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MINNESANTECKNINGAR
Arbetsgrupp ”Rekrytering, mångfald och jämställdhet, RMJ”
Tid:

2017-02-21, kl 13.00-15.05

Plats:

Brandstationen, Jönköping

Närvarande:

B Fång, J Persson, A Höbenreich-Sjöstedt, R Lindqvist, M
Boström, S Lund

Ej närvarande:

1. Mötets öppnande
B Fång hälsade välkommen till dagens möte.

2. Föregående minnesanteckningar 161205
Minnesanteckningarna behandlades och lades till handlingarna.

3. AG deltidstester
Andrea informerade om att ett första möte med utsedda representanter i arbetsgruppen
nu har genomförts. Nästa möte äger rum 3 april. I nuläget är gruppens förslag att
anställningstest på rullband för RIB-personal inom Räddsam-F blir 4,5. Nästa möte
kommer främst att behandla vilka övriga anställningstester som bör gälla inom
Räddsam-F för RIB-personal. Målsättning är att arbetsgruppens arbete ska vara klart
under hösten och att rch-gruppen kan ta beslut i frågan före årsskiftet.
BF kollar vilka tester som Tranås genomför i nuläget och återkopplar dessa till Andrea.

4. Integrationsprojekt
R Lindqvist informerade om att HRF:s integrationsprojekt (se minnesanteckningar från
161205) är på väg att avslutas. 5 av 8 personer är kvar i projektet. Vad som händer sen
är inte klart men ett förslag är att integrationsenheten i Nässjö/Vetlanda anställer dem
för olika projekt i kommunen inom ex.vis skolområdet,” knacka dörr” och som RIB utan
beredskap. Kan finnas möjlighet att kontakta dem för olika insatser inom räddsam-F
framöver. Kostnaden för projektet är ca 1,3 mkr och centrala medel finns för detta. HRF
planerar inget nytt projekt i nuläget
Richard poängterade att det är viktigt att ha samarbetspartner (arbetsförmedling mm)
om man skapar projekt. En intressant idé kan vara att man genomför ett nytt projekt
inom hela Räddsam-F.
Tranås har genomfört utbildning (brand-sjukvård) på Hvb-hem delvis tillsammans med
polisen. Finns tankar på ytterligare aktiviteter.
Gislaved ordnar träffar med olika invandrargrupper på brandstationen. Prövar också
motsvarande träffar på någon deltidsstation.
I Värnamo har kommunen sökt statliga pengar för ett projekt där utsedd brandman
(Philip Magnusson) har utbildat ensamkommande flyktingbarn i 15-års ålder i brand
och sjukvård samt att de har fått testa några enklare anställningstester. Jonas mailar
dokument till Fång om detta projekt.
Jönköping har haft 2 praktikanter med invandrarbakgrund under hösten med gott
resultat där man internt har mottagit dem mycket väl.
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Ydre har anställt 1 rib-personal med ursprung från Armenien.

5. NJR
B Fång informerade om att Tranås och Jönköping (de kommuner från länet som fn är
medlemmar i NJR) skickar motion till NJR om differentierad medlemsavgift beroende
på kommunstorlek som behandlas på kommande NJR-årsmöte.
Seminarium ”Gärna förändring- Bara inte jag måste ändra mig” genomförs i Göteborg 5
april (kostnadsfritt). Sprid info inom Räddsam-F. Tänk på att samåka i möjligaste mån!

6. Nätverket Småland
Blev ju inget möte i höstas p g a för få anmälningar. Nytt försök genomförs av
Räddsam Kronoberg 23 november 2017. HRF:s integrationsprojekt kan vara en punkt
på dagordningen?

7. Brand-konferensen 2017
B Fång informerade om att denna konferens genomförs i Linköping 16-18/5 med teman
”vägar till innanförskap” och ”hållbart arbetsliv”: B Fång kommer att delta.

8. Planering 2017
Följer de aktiviteter som finns med i den föreslagna verksamhetsplanen.
Diskuterades utbildningsinsats ”andra kulturer-bemötande på olycksplats”. Jonas har
varit i kontakt med föreslagen föreläsare. Pris 13500:- för tre tillfällen (för ca 25-30
personer/gång). Jonas kontaktar föreläsaren igen för ytterligare underlag som lämnas
till B Fång. Ärendet diskuteras på kommande rch-möte 31/3.

9. Övriga frågor
B Fång informerade kort från senaste rch-mötet där inga av ”våra” frågor diskuterades.
Förslag till verksamhetsplan utlämnades under mötet. Denna fastställs av rch-gruppen
31/3.
Inga särskilda aktiviteter verkar vara på gång i samband med internationella
kvinnodagen den 8 mars.

10. Nästa möte
Nästa möte äger rum i Tranås 160530 kl 10.00.
Jönköping 2017-02-23

Stefan Lund

