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MINNESANTECKNINGAR
Projektgrupp ”Rekrytering mångfald och jämställdhet”
Tid:

2014-08-20, kl 09.00-11.30

Plats:

Värnamo brandstation

Närvarande:

B Fång, P Krantz, A Höbenreich, S Lund

Ej närvarande:

1. Föregående minnesanteckningar 140326
Minnesanteckningarna behandlades och lades till handlingarna. Slutrapporten
avseende RIB-konferenserna har skickat av PK till gruppens ledamöter.

2. Rapport från räddningschefsmötet 140508
BF rapporterade att rch-gruppen har gett vår grupp mandat att arbeta vidare med
mångfaldsfrågorna och att det är en prioriterad fråga inom Räddsam-F.

3. Nätverket Småland, möte i oktober
BF informerade om att han har haft kontakt med Erik Flink ang träff i Västervik.
Gruppen diskuterade innehåll och föreslår att ämnet ”mångfald ur både ett rekryteringssom bemötandeperspektiv” skulle vara ett tema för träffen. Gruppen föreslår den 23/10
som datum (med 21/10 som reservdatum). Ett annat ämne att diskutera på träffen är
vad som händer med mångfaldsutvecklarna och MSB: organisation/satsningar inom
området från 2015.
BF kontaktar Flink i ärendet.

4. Gruppens framtida arbete
SL informerade om nätverket NJR (Nätverket jämställda räddningstjänster) som
Jönköping har anmält en plats till. Nästa möte är 141103 och gruppen föreslår att både
BF och SL deltar denna gång.
BF tar med sig frågan till nästa rch-möte med förslag om att organisationen Räddsam-F
anmäler en gemensam plats i NJR.
Nu när info-material finns på hemsidan så borde kommunerna enklare kunna kontakta
huvudarbetsgivare för att informera om yrket deltidsbrandman och behovet av
rekrytering. Beslöts att återigen sammanställa de goda exempel som finns inom
området och publicera dessa på hemsidan under fliken ”rekrytering-informationsmtrgoda exempell”. BF mailar det material som han tidigare har fått till SL för vidare
publicering på hemsidan. PK och AH kollar också om de har några goda exempel att
förmedla (och mailar detta till SL).
Diskuterades också utbildningsinsatser för personal inom Räddsam-F. BF lyfter frågan
på nästa rch-möte. Gruppens förslag är utbildning i ämnet ”andra kulturer-bemötande
på olycksplats mm”. Gruppen bedömer att det finns okunskap inom området (andra
kulturer). Utbildningsinsats planeras i så fall till våren 2015 om gruppen får detta
uppdrag av rch-gruppen.
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5. Övriga frågor
Diskuterades sponsring till KIRTJ som inkommit till länets kommuner. Kan vara svårt
att sponsra just en grupp? En fördel kan vara att visa att Räddsam-F ser detta som en
prioriterad fråga. KIRTJS: hemsida granskades också för att se deras uppdrag mm.
AH kollar sponsringspaket mm i samband med KIRTJ nästa årliga möte i oktober.
Gruppen (via BF) överlämnar ärendet till rch-gruppen för beslut i frågan.
AH informerade om det nystartade nätverket för kvinnor i Räddsam-F Norra där 11 st
deltog på det första mötet. Syftet med detta nätverk är att ta hand om de kvinnor som
redan är anställda och att de har ett forum att träffas i. Ev. skulle Räddsam-F Syd
kunna starta ett motsvarande nätverk. PK tar med sig denna fråga. Det kan finnas ett
värde att hela Räddsam-F-kvinnor bjuds in till en gemensam träff vart annat eller vart
tredje år. AH funderar på detta vad gäller syfte och innehåll.
BF återkommer med kallelse till nästa nätverksmöte. Datum för nästa möte kan
diskuteras i samband med Nätverket Smålands möte i Västervik i oktober.

Jönköping 2014-08-25
Vid anteckningarna

Stefan Lund

