Ärendelista – RAB XXXX (ort/geografiskt område)
Ärende: Anpassningsmöte, Regionala anpassningsgrupp för byggsektorn
Datum: 2016-08-30
Plats: Galaxen Bygg, Trädgårdsgatan 6, Uddevalla
Noteringar i ärendelista: Bengt Bengtsson

Nyanmälda ärenden RAB

Anmälare, Förnamn och initial på person
på Galaxen

Yrke

Ort

Handläggare

Kort om diagnos, kontakter/möten med personen, yrkeserfarenhet och kompetenser, nuläge, aktuell
inriktning, eventuellt beslut

Exempel
AF Norra Bohuslän; Lars H
Målare
Strömstad
BB
Problem med hjärta, epilepsi samt knä, axlar och nacke. Målare med yrkesbevis. Har arbetat som
lagbas och har 10 års erfarenhet av dekorationsmålning. Saknar körkort. Är idag utan a-kassa. AUmöte genomfört 160610. Söker främst anpassat arbete som målare, kan även tänka sig arbete som
vaktmästare. Beslut: RAB letar efter jobb.
AF Uddevalla: Amed J
Plattsättare Uddevalla CC
Problem med nacke och axlar. Murare, plattsättare med yrkesbevis. AU-möte genomfört 160607.
Utvecklingsanställning sedan 160701 på Mattssons Bygg. Beslut: Anställning med stöd av Galaxen
Bygg.
Byggnads: Jenny P
Trä/Betong Vänersborg HH
Axel-problematik. AU möte genomfört 160513. Anställd på P-K Bygg i Slite. Sjukpenning indragen.
Arbetar nu heltid, vill pröva om det är en hållbar lösning. Om JP inte klarar av arbetet, så blir det
aktuellt att söka sig vidare till annat arbete. Byggnads håller kontakt med Jenny och återkopplar
senast vid nästa RAB-möte. Beslut: RAB avvaktar.
AF Trollhättan: Boris K
Målare
Trollhättan BB
Problem med axlar och höger knäled. AU-möte genomfört 160610. Anställning med anpassning
sedan 160622 på Kase Måleri AB. Beslut: Anställning med stöd av Galaxen Bygg.
Byggnads: Klas L
Stensättare Uddevalla
CC
Depression. Innehar yrkesexamen från KY utbildning. AU möte genomfört 160506. Varit sjukskriven
för akut stressreaktion, underlag saknas. AF Rehab är inkopplad för utredning och vidare planering.
Beslut: Avförs från RAB.
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Ärenden och anställningar aktuella för samverkan

Anmälare, Förnamn på personen
på Galaxen

Yrke

Ort

Handläggare

Beslut, sammanfattande historik och kort nuläge, anmäld till RAB

Galaxen: Lars-Gunnar P
75%
Murare
Lysekil
HH
Nuvarande beslut: RAB letar jobb. Historik och nuläge: Murare med yrkesbevis. Haft många korta
anställningar hos flera olika arbetsgivare. Trivs i byggbranschen och vill fortsätta att utvecklas inom
sitt yrke.
Senaste anställningen vid X-Bygg i Lysekil AB varade under perioden 140901 – 150430, upphörde pga.
återkommande ogiltig frånvaro, hade överenskommelse om förstadagsintyg vid sjukfrånvaro, men
det fungerade inte alltid. L-G vill inte lämna någon av de tidigare arbetsgivarna som referens
eftersom ”de inte riktigt kom överens”. Beskriver att han tror sig ha ADHD, men eftersom han inte
tidigare fört det på tal har det inte utretts. Har inga fysiska arbetshinder. AU har tillsammans med L-G
gjort återkommande planeringar men de efterlevs i låg utsträckning. Anmäld till RAB 151002.

FK Trollhättan: Morgan B
100%
Golvläggare Trollhättan BB
Nuvarande beslut: Anställning med stöd av Galaxen Bygg. Historik och nuläge: Morgan har länge
besvärats av allergi. Efter en kraftig luftvägsinfektion 2013 utlöstes astma som trots medicinering är
påtagligt besvärlig och förvärras ytterligare då han vistas i dammiga miljöer, utsätts för starka
doftämnen, avgaser eller rök. Aktuellt läkarutlåtande finns som styrker detta.
Anställd sedan 151101 på Golv och Matt, arbetsgivaren anpassar arbetet genom att Morgan utför de
servicejobb som finns på företaget. Servicearbeten gör att Morgan slipper vistas i ogynnsamma
miljöer under långa perioder då uppdragen är kortvariga och han får flera ”naturliga pauser” i
samband med resor till och från olika uppdrag. Han har även ett andningsskydd med P3-filter i
jobbet, men då han redan har ”svårt att få luft” känns det ännu tyngre att andas med
andningsskyddet på. Nu uppger arbetsgivaren att de blir allt färre serviceuppdrag att utföra vilket gör
det svårt att hitta andra anpassa arbetsuppgifter. Morgan är enligt arbetsgivaren en duktig
hantverkare och lojal medarbetare. Morgan vill helst jobba kvar hos nuvarande arbetsgivare, han vill
åtminstone jobba kvar i branschen. Anmäld till RAB 150930.
AF Uddevalla: Sten S
Träarbetare
Uddevalla BB
Nuvarande beslut: RAB avvaktar. Historik och nuläge: Sten har förslitningsskador, artrit och artros.
Sjukskriven 50% till 160801 efter operation i höger knä och fot, operation har inte gett önskat
resultat. Sten uppger att han fortfarande har påtagliga begränsningar i höger ben. Vid avstämning
med AU 160810 uppger Sten att han ännu inte kan söka några jobb då han är osäker på sin
arbetsförmåga, uppger oro över sin försörjning. Har tid hos läkare 160910. Sten har under hela sitt
yrkesverksamma liv varit egen företagare. Anmäld till RAB 160210

EIO: Ann-Christin E
Elektriker
Vänersborg BB
Nuvarande beslut: RAB letar jobb. Historik: Ann-Christin har arbetat som elektriker i hela sitt arbetsliv
och är tillsvidareanställd vid EL-Bolaget AB i Vänersborg. Ann-Christin har problem med sina axlar och
besvären har tilltagit markant under det senast året. Har konstant smärta, rörelsebegränsningar och
värken orsakar dessutom störd nattsömn. Går regelbundet på sjukgymnastik. Medicinerar dagligen
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med smärtstillande och beskriver hur tabletterna påverkar henne med ökad trötthet och försämrad
reaktionsförmåga och försöker därför att undvika bilkörning. Ann-Christin har även artros båda i
knälederna. Läkaren har bedömt att Ann-Christin inte kommer att kunna återgå till sitt ordinarie
arbete som elektriker och ser inga möjligheter till anpassade arbetsuppgifter hos dem.
Företaget godkände tjänstledighet 160401 för att ge Ann-Christin möjlighet att söka annat arbete.
AU har tillsammans med Ann-Christin inte hittat någon lösning trots god arbetsmarknad. Anmäld till
RAB 160320.

Ärenden och anställningar – nuläge och resultat
Antal nyanmälda ärenden: 4
Totalt antal med beslut ”RAB letar jobb”: 25
Totalt antal med beslut ”RAB Avvaktar”: 9
Antal nyanställningar med stöd av Galaxen Bygg AB: 7
Totalt antal anställda med stöd av Galaxen Bygg AB: 45
Antal med beslut ”Avförs från RAB”: 2
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