Minnesanteckningar från
möte i Styrgruppen för RAB
170403 på Galaxen i Alvik
Närvarande
Johan Hallberg, Sveriges Byggindustrier (telefon)
Björn-Inge Björnberg, SEKO
Michael Boman, Försäkringskassan
Goran Sehovac, Arbetsförmedlingen
Ola Olsson, Byggnads
Per Kågström, Galaxen Bygg (ordförande för mötet)
Anna Wiklund, Galaxen Bygg
Frånvarande
Sven Zachari, Arbetsförmedlingen

1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar lades med godkännande till handlingarna.
3. Samverkansdagarna
Utvärdering:
Per Kågström återkopplade från genomförd utvärdering (bilaga 1) att dag 1 upplevts som mycket
positiv från samtliga respondenter. Bra föreläsningar och enat budskap från samtliga företrädare för
alla parter uppges som starka anledningar till positiv upplevelse. Dag 2 förmiddag, eget arbete i egen
organisation, uppskattades. Eftermiddagen landade inte enligt intentioner, i flera
anpassningsgrupper blev det otydligt med ordförandeskap och diskussionerna rörde inte tilldelade
frågeställningar. Å andra sidan gav den utgången tillsammans med inkomna frågor till styrgruppen en
viktig information om rådande behov av förtydligande av bland annat arbetsordningen och
prognosarbetet.
Frågor till Styrgruppen:
Det finns behov av ett klargörande av vad som sker i vilket forum för samverkan (RAB vs AU).
Michael Boman har påbörjat ett dokument för förtydligande internt på FK utifrån frågor som dykt
upp vid samverkansdagar och i andra sammanhang. Michael ska skicka dessa till styrgruppen för
påseende innan publicering.
Utifrån inkomna frågor och styrgruppens svar ålades Anna Wiklund och Per Kågström att ta fram
förslag på FAQ och skicka för påseende till styrgruppen.
Eftersom Sveriges Byggindustrier representerar andra arbetsgivarorganisationer och SEKO och
Byggnads representerar andra fackföreningar beslutades att vissa frågor och svar (t ex lärlingsfrågan)
kommer att skickas till alla dessa parter i RAB för synpunkter.
Styrgruppen fattade ett inriktningsbeslut om att nationella samverkansdagar anordnas vart annat år
och att anpassningsgrupperna däremellan ordnar lokala samverkansdagar.
4. Prognosarbete
Utifrån rådande tveksamheter i frågan beslutade styrgruppen att skriva in prognosarbete i
arbetsordningen med förtydligande av både av syfte och arbetssätt. Även tidigare beslut om att för

ändamålen utvecklings- och prognosarbete förlänga septembermötet med två timmar ska skrivas in i
arbetsordningen.
Anna Wiklund och Per Kågström ålades ta fram ett förslag på punktens utformning.
5. Statistik
Punkten sköts upp till nästa möte.
6. Övriga frågor
Ny målgrupp:
Björn-Inge Björnberg efterlyste mer information gällande ny målgrupp ”nyanlända” och informerade
om att parterna ansökt om medel hos Arbetsförmedlingen. Johan Hallberg återkopplade om
pågående försöksverksamhet i Umeå där Umeå Kommun är den part som identifierar personer, ca.68 personer är aktuella för samverkan i dagsläget. Försöksverksamhet är även på gång i Göteborg
oklart hur långt de har kommit, ett studiebesök i Umeå är inplanerat efter påsk.

7. Avslutande
Mötet avslutades

Noterat av
Anna Wiklund

