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IRL Ledarskapsstipendium
10 000 kr
Syftet med stipendiet är att lyfta fram förebilder och att stimulera utvecklingen av ledarskapet inom
kommunal räddningstjänst. IRL Ledarskapstipendium är på 10 000 kr och utdelas den 22 maj på
Brandkonferensen 2019 i Stockholm. Stipendiet går till dem som:

”Genom sitt ledarskap inom kommunal räddningstjänst, drivit utvecklingsarbete med stort
engagemang och mod för att åstadkomma skillnad i samhället”
Vem har tidigare fått stipendiet?

2015 utdelades det första stipendet till Tomas Norberg, Räddningstjänsten Storgöteborg. Tomas var en
nyckelperson i utvecklingen av Människan Bakom Uniformen, som startade i Kortedala efter
ungdomsoroligheter och skadegörelse hösten 2009.
2016 erhöll Håkan Samuelsson, Medelpad räddningstjänstförbund stipendiet. Håkans ledarskap och personliga
sätt, medverkande till att det finns stort intresse att vara RiB brandman. Vidare att RiB personalen arbetar också
med olycksförebyggande aktiviteter på de lokala orterna.
2017 tilldelades Fredrik Åkesson, Räddningstjänsten Väst, stipendiet. Fredrik har drivit utvecklingsarbetet med
förbundets Trygghetsteam där 80 undersköterskor utför trygghetsskapande arbete och agerar som Första insats
person (Fip) vid räddningsinsatser.
2018 erhöll Göran Melin, Jönköpings räddningstjänst. stipendiet. Göran har genom stort engagemang och mod,
drivit ett utvecklingsarbete under de senaste 20 åren kring kunskapen om suicidprevention och suicidrespons.
Detta har resulterat i kortare responstider och de drabbade får snabbare hjälp.

Vem får årets stipendium?

Det finns många bra ledare och förebilder inom vår bransch. Vi vill därför uppmana dig, att reflektera
över om du inte har någon person på din räddningstjänst eller någon annan räddningstjänst, som du
kan nominera till årets stipendium.

Nominering

Den som nominerar beskriver och motiverar i ansökan, varför den nominerade ska tilldelas stipendiet.
Vi har förväntan att den som erhåller stipendiet, kan ta emot stipendiet på Brandkonferensen. Vid särskilda omständigheter kan det göras undantag. Den nominerade behöver inte vara chef, arbetsledare
eller räddningstjänstutbildad, utan är öppen för all personal. På Brandkonferensen 2019, 22-24 maj, får
stipendiaten möjlighet att berätta om sitt utvecklingsarbete. De nominerande kommer att offentliggöras på Brandkonferensen 2019. Syftet med detta är att lyfta fram de nominerade och vad de har åstadkommit.

Jury

Jury för stipendiet är Föreningen Sveriges Brandbefäls utsedda Ledarskapsråd.

Ansökan

Ansökan med motivering, kontaktuppgifter för den nominerade, referenser om ledarskapets utförande
samt kontaktuppgifter till den som föreslår, behöver inkomma senast den 15 april 2019 till
ola.martensson@irlledarskap.se. Kontakta Ola Mårtensson, för ytterligare information om stipendiet.
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