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MINNESANTECKNINGAR
Projektgrupp ”Rekrytering, mångfald och jämställdhet”
Tid:

2014-12-18, 13.00-14.45

Plats:

Lilla Spårvagnen

Närvarande:

B Fång, A Höbenreich-Sjöstedt,

Ej närvarande:

P Krantz

1. Dagordning och föregående minnesanteckningar 140820
Dagordningen för mötet godkändes och minnesanteckningarna från 140820
behandlades.

2. Rapport från Rch-möte 140909 och 141114
BF informerade från rch-mötet 9/9 (14/11 diskuterades inte detta ämne). Vid mötet
framkom bl a att gruppen gör klart fliken ”goda exempel” som läggs på Räddsam-Fs
hemsida. BF sammanställer det material han har fått in tidigare och mailar detta till
gruppens ledamöter för ev komplettering. Därefter kontaktas Thomas Ljunggren för att
publicera materalet på hemsidan.
Ok från rch-gruppen att SL och BF deltar på NJR-möte i Sthlm 141103. Räddsam-F är
efter detta möte nu anmäld som deltagare i nätverket. Kostnad bestämdes på NJRmötet till 1000:-/deltagare. BF lyfter frågan om Räddsam-F kan vara anmäld som en
organisation med Uddholm (men att den innefattar alla 14 kommunerna i F-län). Ska
varje kommun då betala 1000:-? BF återkopplar detta på nästa Rch-möte.
Rch-mötet beslutade att inte lämna några sponsringsbidrag till KIRTJ.
Rch-mötet förslog att det kvinnliga nätverket i Räddsam-F initialt består av ett
gemensamt (och inte två). Andrea meddelade att hon har pratat med Gislaved (Mia
Mattilla) och att hon är beredd att driva ett kvinnligt nätverk i Räddsam-F syd. BF
kontaktar Johan N i Gislaved ang detta. BF återkopplar gruppens förslag till att ha två
nätverk framöver (med ev någon gemensam träff emellanåt).

3. Nätverket Småland 141119 och NJR 141103
SL och AH informerade från mötet i Västervik141119. Något få deltagare (ca 15 st inkl
västervikspersonal). Jesper Boqvist och Ulrika Jansson föreläste under dagen.
Nätverkets framtid diskuterades bl a utifrån att MSB från 2015 inte kommer att bidra
med finansiering eller föredragshållare. Nätverksmötet beslöt att fortsätta samarbetet
och att Räddsam-F anordnar nästa träff (i Jönköping med omnejd) 151118. Mötet
beslutade också att framöver dela på kostnader för mat, ev. föredragshållare mm. En
första inbjudan via mail planeras till början av nästa år. BF kontaktar Flink för
sänd/maillista.
BF informerade ang NJR-mötet 3/11 där nu ca 40 kommuner/förbund nu är anslutna.
Nätverket får framöver arbeta mer självständigt då MSB inte kommer att var någon
aktiv part från 2015. Vi bör också använda hemsidan ”projectplace” för
informationsutbyte och personliga kontakter.

4. Tester nyanställning inom Räddsam-F
Jönköping har väckt frågan ang vilken form av nyanställningstest som används i
kommunerna vid rekrytering av deltidbrandmän. Jkpg har fundering kring att ändra från
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åldersrelaterat (för deltidsbrandmän vid nyanställning) test till någonstans kring 4,5.
Sammanställning visar att ca hälften av kommuner i länet använder 4,5 vid
nyanställning. BF lyfter ärendet igen på kommande rch-möte. Ur rekryteringssynpunkt
så anser gruppen att ett ca 4,5-test skulle underlätta denna process och också
underlätta att behålla personal. Dessutom så är flertalet av insatserna
sjukvårdsbetingade. Gruppen ser också ett värde i lika tankesätt kring detta inom
Räddsam-F.
En viktig aspekt är att undersöka omplaceringsskyldigheten i det fall någon inte klarar
4,5. Ärendet tas upp igen under nästa möte.

5. Gruppens arbete 2015
Gruppen arbetar för att bilda två kvinnliga nätverk under 2015 med Andrea och
Gislaved (Mattilla?) som sammankallande.
Räddsam-F anordnar nätverksträff för ”nätverket Småland” 151118 (se pkt 3)
Goda exempel sammanställs och publiceras på Räddsam-F:s hemsida
Utbildningsinsats inom Räddsam-F i ämnet ”andra kulturer- bemötande på olycksplats”
planeras. BF kontaktar PK och Flink ang ev. föreläsare
Utökning av gruppen med någon representant känns också angelägen. När PK slutar
så måste de utse ersättare. Ev ytterligare representant? BF lyfter även denna fråga på
nästa rch-möte.
Deltagande i NJR:s nätverksdag och ev även på Brand 2015.
BF informerade om att Tranås filmar vissa insatser. Vid återkoppling av insats så ska
även bemötandesituationen bedömas/granskas för att se om vi bemöter våra
medborgare med ”jämställd service”. BF tar med sig detta så denna fråga finns med
vid debriefing.
Att fler kommuner skulle börja filma insatser mm vore intressant bl a ur perspektivet
jämställd service. BF återkopplar dessa funderingar på kommande rch-möte.
I övrigt så arbetar vi med våra frågor inom respektive kommun

6. Övriga frågor
Förfrågan har inkommit med erbjudande om att kunna mailkonversera med 10000
studenter (ur ex.vis ett rekryteringsperspektiv). Detta kostar 1:- per mail.
Öppningsfrekvens ca 34 %. Mötet beslutade att inte genomföra detta f.n.
Mötestider för 2015 planerades, följande datum gäller preliminärt och med Jönköping
som preliminär plats:
140211, 140421, 140610, 140819, 141028, 141118, 141216. Tider: 09-12.
BF önskade en GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

Vid anteckningarna:

Stefan L

