Minnesanteckningar från
möte i Styrgruppen för RAB
170112 på Galaxen i Alvik
Närvarande
Johan Hallberg, Sveriges Byggindustrier
Björn-Inge Björnberg, SEKO
Michael Boman, Försäkringskassan (telefon)
Goran Sehovac, Arbetsförmedlingen (telefon)
Per Kågström, Galaxen Bygg
Ola Olsson, Byggnads
Sven Zachari, Arbetsförmedlingen
Anna Wiklund, Galaxen Bygg

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Föregående minnesanteckningar
Anna Wiklund presenterade förslag om att på anmälningsblanketten lägga till raden ”Om medlem i
fackförbund ange vilket (frivillig uppgift)”. Ola Olsson tar med sig frågan till egen organisation och
återkommer, övriga inget att erinra.
3. Samverkansdagarna
Johan Hallberg presenterade förslag på upplägg och innehåll. Gemensam genomgång av hålltider och
praktiska detaljer. Styrgruppen ålades att vara behjälpliga med att få auditoriet på plats i tid vid start
och pauser. Björn-Inge Björnberg, Ola Olsson och Michael Boman efterfrågade deltagarlistor från
egna organisationer, Anna Wiklund ålades att skicka dessa.
Utifrån det unika tillfället att hela landet samlas beslutade styrgruppen om tre perspektiv för

talarna att hålla sina anföranden från:
-

Förstärka signaler/budskap till egna medarbetare
Tydliggöra för övriga åhörare vilka förväntningar de kan ha ”på oss”
Varför viktigt med samverkan

4. Prognosarbete
Per Kågström återkopplade att viss tveksamhet råder i RAB grupperna avseende hur punkten resultat
och prognos ska hanteras vid anpassningsgruppens möten. Beslutade att Goran Sehovac får i
uppdrag att tydliggöra detta vid Samverkansdagarna och introduktionen till arbetet dag 2. Tydliggöra
att grundarbetet för nästkommande års prognos görs vid septembermötet som för ändamålet årligen
förlängs med 2 timmar. Prognosen stäms av vid varje RAB möte. Galaxen Bygg sammanställer
prognosen till styrgruppen.
Michael Boman, Sven Zachari och Goran Sehovac föreslog att analytiker från myndigheterna skulle
kunna bidra med mer djupgående analyser utifrån situationer i olika geografiska områden,
ambitionen är att få analytikerna att delta på ett styrgruppsmöte.

5. Statistik
Genomgång av anmälda ärenden till RAB 2014-2016. Trenden är positiv. Stockholm/Gotland,
Göteborg och Östergötland har alla större ökningar vilka härleds till strukturerade
informationsinsatser på Arbetsförmedlingen. Södra Skåne har ett större tapp och det förklaras med
att Arbetsförmedlingen under 2016 omorganiserade, bland annat togs byggförmedlarna bort.
Fördelningen mellan vilka parter som anmält ärenden visar på att många (172 st) har anmälts av
Galaxen Bygg. Utifrån att anledningen till det nästan enbart beror på ett enkel och fungerande
administration/arbetssätt beslutade styrgruppen att Galaxen Bygg inte längre ska vara ett valbart
alternativ som anmälande part. Även om arbetssättet kommer att fortsätta så ska handläggare på
Galaxen Bygg härleda ärendet till annan part.
Galaxen Bygg ligger på ungefär samma nivå med antalet anställningar som förra året. Statistik på hur
många som lämnat Galaxen på årsbasis (lyckad rehabilitering) och fördelning mellan olika
funktionsnedsättningar efterfrågas av Arbetsförmedlingen.
6. Övriga frågor
Björn inge redogjorde att ett trepartssamtal med regeringen är inbokad den 24 januari i syfte att
diskutera hur branschen ska underlätta för målgrupperna kvinnor, nyanlända och långtidsarbetslösa
att få tillträde till Byggbranschen. Parterna är överens om att det finns en fördel med att använda sig
av befintliga strukturer för detta arbete och då speciellt anpassningsgruppen och Galaxen Bygg.
7. Kommande möten 2017
3 april kl.13-16
12 juni kl.13-16
5 oktober kl.13-16
8. Avslutande
Mötet avslutades

Noterat av
Anna Wiklund

