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Protokoll – RAB XXXX (ort/geografiskt område)
Ärende: Anpassningsmöte, Regionala anpassningsgrupp för byggsektorn
Datum: 2016-08-30
Plats: Galaxen Byggs kontor Bromma, Alvik
Noterat av: Bengt Bengtsson

Närvarande:

Anders Andersson
Bengt Bengtsson
Cecilia Carlsson
David Davidsson
Erika Eriksson
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Sveriges Byggindustrier, ordf.
Galaxen Bygg AB
Galaxen Bygg AB
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

Frånvarande:

Fredrik Fredriksson
Gunnar Gunnarsson
Hans Hansson
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Målaremästarna
VVS Företagen
Galaxen Bygg AB

1.

Inledning och godkännande av föregående protokoll
Ordförande hälsade alla välkommen. Förgående protokoll godkändes.

2. Ärendelista
Antal nyanmälda ärenden: Y st.
Totalt antal med beslut RAB letar jobb: Y st.
Totalt antal med beslut RAB Avvaktar: Y st.
Antal anställningar med stöd av Galaxen Bygg AB: Y st.
Totalt antal anställda med stöd av Galaxen Bygg AB: Y st.
Antal som avförts från RAB: Y st.

3. Information från respektive samverkanspart
BI: Lars-Erik Sellberg går i pension sista maj. Ny efterträdare är Pernilla Andersson.
Galaxen Bygg: Information om datum för nästa års RAB Konferens 20-21 januari, återkommer med ort och
lokal.
Byggnads: Informerar om pågående förändringsarbete och att det kan komma att påverka tillgänglighet
under ytterligare två månader.
Samtliga parter i samverkan informerar om aktuella pågående frågor i egen organisation.

4. Samverkan och utveckling
a)

Resultat och prognos
Arbete kring hur vi kan nå ut till alla i målgruppen, hur kan vi nå fler?
Ex:
Hur arbetar vi i min organisation idag med att identifiera och föra ärenden vidare till RAB?
Vad skulle vi kunna göra i min organisation för att öka antal ärenden till RAB?
Hur många ärenden tror jag att det finns som genom min organisation skulle kunna vara aktuella för
RAB?
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b) Informationsinsatser
Byggnads: Morgan K kontaktar Regiontidningen för att lyfta fram Galaxens verksamhet
Galaxen: Genomfört informationsmöte om RAB och Galaxen Byggs verksamhet på alla
Arbetsförmedlingskontor i Trollhättan. Lysekil/Munkedal och Åmål är på gång.
SEKO: Reportage om Galaxare i Göteborg i SEKO`s medlemstidning. Skickar länk till gruppen.
c)

Aktiviteter för ökat inflöde av anmälda ärenden:
AF/FK träffas och samarbetar kring att ta fram en gemensam bild av vilka ärenden som är aktuella för
Anpassningsgruppen och Galaxen.
Galaxen Bygg tillhandahåller informationsmaterial för intern spridning hos FK och AF. Galaxen Bygg
deltar vid ett samverkansnätverk i FK.
I dagsläget stort avstånd mellan ombudsmän och verksamhetsområden. Skapa struktur för att fånga
upp så många som möjligt som kan anmälas till RAB. Informera om nytta och värde internt.
Gemensam workshop planeras med syfte att ta fram en handlings- och aktivitetsplan för ökat inflöde
av anmälda ärenden.

5. Övriga frågor
-

Bra och uppskattat initiativ av Morgan Karlsson Byggnads att tipsa handläggarna om företag som
är i behov av personal.
Vi slopar kallelsen med nya ärenden som sänd ut en vecka före RAB mötet. Istället sänder
Galaxen ut förslaget på nytt protokoll två dagar innan RAB mötet.

6. Kommande möte
Nästa möte 2016-11-02 kl.08.00
Plats/värd: Försäkringskassan Trollhättan, Trollstigen 2

7. Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse, och förklarade mötet avslutat.
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