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

2018-01-16, kl 09.00-11.15

Plats:

Brandstationen, Jönköping

Närvarande:

B Fång, J Persson, R Lindqvist, M Boström, S Lund

Ej närvarande:

M Mattila

1. Mötets öppnande
B Fång öppnade dagens möte. S Lund meddelade att Andrea Höbenreich-Sjöstedt
kommer att sluta på Rtj i Jönköping och att man letar ersättare som förväntas bli klara
till nästa möte. Boström och Mattila kommer att dela på uppdraget i denna grupp
framöver.

2. Föregående mötes protokoll 170905
Behandlades och lades till handlingarna. De flesta av de ärenden som behandlades då
tas upp på dagens möte.

3. AG deltidstester
Diskuterades de rekryteringstester som gemensamt har tagits fram inom RäddsamF.
Gruppen följer arbetet och den utvärdering som sker i slutet på året.

4. Integrationsprojekt
R Lindqvist informerade om nuläget avseende det integrationsprojekt som pågår i HRF
och att Jönköping har visat intresse om att ev. kunna anställa 1-2 Trainee-brandmän
under 2018. Projektplanering pågår. Mer info kommer på nästa möte.
Hennie Kezak kan vara en resurs att knyta till integrationsprojektet för exempelvis
utbildning för brandpersonal i ämnet ”bemötande andra kulturer”. R Lindqvist kontaktar
henne och återkopplar på nästa möte.

5. NJR och andra nätverk
R Lindqvist informerade om att han deltagit på NJR:s årsmöte i november.
Medlemsantalet uppgår till ca 60 räddningstjänster/kommuner varav ca 20 av dess
medlemmar deltog på årsmötet. Övriga räddningstjänster verkar inte arbeta med denna
fråga. I RäddsamF är Tranås, Jönköping, HRF medlemmar samt att Gislaved och
Värnamo förväntas gå med. Viktigt att höja intresset bland chefer för att detta arbete
ska får genomslagskraft. Föreslås också att så många som möjligt ur vår grupp deltar
på nästa årsmöte som äger rum i Stockholm i SKL:s lokaler 10/12. Stafettpinnen är nu
överlämnad till Attunda som under 2018 övertar sekretariatet från Karlstadregionen.
R Lindqvist informerade också om att han deltagit på seminarium ”Styra och leda till en
räddningstjänst för alla” i Kristianstad 12 september.
Dessutom så har R Lindqvist föreläst om integrationsprojektet på SIPU (mycket
uppskattat) och på MSB för räddningstjänstpersonal.
R Lindqvist informerade också om att HRF har fått förfrågan från MSB att vara värdar
för en utbildningsdag i vår för politiker och chefer i regionen. Detta presenteras på rchmöte 26/1
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6. Nätverk Småland
Den planerade nätverksdagen i november blev inställd och flyttad till februari/mars
2018. S Lund kontaktar Gertsson i Växjö för att höra om någon nätverksträff planeras
under våren.

7. Planering 2018
Verksamhetsplan för 2018 diskuterades. Följande punkter kom upp som förslag:
-

Deltagande på NJR:s årsmöte och andra nätverk/konferenser
Integrationsprojektet och arbetsgruppens roll i detta och ev koppling av
utbildningsinsats för brandpersonal i ämnet ”att möta andra kulturer”
Deltidstester –uppföljning-utvärdering
Kvinnliga nätverk-satsning på utbildningsdag/inspirationsdag under hösten
2018 (ev. medverkande från MSB/Flink? )utifrån bl a värdet att kunna ge goda
förutsättningar för nuvarande anställda kvinnor i RäddsamF

8. Övriga frågor
Metoo diskuterades kort.
R Lindqvist lyfte frågan angående kvinnliga nätverk och föreslår någon form av
utbildningsdag (se pkt 7) då det är viktigt att de som nu är anställda har bra arbetsmiljö
och ges goda förutsättningar i arbetet.
Förfrågan har kommit från företaget ”Framtidsvalet” om att ha med annons i katalog
som lämnas ut till elever i åk 8 och åk 2 på gymnasiet inför gymnasie- respektive
högskoleval. Förutom annons i katalog så ges möjlighet att informera om brandyrken
för syvare och elever. Ärendet tas upp på rch-möte 26/1. Marknadsföring generellt
diskuterades bl a utifrån att använda sociala medier.

9. Nästa möte
Nästa möte äger rum i Jönköping 10 april 2018 kl 09.00

10. Mötets avslutande
Gruppen beslöt att kalla ”vår” arbetsgrupp för RMJ som då står för Rekrytering,
Mångfald och Jämställdhet. Möte avslutades kl 11.15.

Jönköping 2017-01-24

Stefan Lund

