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

2020-04-23, kl 13.00-15.30

Plats:

Brandstationen, Jönköping

Närvarande:

Via Skype: N Christensson, L Johansson, J Nilsson, M Mattila, S
Falk. På plats: R Lindqvist, R Carstensen, S Belge, S Lund

Ej närvarande:

K Johansson

1. Mötets öppnande
R Lindqvist hälsade välkommen till dagens möte som till stor del genomfördes via
Skype (i dessa Coronatider). Dagordning godkändes.

2. Föregående mötes anteckningar 200218
Minnesanteckningarna behandlades och lades till handlingarna. Kvarstår gör hur
avvikelser utifrån ev. uppkomna arbetsmiljöproblem kan rapporteras vid GRIB och
LARD. Frågan hänvisas till de som är GRIB- och LARD-ansvariga.
Gislaved har folierat glasväggar för att förhindra insyn vid omklädning i samband med
ombyte till larmkläder vid larm etc. Se bilaga. Översyn av detta bör göras på övriga
stationer också.

3. Gemensam Prideparad
Ärendet har diskuterats i rch-gruppen 17/4 som har beviljat gemensamt Pride-tåg i
RäddsamF:s regi, förslagsvis i Jönköping 22/8. Oklart i nuläget om arrangemanget kan
genomföras.
Beslutsdel: Gemensamt Pridetåg i Jönköping i RäddsamF:s regi (egen ”vagn” om det
är möjligt) på egen tid och antingen i civila kläder, larmställ eller stationskläder.
Anmälan om deltagande görs på RäddsamF:s hemsida. Ansv: Sami och Rebecka.

4. Gemensamt värdegrundsarbete RäddsamF
Sami informerade om det framtagna koncept/mall som till delar skulle kunna användas
i fortsatt värdegrundsarbete i RäddsamF (bifogas anteckningarna). Sami har genomfört
konceptet för samtlig heltidspersonal (kvarstår en grupp) i Jönköping samt RIB (vårhöst). Exempel på förslag kan vara att på sikt utse värdegrundsinstruktörer, genomföra
web-utbildning eller skapa några utbildningstillfällen inom RäddsamF med Sami och
någon ytterligare instruktör?
Viktigt att arbetet genomförs som ett långsiktigt arbete. Richard eller Rebecka kontaktar
sjukhusimamen på Ryhov och bjuder in honom till nästa möte med gruppen.
Beslutsdel: Johan N ansvarar för att tid erhålls på rch-möte där Sami få presentera
delar av konceptet. Rch får sedan besluta om hur ärendet tas vidare.

5. Kvinnligt nätverk RäddsamF (KNV)
Mia M kommer att maila sammanställning avseende höstens nätverksträff till gruppen.
Några frågor som uppkom vid senaste nätverksträffen var exempelvis
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utrustningsfrågan (storlekar mm) och vad det är som gör att man trivs på jobbet (bra
kollegor, driv, samhörighet etc).

6. Kvinnor inom Räddningstjänsten (KIR)
Sara F informerade om att kommande KIR-nätverk äger rum i Borås 13-14/10.
Rebecca (från Jönköping) ska återkomma till Stefan L om vilka förutsättningar som
gäller för ev. representantskap 2022 som sedan förmedlas till gruppen. Ärendet tas upp
på nästa möte. Mia skickar mail till gruppen om information och länk till anmälan
avseende KIR i Borås för vidare förmedlan till beslutsfattare.
Beslutsdel: Undersöka förutsättningar till representantskap 2022 samt att möjliggöra
för så många kvinnor som möjligt att delta på årets KIR i Borås (beslut tas i varje
kommun). Detta kan då ersätta RäddsamF-nätverksträff hösten 2020.

7. Indikator Jämställdhet
Rebecka informerade om förslag till framtagen mall som utsedd arbetsgrupp har tagit
fram avseende jämställdhet. Syftet är att presentera nuläge och trender framöver och
är ett möjligt instrument för att sätta framtida mål. Mätning av mångfaldsperspektivet
diskuterades också där nationella definitioner föreslås gälla.
Beslutsdel: Efter några justeringar i underlaget så skickas mall ut till RäddsamFkommunerna för ifyllande tillsammans med beskrivning av uppdraget. Vad gäller
mångfaldsperspektivet så avvaktas med denna rapportering. Resultatet behandlas på
nästa möte och presenteras därefter på rch-möte.

8. Varvet runt
Rebecka lyfte frågan om hur ”mjuka värden” kan vägas in i förhållande till ”fysiska”
värden vid nyanställning. Gruppen funderar vidare på hur detta skulle kunna hanteras
framöver

9. Övriga frågor/Nästa möte
Nästa möte/avstämning (skypemöte): 200615 kl 13-14
Höstens fösta möte: 200924, kl 13-16 (Skype eller platsbundet).
Stefan gör bokning i outlook för ovanstående möten.
Richard avslutade dagens möte kl 15.30 framförde ett tack till gruppen för ett bra
pågående arbete och stort engagemang.

Jönköping 2020-04-24

Stefan Lund

