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

2020-09-24, kl 13.00-16.00

Plats:

Brandstationen Jönköping/Skype

Närvarande:

S Falk, R Lindqvist, R Carstensen, S Lund. Via skype: M Mattila, K
Johansson, L Johansson, J Nilsson

Ej närvarande:

S Belge, N Christensen

1. Mötets öppnande
R Lindqvist öppnade dagens möte och dagordningen godkändes. Besök av
sjukhusimam Hamza Terzic under mötets gång (se pkt 11).

2. Föregående mötes anteckningar 200615
Minnesanteckningarna behandlades och lades till handlingarna. Flertalet ärenden
återkommer under dagens möte.
Pride till 2021 bevakas. Jönköping flaggade under aktuella Pride-dagar i år. Gislaved
flaggar året om med ”strandflaggor”.
Sara F efterlyser policydokument/riktlinjer/handlingsplaner/ inom likabehandlingsjämställdhets-mångfalds området. Verkar mest finnas kommunövergripande material.

3. Gemensamt värdegrundsarbete (Samis arbete)
Denna punkt har ännu inte diskuterats på rch-möte.
Beslutsdel: Johan tar upp denna punkt på kommande rch-möte samt att Richard och
Sara kontaktar RäddSamF-kontoret för att diskutera förutsättningar för ev.
värdegrundsutbildning framöver.

4. Kvinnligt nätverk RäddSamF
Diskuterades om träff ska arrangeras i år. Med tanke på bl a pandemin och hög
arbetsbelastning så föreslår gruppen att träffen flyttas fram.
Beslutsdel: Träffen flyttas till våren vilket också kan passa bättre då KIR-mötet oftast
är på hösten.

5. KIR
KIR sker i år digitalt den 13-14/10. 3 st är anmälda från HRF, 2 st från Värnamo samt 3
från Gislaved. Om intresse finns så kan det finnas fördelar att sitta tillsammans (i
Värnamo?) och följa konferensen.
Diskuterades också förutsättningar för att ev. kunna arrangera KIR 2022.
Beslutsedel: Det finns intresse att arrangera KIR 2022 under förutsättning att
räddningscheferna står bakom detta och att tid får tas i anspråk. Johan lyfter frågan på
kommande rch-möte.
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6. Indikator jämställdhet
Rebecka presenterade sammanställning utifrån utsänd excel-fil till rtj i RäddSamF.
Vissa justeringar gjordes under mötet avseende pp-bilderna. Sammanställningen visar
bl a på mycket låg andel kvinnliga chefer. Viktigt att se detta material som ett
utgångsläge att följa framöver. Ett bra utfört arbete, Rebecka!.
Beslutsdel: Johan ser till att Rebecka får tid att presentera materialet på kommande
rch-möte och för beslut om inriktning av fortsatt arbete.

7. ”Rått men hjärtligt” – en räddningstjänst för alla
NJR:s framtagna material avseende ovanstående diskuterades. Några rtj/förbund har
arbetat med detta hittills:
HRF har publicerat materialet på Intranätet
Värnamo har under sommaren använt materialet till en obligatorisk övning tillsammans
med ”Räddningsvärk”. Samtliga befäl har också fått läsa boken ”En räddningstjänst för
alla”.
Gislaved och Jönköping har inte arbetat än med materialet. Jönköping funderar på om
delar av innehållet kan finnas med i kommande värdegrundsarbete.
Beslutsdel: Inget beslut togs i ärendet förutom att delar av materialet kan ingå i en
kommande gemensam värdegrundsutbildning (se pkt 3)

8. Filminspelning av tester
Arbetet med filminspelning är i sitt slutskede och inspelning görs på lite olika platser
inom RäddSamF. Det har tagit ganska många timmar i anspråk varför de 20 timmar/år
för Kenny och Mia inte kommer att räcka till i år.
Beslutsdel: När förslag på film finns klar i oktober så ansvarar Johan för att denna
visas på rch-möte för godkännande. Filmen ska också visas för RMJ-gruppen.

9. Uppdrag-ledord vid utbildningar
Då Johan i förväg inte förmedlat förslaget till utbildningsvärderingar så flyttas detta
ärende till kommande möte. Förslaget har nu mailats ut och gruppen får ta del och
lämna synpunkter på nästa möte.
Beslutsdel: Beslut på kommande möte

10. VP 2021
Gruppen diskuterade nuvarande VP och vilka förändringar som föreslås till 2021.
Förslag på mål tas fram av Rebecka och Sara. Richard, Stefan och Rebecka tar fram
förslag på aktiviteter för 2021 utifrån de diskussioner som fördes på mötet. Förslaget
mailas sedan ut till gruppen inför kommande möte.
Diskuterades tilldelad tid för gruppens representanter och utifrån de 20 timmar/år som
finns tilldelade. Upplevs svårt att göra något större arbete inom området utifrån
nuvarande tidsram. Frågan bör diskuteras på kommande rch-möte om ev. utökad
tidsram och vilka uppdrag gruppen främst ska arbeta med. Viktigt att varje
räddningstjänst/förbund redovisar utförda timmar till Kontoret.
Beslutsdel: På nästa möte tar gruppen fram förslag till VIP 2021 som sedan lämnas
via RäddSamF-kontoret till rch-gruppen för beslut. Rch gruppen tar också beslut om
vilken tidsram som gäller from 2021.

11. Övriga frågor
Forum Jämställdhet:
Riksomfattande konferens med föreläsningar och metodverkstäder sker digitalt den 23/2. Gruppen avsätter tid dessa dagar för att gemensamt följa konferensen. Även 4/2
avsätts för summering av konferensen och för planering av fortsatt värdegrundsarbete.
Richard och Stefan kollar hur anmälan görs mm.
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Beslutsdel: Gruppen avsätter tid för ovanstående 2-4/2 2021.
H Terzic, sjukhusimam:
Hamza hälsades välkommen och han berättade om sin roll inom Regionen och att
Jönköping i några fall har tagit del av hans hjälp vid insatser. Då han är anställd av
Regionen så kan varje räddningstjänst/förbund kontakta honom vid behov. Föreslås att
Hamza bjuds in till kommande IB-möte också (Richard ansvarar). Bifogas dokument
avseende Islam och livräddning.
Diskuterades också hur vi i utbildningssyfte kan använda Terzics kunskaper. Föreslås
att något moment/scenario i kommande Axamoövning har tema utifrån bemötande på
olycksplats. Dessutom så föreslås att utbildningsinsats tas fram som delmoment i
kommande befälsdagar för operativa befäl.
Beslutsdel: Richard och Sara kontaktar RäddSamF-kontoret för att diskutera
ovanstående utbildningsförslag och hur arbetet med detta kan genomföras.
Föreslås att dokument som gruppen tar fram samlas i gemensam mapp på RäddSamF.
Beslutsdel: Sara kontaktar T Ljunggren för att skapa gemensam mapp.

12. Nästa möte
Nästa möte blir i Värnamo 24/11 em. Gemensam lunch (egen kostnad) för de som vill
kl 12.00 vid restaurang ”Madame”. Mötet börjar kl 13.00.

Jönköping 2020-09-29

Stefan Lund

