
Verksamhetsberättelse NJR 2015 
Nätverket jämställd räddningstjänst 
 

Under 2015 var det Södertörns brandförsvarsförbund som var samordningsansvariga för 
nätverket. 
 
Vid början av 2015 hade nätverket funnits och verkat under i ett års tid och lyckats få nästan 
40 medlemmar. Vid nätverksmötet i november 2014 diskuterades hur nätverket skulle synas 
och verka framöver. En sak som tydligt kom fram var att man ville att det skulle vara ett 
arbetande nätverk. Syftet med nätverket ska vara att sprida kunskap och erfarenheter inom 
jämställdhetsområdet. För att åstadkomma detta behöver nätverket skapa möjligheter att 
mötas. Tema för 2015 blev därför att skapa mötesplatser som inspirerar till handling. 
 
 

Aktiviteter 2015 

 

Bildande av en ideell förening 
Under 2015 bildade vi en ideell förening. Vi skapade en styrelse och tog fram stadgar för 
nätverket. Vi skapade även strukturer för den ekonomiska delen i föreningen/nätverket. 
 

Tematräff 1 
I mars 2015 ordnade nätverket en dag på temat rekrytering. Det var ett stort intresse och vi 
fick ta del av Räddningstjänsten syds rekryteringsprocess samt lyssna till en extern föreläsare 
som pratade om urvalspsykologi. Dagen avslutades med en workshop som handlade om att 
lära av varandra. 
 
Aktiviteter vid Brandkonferensen 2015 
Vid brandkonferensen i Visby deltog nätverket med en utställarplats där vi delade ut 
information. Vi höll också en kort presentation av nätverket på scenen för alla 
konferensdeltagare på invigningskvällen. 
 
Utbildning mänskliga rättigheter och inkludering 
Nätverket ordnade en två dagars utbildning i mänskliga rättigheter och inkludering med 
Marco Helles som utbildare. 
 
Tematräff 2 
Vi ordnade en heldag på temat normkritik och kränkande särbehandling där ett flertal av 
våra kommuner och förbund deltog. 

Nätverksmöte 

I november var det dags för nätverket att träffas igen. Detta möte innehöll bland annat 
uppföljning och utvärdering av året som gått samt diskussioner kring nätverkets framtid. Vid 
detta möte skedde även överlämning till Räddningstjänsten östra Götaland som tog över 
samordningsansvaret för 2016. 
 



 

Kommunikation 

 

Intern kommunikation 
Under har vi arbetat med att få igång mer kommunikation mellan nätverkets medlemmar. 
Ett av nätverkets syfte är att dela erfarenheter och det behöver skapas möjligheter för 
medlemmarna att kommunicera. Det finns mycket bra som görs i olika räddningstjänster i 
form av policys eller liknande som kan spridas i nätverket. Tillsammans med MBS arbetade 
fram ett nyhetsblad som skickades ut till medlemmarna vid några tillfällen under året.  
 
Extern kommunikation 
Under året har vi tagit fram en ny grafisk profil i form av en logotyp, en ny folder och en roll-
up. Vi tog också fram en ny webbplats. 
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