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Plan för aktiva åtgärder för att säkerställa 

människors lika rättigheter och 

möjligheter på arbetsplatsen. 
 

 

 

 

Inledning 
 

Räddningstjänsten Östra Götaland ska vara en attraktiv arbetsgivare för både kvinnor och 

män. Vi ska aktivt arbeta för en ökad inkludering och jämställdhet för alla.  

 

Nya regler för aktiva åtgärder i diskrimineringslagen gäller från och med 1 januari 2017. En 

nyhet är att alla diskrimineringsgrunder omfattas när det gäller kraven på aktiva åtgärder. 

Lagkraven på aktiva åtgärder syftar till att ändra de strukturer i verksamheten som kan leda 

till att någon blir diskriminerad. Aktiva åtgärder är alltså ett förebyggande och främjande 

arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

 

En annan nyhet är att lönekartläggningar ska genomföras årligen. 

 

Det tidigare kravet på att ta fram en treårig plan har ersatts med ett allmänt krav på att hela 

arbetet ska dokumenteras. Vår dokumentation sker i form av detta dokument med 

tillhörande fem bilagor. 

 

Arbetet med aktiva åtgärder ska ske i samverkan med arbetstagarna. Arbetsgivaren 

ska redogöra för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts. Detta görs under sista rubriken i 

detta dokument (”Våra identifierade risker och konkreta åtgärder”). 
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Fyra steg 

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande i fyra steg. Arbetsgivaren ska: 

 Undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller andra 

hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten. Det kan både 

vara reella hinder och hinder i form av attityder, normer och strukturer. 

 Analysera orsaker till upptäckta hinder och risker.  

 Vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas. 

 Följa upp och utvärdera arbetet. 

Fem områden 

Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder på följande fem områden: 

 

 Arbetsförhållanden 

 Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor 

 Rekrytering och befordran 

 Utbildning och övrig kompetensutveckling 

 Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap 

 

 

 

Arbetsförhållanden 
 

Räddningstjänsten Östra Götaland ska vara en attraktiv arbetsplats för både kvinnor och 

män. Vi ska vara en inkluderande arbetsplats där alla tillåts, vill och vågar vara sig själva, 

med all den mångfald – yttre och inre – som vi alla besitter. 

 

En jämnare könsfördelning 

Som en naturlig följd av vår strävan att öka mångfalden, tror vi att en jämnare 

könsfördelning inom våra yrkesgrupper gynnar oss alla. Räddningstjänsten Östra Götaland 

är en mansdominerad arbetsplats, men vi har även yrkesgrupper med enbart kvinnor. Vår 

önskan är att öka andelen av det underrepresenterade könet i yrken där det råder ojämn 

könsfördelning. I rekryteringssammanhang ska därför underrepresenterat kön prioriteras 

(vid uppfylld kravprofil). 
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Genomlysning av vår psykosociala arbetsmiljö 

Vår verksamhet har under 2017 genomgått en omfattande genomlysning av vår 

psykosociala arbetsmiljö, i form av intervjuer med samtlig heltidsanställd personal, 

genomförd av vår företagshälsovård. Här konstaterades en rad brister och risker inom 

området inkludering och diskriminering. En aktivitetsplan har tagits fram, med omfattande 

åtgärder som sträcker sig över flera års tid. 

 

Aktiv nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering 

Som ett led i vårt arbete efter den ovan nämnda genomlysningen, har beslut tagits att vi 

ännu intensivare ska arbeta för en aktiv nolltolerans mot kränkningar och trakasserier. Ett 

program har skapats som aktivt ska förebygga och motarbeta alla former av sådana 

beteenden. 

 

Styrdokument 

Vi går årligen igenom våra rutiner, riktlinjer och policydokument, vilket inom området 

”Arbetsförhållanden” omfattar: 

 Handlingsplan för att förebygga och åtgärda kränkande särbehandling, 

trakasserier och diskriminering 

 Arbetsmiljöpolicy för Räddningstjänsten Östra Götaland 

 Riktlinje för medarbetarskap och chefskap 

 

 

Bestämmelser och praxis om löner och andra 

anställningsvillkor 
 

Räddningstjänsten Östra Götaland ska vara en arbetsplats med löner som är individuella 

och differentierade utifrån sakliga grunder.  

