Sammanfattning möte
Styrgruppen RAB 160919
på Galaxen Bygg i Alvik
Närvarande
Johan Hallberg, Sveriges Byggindustrier
Björn-Inge Björnberg, SEKO
Mikael Boman, Försäkringskassan
Goran Sehovac, Arbetsförmedlingen
Anna Wiklund, Galaxen Bygg
Paulina Hellebuyck, Galaxen Bygg
Frånvarande
Per Samuelsson, Arbetsförmedlingen
Ola Olsson, Byggnads

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar lades med godkännande till handlingarna.
3. Ny arbetsordning RAB
Implementeringen av den nya arbetsordningen har påbörjats, regioncheferna på Galaxen Bygg
kommunicerar ut den på RAB-möten under september månad. Anna Wiklund återkopplade från de
RAB-grupper(ca 10st) som fått den nya arbetsordningen presenterad för sig att den generellt har
mottagits på ett positivt sätt. Förtydligande av syfte och roller samt minskning av antal typer av
beslut är några saker som lyfts fram som extra positiva. Ärendelistan anses förbättrad för att den
kortats ned och att den syftar till att fokusera mer på samverkan än som tidigare återkoppling av det
som redan skett/beslutats. De flesta deltagare har uppgett att de upplever sig lyssnad på och att
deras inspel från årets utvärdering på samverkansdagarna har tillvaratagits.
Det som uppfattats som mindre positivt från några håll är att personnummer har tagits bort från
ärendelistan, en oro om att ”tappa bort” ärenden. Detta antas dock lösas på sittande möte utifrån att
handläggare på Galaxen Bygg AB alltid har fler uppgifter att lämna om behov uppstår. I syfte att
minska risken att en person inte erbjuds stöd från sin fackliga organisation har det inkommit ett
förslag har till styrgruppen om att på anmälningsblanketten lägga till en fråga rörande detta.
Styrgruppen ålade Anna Wiklund och Paulina Hellebuyck att ta fram ett förslag för detta.
Goran Sehovac(Arbetsförmedlingen) och Mikael Boman(Försäkringskassan) meddelade att
ärendelistans nya utseende (borttaget personnummer) gör det möjligt för handläggare på respektive
myndighet att ta emot ärendelistan på samma sätt som övriga deltagare i anpassningsgrupperna.
Ärendelistan är inte längre konfidentiell och kan därför distribueras via mail. Styrgruppen beslutade
att den nya arbetsordningen ska publiceras på anpassningsgruppen.se inom kort.
4. Samverkansdagar 25-26 januari 2017
Johan Hallberg redogjorde kort för grovplaneringen för samverkansdagarna 2017. Första dagen
handlar om ”inspiration och vision”, föreläsningar och föredrag i linje med vad
anpassningsverksamheten är, gör och vill. Dag två är ”operation”, grupparbeten i olika
konstellationer (både i egna organisationer och RAB-grupper) om hur vi ska samverka för att nå våra

mål. Respektive organisation äger sina aktuella frågor i de interna grupparbetena viktigt dock att
utkomsten av diskussionerna syftar mot gemensamma mål. Galaxen Bygg ålades att ta fram förslag
på frågor till grupparbetena för RAB-grupperna.
Regionchefer Galaxen Bygg bjuder in nyckelpersoner och aktuella ansvariga för RAB-samverkan som
inte är operativt aktiva i RAB-grupperna. Parter i styrgruppen listar centrala nyckelfunktioner som ska
bjudas in och återkopplar till Anna Wiklund så snart som möjligt. Inbjudan skickas ut i början på
november och behöver innehålla pris och vad som ingår samt kostnadsställe så att redovisning
underlättas.
Styrgruppen beslutade att alkoholfri måltidsdryck ingår till middagen, men att deltagarna själva får
bekosta andra drycker.
5. Prognosarbete
RAB-mötena under september är förlängda bland annat för att påbörja prognosarbetet. Styrgruppen
beslutade att ha prognosarbete som en stående punkt på dagordningen för att kunna följa det
pågående arbetet. Styrgruppen beslutade att statistik på anmälda ärenden och anställda med stöd av
Galaxen Bygg kommer att följas löpande. Anna Wiklund ansvara för att ta fram underlagen i samråd
med Johan Hallberg.
6. Övriga frågor
Björn-Inge Björnberg redogjorde kort för nuläget gällande branschens arbete för att hantera frågan
om nyanlända.
7. Kommande möten
Telefonmöte 15 november kl.13.00–14.00
Möte på Galaxen Bygg 12 januari 13.00–16.00
8. Avslutande Mötet avslutades

Noterat av
Anna Wiklund

