
 1 (2) 

   

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: 2022-05-30, kl 13.00-14.30 

Plats: Via Teams 

Närvarande: J Nilsson, R Lindqvist, K Johansson, L Johansson, S Lund 

Ej närvarande: S Belge, N Christensen, S Falk 

1. Mötets öppnande/inledning 
Johan Nilsson, ny som ordförande hälsade gruppens medlemmar välkomna till dagens 
möte och tackade f.d ordförande Richard Lindkvist för gott arbete. Richard kvarstår i 
gruppen som ledamot. Sami och Stefan utgör främst stöd till Johan framöver. 

2. Föregående minnesanteckningar 210928 
Minnesanteckningarna behandlades och lades till handlingarna. Några punkter 
kommenterades: 
- Representantskapet i gruppen behöver utökas 
- Richard, Lisa, Sami m fl har deltagit i NJR:s likabehandlingsutbildning. En del av detta 
material kan användas till interna värdegrundsutbildningar i RäddSam F. Lisa planerar 
att använda materialet till utbildningsinsats i Värnamo. 
- KIR 2022 och ev nätverksträff KNV diskuterades kort. 
 

3. Hänt sedan sist/Laget runt 
Sami jobbar vidare med värdegrundsutbildning för RIB-personal i Jönköpings kommun. 

Sami ingår i en referensgrupp bestående av SMO:are med annan etnisk bakgrund och 
tillsammans med Ola Mårtensson. Syftet är att öka kunskapen inom andra kulturer och 
att få till stånd någon utbildningsinsats i ämnet framöver. Sami återkopplar mer under 
nästa möte. 

Även Johan ingår i annan referensgrupp tillsammans med bl a Ola M. 

Kenny har haft möte med rekryterare där film och testrutiner presenterades. Dessutom 
så presenterades Värnamos alternativa tester. Kenny påminner Thomas L på HRF 
så filmen blir publicerad på hemsidan. 

Ledord ska nu användas i olika sammanhang och främst vid alla kurstillfällen. Rch 
hade inga särskilda synpunkter på hur och var ledorden kan användas. 

Johan undersöker var Roll-ups finns. 

Stefan kollar med Mia Boqvist för publicering av artikel om RMJ:s arbete i 
kommande Räddningsplankan.. 

Stefan och Rickad lyfte frågan om RäddSamF ska medverka i Pride-paraden i 
Jönköping. Alla var positiva till detta. Beslut: Stefan kollar förutsättningar för att 
delta och mailar ut till gruppen. Funkar det att vi deltar så lyfter JN frågan till Rch 
så de sprider ut information och anmälningsförfarande till alla i RäddSam F. 

HRF kommer att använda frågor ur ”Räddningsvärk” på kommande APT och har 
dessutom delat ut boken ”RFA” till all personal (även RIB). 
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4. Årets VP och andra aktiviteter 
Avstämning av verksamhetsplan 2022 genomfördes: 

Johan tar kontakt med H Joakimson avseende erfarenhetsdag där en del kan 
bestå av utbildningsinsats med sjukhusimam. 

Johan deltog på NJR:s årsmöte där nu Kiruna tar över stafettpinnen. Ekonomidelen bör 
göras som en fast del framöver och kanske bör arrangören ansvara mer än 1 år för 
påtaget NJR-arbete? 

Sami tar fram förslag till koncept för gemensam värdegrundsutbildning i länet. 
Lisa kan bistå med material från genomförd likabehandlingsutbildning och som 
”bollplank”. Förslag/upplägg/avstämning presenteras på nästa möte. 

Branschdag för BI-studenter genomfördes i höstas. Ev. görs detta i höst igen. Johan 
kollar detta. 

Lisa lyfte behovet om att möta SMO-elever för framtida rekryteringar. Bjuda på lunch 
för en lämplig klass kan vara en del i detta. Richard kollar också med Morgan om hur 
detta kan genomföras på lämpligt sätt. Arrangemanget ska ses som ett RäddSam F-
samarbete. Beslut: RJM ser det som positivt om RäddSam F kan göra en 
gemensam marknadsföring. Lisa kollar med kursansvarig i Revinge. 

Diskussion om ev nätverksmöte i höst (KNV) och om ev. erbjuda samma koncept som 
2021 med digital medverkan på KIR 2022 (som äger rum i Västerås). Hur tar vi den 
skapade arbetsgruppen för kvinnor inom RäddSam F vidare? Beslut: Johan kollar 
med Mia M (när hon är tillbaka) om hon kan driva på i frågan.  

Komplettering efter mötet: Carolin Carlheim, HRF har också visat intresse  

 

5. Nästa möte 
Nästa möte blir 5/9 kl 13.00 och via Teams. Stefan bjuder in. 

Ärenden, bl a: 
Uppföljning av Richards arbete med ”Räddningsverk” på APT 
Återkoppling av pågående olika arbeten i gruppen 
Hur få fler till gruppen? Någon med RIB-perspektiv också 
Träff KIR-KNV (Carlheim, Mia M mfl) 
Erfarenhetsdag-sjukhusimam (Caroline C-Richard-Johan) 
VP-arbete inför 2023 – vad vill vi fokusera på inför 2023?  

 

Jönköping 2022-05-31 

 

Stefan L 


