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

2018-04-10

Plats:

Brandstationen, Jönköping, kl 09.00-11.00

Närvarande:

B Fång, J Persson, R Lindqvist, M Mattila, S Åsebrant, S Lund

Ej närvarande:

M Boström, A Bäckström

1. Mötets öppnande
B Fång öppnade dagens möte. Sara Åsebrant ersatte Amanda Bäckström denna gång.
Sara och Amanda kommer att ersätta Andrea H i gruppen. M Mattila och M Boström
delar också på uppdraget i gruppen.

2. Föregående mötes protokoll 180116
Behandlades och lades till handlingarna. De flesta av de ärenden som behandlades då
tas upp på dagens möte. Gruppens förslag på verksamhetsplan presenteras på nästa
rch-möte.

3. Räddsam-F:s gemensamma tester vid rekrytering
De framtagna testerna har nu börjat att användas. Jönköping har använt dessa vid två
tillfällen under våren och bedömningen är att testerna är relevanta för att kunna
bedöma förutsättningar för att klara yrket som deltidsbrandman. För heltidspersonal
tillkommer kompletterande lokala krav. Utvärdering görs vid årets slut.
BF tar upp frågan på nästa rch-möte om hur testdagar kan offentliggöras så att andra
rtj kan skicka deltagare till ort som anordnar testdag. Kan vår arbetsgrupp vara kanal
för detta?

4. Integrationsprojekt HRF
RL informerade kort om integrationsprojektet där HRF f.n har två trainee-brandmän
anställda tom februari 2019. HRF har tagit fram ytterligare projektmål till
integrationsprojektet men har fått nej av kommunledning med uppmaning att söka
externa medel innan projektet kan presentera igen. Ev. kommer Jönköping att anställa
någon av HRF:s trainee-brandmän efter sommaren. Beräknad kostnad per traineebrandman är ca 15000:-/månad.

5. NJR
Årsmötet äger rum 10/12 i Stockholm. Attunda ansvarar för NJR:s sekretariat under
2018. Vore bra om några ur arbetsgruppen kan delta på årsmötet (gemensam resa).
Finns ett NJR-seminarium i Skövde 19/4 i ämnet ”Att styra och leda till en
räddningstjänst för alla” (anmälan verkar dock vara stängd).

6. Nätverket Småland
Efter dagens möte så har SL fått kontakt med förbundschef Gertsson i Växjö som
meddelar att Värends planerar för nätverksträff 20/9. Notera detta datum så länge, mer
info kommer.

7. Planering 2018
Förslaget till verksamhetsplan för 2018 som togs fram på förra mötet diskuterades.
Beslöts att detta förslag presenteras på nästa rch-möte.
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Diskuterades gemensam nätverks-/inspirationsdag för kvinnliga medarbetare inom
Räddsam:F till hösten. Beslöts att Mia och Monica samt Sara och Amanda tar fram
förslag på datum, innehåll mm till detta och har övriga representanter i gruppen som
bollplank. Det finns idéer på föreläsare och moderator.
Mia kommer också att diskutera möjligheten att arrangera KIR-möte i RäddsamF:s regi
2019 eller 2020. Johan N får lyfta ärendet i rch-gruppen för beslut i så fall.
Erik Flink och Ida Texell kommer gärna ut till ”verksamheterna” för att prata
jämställdhet och mångfald, något för rch-möte eller i annat sammanhang?

8. Övriga frågor
Mia informerade om att man i samband med internationella kvinnodagen hade föredrag
av Shatila Salami (brandinformatör RSyd) för bl a ett skiftlag i Gislaved som var mycket
uppskattat.
Mia informerade vidare om att man har tagit fram ett praktikavtal (tröskel in) som
innebär 3 månaders praktik som deltidsbrandman med möjlighet att få delta på övning
och vissa larm. Därefter så görs utvärdering. Grundkrav är godkänt rullbandstest. Mia
skickar info om detta till gruppens ledamöter.
Mia informerade också om att ”pröva på dag” för tjejer har genomförts, 21 st deltog.
Info främst via sociala medier vilket säkert bidrog till det stora intresset. 17 år är nog
lämplig minimiålder.
Sociala medier diskuterades. Är en viktig informationskanal tillsammans med bl.a
gratistidningar. Är sociala medier ett uppdrag för arbetsgruppen att jobba med
framöver? Ett viktigt syfte med sociala medier är bl a att sprida budskap om en
förändrad bild av yrket brandman för att få en bredare rekryteringsbas.
SL informerade om att strategisk grupp bildas i Jönköping för att se över
personalförsörjning RIB i både ett kortare och längre perspektiv

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum i Jönköping 5 juni kl 09.00. Del av mötet kommer att användas till
planering av nätverks-/inspirationsdag i höst.

10. Mötets avslutande
B Fång avslutade mötet kl 11.00
Jönköping 2018-04-12

Stefan Lund

