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Lars Hildingsson och Johan Hallberg sammanfattade kort om hur förhandlingarna om
anställningsvillkoren har pågått sedan hösten 2013.
Johnny Jönsson informerade om antal anmälda ärenden till RAB under 2011-2013. Vissa
områden utmärker sig med negativa trender, det finns både personavhängda och
organisatoriska förklaringar. Leif Möller informerade om att han, i sin region, har tittat på
antalet samråd med Byggnads som Arbetsförmedlingen inhämtar innan olika beslut. Enligt
Leif Möller skiljer sig antalet samråd (inför beslut om lönebidrag och trygghetsanställningar)
från antalet anställningar med rehabiliteringsstöd från Galaxen.
Johnny Jönsson redogjorde för antalet lyckade rehabiliteringar och antalet
anställda(visstidsanställningar, utvecklingsanställningar och trygghetsanställningar) under
2013. Antalet utvecklingsanställningar varierar fortfarande stort i landet. Johnny visade
siffror på ”andelen Galaxare i förhållande till Byggnads medlemskår”, styrgruppen ansåg att
det var ett bra diskussionsunderlag, det är siffror som man vill följa även fortsättningsvis.
Benämningen ”Ägarföretag” i statistikdokument ändras.
Styrgruppen har identifierat skillnader på hur anpassningsgrupper fungerar, därför ålades
Galaxen att göra en genomlysning på en specifik region och jämföra två anpassningsgrupper,
fokus kommer att ligga på hur ärenden hanteras och strömmar genom RAB.
Johnny Jönsson redogjorde för bakgrunden till det nya samtycket (på anmälningsblanketten)
som är framtaget i samråd med en jurist. Styrgruppen beslutade att den nya
anmälningsblanketten med det nya samtycket ska börja användas omgående.

Vissa formuleringar i ”Rekommenderad arbetsordning” ändrades och diskussionerna kring
dokumentet fortsätter nästa möte.

Diskussion fördes om vikten av att ge ett tydligt besked och återkoppling till både individen
och anmälare i de fall som RAB återremitterar ärende. RAB-grupperna dokumenterar sin
hantering av ärenden i varierande omfattning.
RAB-konferenser för 2014 pågår. Nord och Öst har genomfört sina konferenser. Per
Kågström och Johnny Jönsson informerade kort om innehållet på konferenserna. Man har
bland annat genomfört grupparbeten både i RAB-grupper och i egna organisationer. Johan
Hallberg, Lars Hildingsson och Björn-Inge Björnsson har kommit överens om att minst en av
dom ska delta på RAB-konferenserna, för att möjliggöra detta så önskar dom så lång
framförhållning som möjligt.
Information från respektive organisation föredrogs. Eva-Charlott Jansson, Försäkringskassan,
informerade om att det inte är klart med kontaktperson i Stockholm. Försäkringskassan är
inne i en stor omorganisation på lednings- styrningsnivå vilket påverkar ledtider.
Björn-Inge Björnberg, SEKO, informerade om att även SEKO är inne i en omorganisation.
Omorganisationen kan eventuellt leda till att det byts ut några personer i vissa RAB-grupper.
Johan Hallberg, BI, informerade om Sveriges Byggindustriers arbete för ”Ett hållbart
byggande i världsklass” och om vikten av samverkan för att nå dit. Anpassningsverksamheten
lyftes som bra exempel på samverkan.
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