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Förslag till jämställdhetspolicy  
 

Förslag till beslut 

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att 

• Anta jämställdhetspolicyn enligt bilaga 

 

Ärendebeskrivning 

Tidigare har det funnits ett lagkrav i diskrimineringslagen på att arbetsgivare som vid 

kalenderårsskiftet sysselsatte minst 25 arbetstagare, var tredje år skulle upprätta en 

jämställdhetsplan med aktiva åtgärder. Syftet var att bedriva ett långsiktigt jämställdhetsarbete. 

Detta lagkrav har numera ersatts av ett krav på att arbeta systematiskt och löpande med bland annat 

jämställdhet. Arbetsgivaren har som ett led i detta upprättat en policy för jämställdhet samt riktlinjer 

och rutiner för aktiva åtgärder i enlighet med lagstiftningen.  

 

Policyn för jämställdhet ska gälla för alla anställda inom hela förbundet och innebär i korthet att 

jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår verksamhet i både det 

strategiska och operativa arbetet. För att uppnå denna målsättning finns specifika mål framtagna 

inom områdena arbetsmiljö, löner, föräldraskap och förvärvsarbete, rekrytering och diskriminering.  

 

 

Bilagor 

Jämställdhetspolicy 

 

 

 

Anders Larsson    Sofi Karlsson 

Vice Brandchef räddning     Personalspecialist 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Policy  

Jämställdhet 

 

1. Syfte 

Nerikes Brandkår vill uppnå en jämställd arbetsplats. En jämställd arbetsplats och ett systematiskt arbete 

med jämställdhetsfrågor gynnar en god arbetsmiljö. Syftet med denna policy är att tydliggöra Nerikes 

Brandkårs förhållningssätt och värderingar i jämställdhet.  

 

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män har samma möjligheter och rättigheter. Kvinnor och män 

ska ha lika villkor, inflytande och makt gällande bland annat utbildning, fritid och personliga intressen, 

hem och barn, företagande, arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet.    

2. Vårt förhållningssätt 

Nerikes Brandkårs övergripande målsättning är att jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig och inte-

grerad del i all vår verksamhet. Vi har ett jämställdhetsperspektiv i både det strategiska och operativa ar-

betet i hela förbundet. För att uppnå målsättningen arbetar vi med konkreta mål inom skilda områden.  

 

Nerikes Brandkår är en arbetsplats där kvinnor och män har lika villkor och inflytande gällande sitt arbete, 

arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Arbetsmiljön ska för alla vara fri från trakasserier, sexuella tra-

kasserier, kränkande särbehandling och repressalier.   

 

För att uppnå målsättningen med jämställdhetsarbetet eftersträvar vi att: 

Gällande arbetsmiljö 

• Ha en organisation där kvinnor och män har samma möjligheter till inflytande i frågor som har 

med arbetsmiljön och sin egen arbetssituation att göra.  

• Ha en arbetsplats där kvinnor och män har samma möjligheter till kompetens- och  

karriärutveckling.  

• Ha en arbetsplats där alla känner sig inkluderade oavsett kön. 
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• Ha en arbetsplats fri från bilder, texter, föremål, språkbruk och jargong som kan upplevas som 

kränkande.  

• Arbeta med mjuka frågor, till exempel hur arbetstagare bli bemötta i organisationen.  

• Ha verktyg, skyddskläder och arbetskläder som passar alla oavsett kön. 

• Eftersträva att ha omklädningsrum för alla.  

• Ha en jämn fördelning mellan antalet anställda kvinnor och män.  

• Ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män i olika projekt- och utvecklingsgrupper. 

 

Gällande löner 

• Årligen utföra lönekartläggning. Detta för att upptäcka, åtgärda och förhindra skillnader i lön och 

andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som det inte finns saklig grund till. 

 

Gällande föräldrarskap och förvärvsarbete 

• Ha en arbetsplats där kvinnor och män har möjlighet att vara föräldralediga och att ta ut ledighet 

för vård av barn. 

• Ha arbetsförhållanden där kvinnor och män kan förena arbetsliv med föräldrarskap - gällande ar-

betstider, personalkonferenser, sammanträden, utbildning och resor.  

 

Rekrytering  

Se tillhörande riktlinje 

• Ha en rekryteringsprocess där alla arbetssökande och arbetstagare behandlas lika, oavsett kön.  

• Ha en rekryteringsprocess fri från missgynnanden av arbetssökande eller arbetstagare av skäl 

som har samband med föräldrarledighet.  

• Sprida information i skolor, på rekryteringsmässor och andra forum om hur det är att jobba som 

brandman. En eftersträvan är att både en kvinna och en man informerar.  

 

Gällande diskriminering 

Se tillhörande riktlinje 

• Aktivt förebygga diskriminering och främja allas lika möjligheter och rättigheter oavsett diskrimi-

neringsgrund.  

3. Ansvar 

Direktionen är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och jämställdhetsarbetet inom Nerikes Brandkår. Arbets-

givaren är ansvarig för att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall 

samt att i övrigt skapa en god arbetsmiljö och jämställd arbetsplats. Detta arbete ska ske i samarbete med 

våra arbetstagare.  

 

Arbetsledande personal ansvarar för det operativa arbetet med arbetsmiljön enligt arbetsmiljöuppgifts-

fördelningen. I detta arbete ingår även jämställdhetsarbetet enligt policy och riktlinjer.  

 

Alla anställda har skyldigheter att följa våra styrdokument och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön för 

sin närmsta chef.  

 