 

Basvärdering 

För att undvika löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön eller annan 

diskrimineringsgrund, har vi basvärderat alla våra yrkesgrupper. Det som vägs in vid 

värderingen är utbildning, arbetsuppgifter, ansvarsområden och eventuellt arbetsledande 

ansvar. 

http://intranat.rtog.se/download/18.68249454160fe2bfdfd17f/1516095109365/Handlingsplan%20f%C3%B6r%20att%20f%C3%B6rebygga%20och%20%C3%A5tg%C3%A4rda%20kr%C3%A4nkande%20s%C3%A4rbehandling%20och%20diskriminering.pdf
http://intranat.rtog.se/download/18.68249454160fe2bfdfd17f/1516095109365/Handlingsplan%20f%C3%B6r%20att%20f%C3%B6rebygga%20och%20%C3%A5tg%C3%A4rda%20kr%C3%A4nkande%20s%C3%A4rbehandling%20och%20diskriminering.pdf
http://intranat.rtog.se/download/18.4e9853b11598dbb50538d0e2/1492499546102/Arbetsmiljopolicy-for-Raddningstjansten-Ostra-Gotaland.pdf
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Lönekartläggning 

Lönekartläggning ska genomföras årligen. Lönekartläggningen innebär: 

 En redovisning av resultatet av lönekartläggningen och analysen av löneskillnader. 

 En redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för 

att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband 

med kön. 

 En kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de 

lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och 

senast inom tre år. 

Styrdokument 

Vi går årligen igenom våra rutiner, riktlinjer och policydokument, vilket inom området ”Löner 

och andra anställningsvillkor” omfattar: 

 Vår basvärdering 

 Våra lönekriterier 

 

Rekrytering och befordran 
 

Räddningstjänsten Östra Götaland ska vara en attraktiv arbetsplats dit människor aktivt 

söker sig, oavsett kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning osv. Beslut om befordringar ska 

ske utifrån saklighet och opartiskhet. 

 

Kompetensbaserad rekrytering 

Genom vår metod kompetensbaserad rekrytering (KBR) kvalitetssäkrar vi 

rekryteringsprocessen och minimerar risken för diskriminering. 

 

Styrdokument 

Vi går årligen igenom våra rutiner, riktlinjer och policydokument, vilket inom området 

”Rekrytering och befordran” omfattar: 

 Riktlinje för rekrytering 

 Riktlinje och processbeskrivning vid rekrytering av tillsvidareanställda brandmän 
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 Riktlinje och processbeskrivning vid rekrytering av visstidsanställda brandmän  

 Riktlinje för rekrytering till befälsutbildningar och tillsättning av befälstjänster 

 

Utbildning och övrig kompetensutveckling 
 

Räddningstjänsten Östra Götaland ska vara en arbetsplats där alla medarbetare ges 

likvärdiga möjligheter att kontinuerligt utveckla sin kompetens och sina färdigheter. 

 

Medarbetarsamtal 

Varje medarbetare ska årligen ha ett medarbetarsamtal med sin chef, då man diskuterar 

den enskilda individens behov och önskemål av utveckling i sitt arbete. 

 

Styrdokument 

Vi går årligen igenom våra rutiner, riktlinjer och policydokument, vilket inom området 

”Utbildning och övrig kompetensutveckling” omfattar: 

 Riktlinje för rekrytering till befälsutbildningar och tillsättning av befälstjänster 

 Riktlinje för medarbetarskap och chefskap 

 

Möjligheter att förena förvärvsarbete med 

föräldraskap 
 

Räddningstjänsten Östra Götaland ska vara en arbetsplats där det är en självklarhet för alla 

medarbetare att kunna förena föräldraskap med sitt arbete. Det gäller såväl 

föräldraledighet på heltid och deltid, som vid tillfällig vård av barn 

 

Styrdokument 

Vi går årligen igenom våra rutiner, riktlinjer och policydokument, vilket inom området 

”Föräldraskap” omfattar: 

 Handlingsplan för gravida eller ammande arbetstagare i utryckande tjänst. 

http://intranat.rtog.se/download/18.4d6f9a3415baace855716d4a/1493800376882/Handlingsplan-for-gravida-eller-ammande-arbetstagare-i-utryckningstjanst.dot
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Våra identifierade risker och planerade åtgärder 
 

Arbetet med att undersöka och inventera konkreta hinder och risker, analysera och föreslå 

åtgärder startades upp i skyddskommittén våren 2017. Arbetsgivare och arbetstagare lade 

då tillsammans grunden till de dokument som bifogas detta dokument (Bilaga 1-5). 

Bilagorna representerar vart och ett av de fem områdena och redovisar utifrån de fyra 

stegen. 

 

Årligen ska detta arbete fortskrida och vidareutvecklas i skyddskommittén, och vidtagna 

åtgärder ska följas upp och utvärderas. 

 

 

 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1: Arbetsförhållanden 

Bilaga 2: Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor 

Bilaga 3: Rekrytering och befordran 

Bilaga 4: Utbildning och övrig kompetensutveckling 

Bilaga 5: Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap 

 


