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M I N N E S A N T E C K N I N G A R                                            

Arbetsgrupp ”Rekrytering, mångfald och jämställdhet, RMJ” 

Tid: 2019-05-20, kl 13.00-16.00 

Plats: Räddningstjänsten i Gislaved 

Närvarande: R Lindqvist, S Belge, J Persson, M Mattila, S Lund 

Ej närvarande: M Boström, L Johansson, B Fång 

 

1. Mötets öppnande 
R Lindqvist hälsade välkommen till dagens möte och dagordningen godkändes. På 
respektive punkt på dagordningen så finns numera ett namn angivet som i första hand 
ansvarar för respektive punkt. 

2. Föregående minnesanteckningar 
Behandlades och lades till handlingarna. Oklart om de gemensamma testerna för 
Räddsam-F är antagna av räddningscheferna än. 

3. Nätverksträff 14-15/3 i Malmö 
S Belge återkopplade intryck och reflektioner från en inspirerande nätverksträff med ca 
65 deltagare. Dessa anteckningar bifogas minnesanteckningarna. Nästa träff äger rum 
i Attunda 2020  

4. Konferens 2-3/4 Halmstad 
S Belge och M Mattila återkopplade intryck och reflektioner från spridningskonferensen 
där Halmstads räddningstjänst driver med hjälp av ESF-rådet Väst en stor 
kompetenshöjande satsning om diskriminering, jämställdhet och inkludering.  

Sami Presenterade ett spel ”Räddningsvärk” som både Jönköping och Gislaved har 
köpt in för att använda vid övning/APT på hemmaplan. Återkoppling av erfarenheter 
görs senare i höst. Anteckningar från konferensen bifogas minnesanteckningarna. 

5. Dörrknackning på Råslätt 
Sami presenterade hur Jönköping f.n arbetar med dörrknackning på Råslätt. Ca 40 % 
öppnar på dagtid. Sami, Feras och Malek tillsammans med Jönköpingsstyrkorna 
arbetar med detta i nuläget. Feras och Malek kan vara en resurs för övriga kommuner i 
samråd med Richard. Kampanj i höst på kvarvarande område (norra delen) då alla 
(även dagtid) medverkar. Efter detta så ska Råslätt i princip vara klart för denna gång. 
Sami lägger ut detta som ett ”gott exempel” på RäddsamF:s hemsida. 

6. Ledningsgruppen i Gislaved 
Mia informerade om ett pågående arbete med ledningsgruppen i Gislaved avseende 
”psykologisk trygghet på jobbet” som kan bidra till att göra bättre prestationer på jobbet. 
Artikel om detta kommer i räddningsplankan (se bilaga). Ev. kommer detta att 
presenteras i rch-gruppen framöver. Richard kontakta Johan N i detta ärende. 

7. Bemötande andra kulturer 
RL informerade från ett möte med sjukhusimam Hamza Terzic. Kan han vara en resurs 
att använda i kompetenshöjning inom detta område framöver? Richard arbetar vidare 
med detta. Se bilaga! 
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8. Kvinnligt nätverk RäddsamF 
Arbetet med att genomföra en träff i höst behöver startas igång. Mia, Lisa och Sara 
hjälper till med planering och genomförande och får ta ytterligare hjälp om det behövs. 
Richard finns också med som en resurs i detta arbete. Avstämning sker på nästa möte. 

9. KIR 
Richard informerade om nuläge vad gäller bidrag mm till KIR. Respektive kommun 
beslutar om bidrag. HRF har beslutat om att betala medlemsavgift för sina 12 kvinnor i 
förbundet. RäddsamF skulle kunna gå in som partner.  

10. Deltagare i gruppen 
Gruppen behöver utökas för att få större tyngd och för att bättre kunna fördela 
arbetsuppgifter/uppdrag. Richard kontaktar rch-gruppen i detta ärende. 

11. NJR 
Gruppen föreslår att så många som möjligt ur gruppen bereds möjlighet att delta på det 
årliga nätverksmötet i Stockholm i december. Richard förankrar denna fråga i rch-
gruppen. 

Poängterades också vikten av att vi arbetar länsövergripande med RMJ-frågorna och 
att vi kan ta hjälp av varandra för att implementera dessa frågor i egen organisation 
vilket ibland annars kan vara svårt. 

12. Övriga frågor 
Richard kontaktar T Ljunggren om var länk till minnesanteckningar mm kan hittas på 
RäddsamF:s hemsida. Länk mailas senare till gruppens representanter. 

13. Övrigt 
Nästa möte äger rum i Jönköping 190910 kl 13-16. Richard önskade alla en trevlig 
sommar! 

 

Jönköping 2019-05-29 

 
Stefan Lund 

 

 

 

 

 

 


