inför högskoleval. Samt besök på skolor 
tillsammans med skolgruppen i jämställda grupper för att på sikt förändra synen på att 
brandmannen måste vara man. 
 
-Projekt och uppdrag inom Metod och Teknik i jämställda arbetsgrupper samt rapportering 
och uppföljning av dessa löpande genom året. Och i detta ytterligare belysa möjligheterna 
till införskaffande av konceptbrandbil. 
 
-Kontinuerligt fortsätta arbetet med jämställdhetsimplementeringen i verksamheten. 
 
-Projektplanering inför 2013. 
 
 
 
 
Gantt-Schema 
 
 

En brandstation  för alla 2012

Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December

Metod och teknik

Mentorskap

EQO Utbildning

Xinnovations

Tjejläger + Prova på aktiviteter

Dave Baigent + Seminarium

Konceptbrandbil

Jämställdhetsimplementering

Informationsspridning

 Metod och teknik projekt. 3-5 medarbetare över året.

Utveckling av jämställdhetsuppdag. 3-5 medarbetare över hela året.

Externa utbildare, kompetenshöjning, informationsspridning. 

Intern spridning, verksamhetsutveckling, målgruppsinsatser. 3-5 medarbetare i perioder.
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Här ovan syns bilden av hur organisationen kring projektets målbild såg ut vid projektetledarens start 1 maj 2011.   
 
I dagsläget dvs hösten 2011 finns 37 män och 5 kvinnor i de fem operativa schemalagen. Målet är att med hjälp av 
projektet En brandstation för alla skapa förutsättningarna för en jämställd arbetsplats via god arbetsmiljö samt ett 
väl etablerat jämställdhetsarbete och på detta sätt nå målet med en jämställd fördelning i tre av fem operativa 
schemalag på distrikt Lund år 2015. 

 
 
 
 
Budget 2012 
 

Avser Konto Belopp

Lön, Projektledare Månadslön 5020 315 000,00

PO Projektledare PO-pålägg 5610 125 000,00

Erfarenhetsseminarie Konferenser 5819 100 000,00

Jämställdhetsportölj och föreläsare Konsulter 4705 200 000,00

Jämställdhetsportfölj Material 6461 50 000,00

Prova på dag Reklam och info 7231 50 000,00

Infomaterial Reklam och info 7231 75 000,00

Tjejläger Utbildning 5811 75 000,00

Konceptbrandbil Resor 7051 50 000,00

Konceptbrandbil Material 6461 90 000,00

Föreläsare från England Konsulter 4705 50 000,00

1 180 000,00  
 
 
 


