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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: 2019-03-13, kl 13.00-15.05 

Plats: Brandstationen, Jönköping 

Närvarande: R Lindqvist, S Lund, M Boström, M Mattila, S Åsebrant, S Belge 

Ej närvarande: J Persson, A Bäckström, L Johansson, B Fång 

 

1. Mötets öppnande/struktur på gruppen och inledning av R 
Lindqvist  

R Lindqvist hälsade välkommen till RMJ-gruppen efter B Fång (som kvarstår året ut). 
Sami Belge (brandman i Jönköping) presenterade sig som ny representant i gruppen. 
Gruppens utformning framöver diskuterades där RL är sammankallande och SL är 
sekreterare. Bör finnas ordinarie ledamot och ersättare från flertalet kommuner i 
gruppen.  

2. Minnesanteckningar 181218 
Behandlades och lades till handlingarna. Vad gäller uppföljning av gemensamma tester 
i Räddsam-F s tas denna fråga upp på kommande Rch-möte för fastställande. 
Testerna bör kompletteras med att 2 minuters uppvärmning görs innan påbörjat 
rullbandstest. 

MM och MB återkopplade erfarenheter från NJR:s årliga nätverksträff i Stockholm 
181210 som bl a bjöd på några intressanta föreläsningar (bl a från försvarsmakten). 
Storgöteborg har nu tagit över stafettpinnen för 2019 och kommer att fokusera på 
bemötandefrågor. Vi får bevaka inbjudan till kommande NJR-seminarier mm. 

3. Planering 2019 
Verksamhetsplan för 2019 behandlades: 

Utbildningsinsats ”bemötande andra kulturer” 
Deltagande i nätverket Småland 
NJR 
Goda exempel 
Kvinnliga nätverk 

Diskuterades ev. utbildningsinsats ”Bemötande andra kulturer”. Var och en funderar till 
nästa gång (innehåll, upplägg, målgrupp, extern föreläsare). Sami kan vara en del i 
eventuell utbildningsinsats.  

Målsättning är också att så många som möjligt ur gruppen kan delta i NJR:s årliga 
nätverksträff i december. 

Nätverket Småland läggs vilande f.n då Värends räddningstjänst inte verkar arrangera 
någon träff. 

Goda exempel mailas till RL som ser till att dessa publiceras på Räddsam-F:s hemsida  
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Vad gäller kvinnligt nätverk så är målsättning att genomföra träff senare i höst. Viktigt 
också att fortsätta med de lokala kvinnliga nätverken i Räddsam-F. Nätverksträff i HRF 
har genomförts 190312. 

Mångfaldsnätverk bör skapas på sikt (finns i liten skala). RL och SB samordnar detta. 

4. Årskalender 2019 
Följande aktiviteter bokades: 

RMJ-möte 190520 i Gislaved 13-16 
RMJ-möte 190910 i Jönköping 13-16 
RMJ-möte 191113 i Nässjö 13-16 
Kvinnligt nätverk Räddsam-F november 
NJR-nätverksträff december i Stockholm 
Förslag till utbildningsinsats ”Bemötande andra kulturer” tas fram under november 
månad för ev. utbildning vt 2020 
KIR-nätverksträff. Deltagande bestäms av varje kommun 
 
 

5. Vårens konferenser 
S Belge är anmäld till nationell nätverksträff i Malmö 14-15/3 angående Integration-
Jämlikhet-Tillit. SB återkopplar på nästa möte 

S Belge samt ca 10 personer från Gislaved (MM+Styrkeledare+delar av ledningsgrupp) 
deltar på spridningskonferens i Halmstad 2-3/4 angående ”Ett inkluderande samhälle”. 
MM och SB återkopplar på kommande möte. 

6. Övriga frågor/nästa möte 
Inga övriga frågor behandlades. Minnesanteckningar skickas till gruppens 
representanter samt publiceras på Räddsam-F:s hemsida. 

Nästa möte äger rum i Gislaved 190520 kl 13.00. 

 
Jönköping 2019-03-26 

 

Stefan Lund 


