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Johan Hallberg orienterade om Ö3/2013 och förslag till förbättringar för både Galaxens verksamhet
och Anpassningsverksamheten som framkom i den partsgemensamma genomlysningen vilken
slutfördes 2012. Dessa torde utgöra bra grund för de kommande RAB-konferenserna. Det framfördes
att representanter för Arbetsförmedlingens huvudkontor bör finnas med vid dessa konferenser.
Bengt Bergqvist informerade om antal anmälda ärenden till RAB under första halvåren 2011-2013.
Tendensen är att det generellt inkommer färre ärenden med på sina håll stora lokala avvikelser.
Anmärkningsvärt är att Arbetsförmedlingen anmäler färre ärenden trots överenskommelse om att
alla byggrelaterade rehabiliteringsärenden skall anmälas till de regionala anpassningsgrupperna.
Bengt Bergqvist redogjorde för antal anställda via Galaxen per den 31 augusti 2013 och antal
”lyckade rehabiliteringar” enligt Galaxens kriterier.
Bengt redovisade också antal s.k. Utvecklingsanställningar. Bruket av denna möjlighet varierar högst
avsevärt över landet. Bengt redovisade till sist de instruktioner som utarbetats som stöd till Galaxens
handläggare när det gäller tillämpningen av ”Avtal om Särskilda Regler som innefattar anställning
inom Galaxenverksamheten”.
Johnny Jönsson lyfte frågan om Utvecklingsanställningar där användandet av detta verktyg varierar.
De kommande regionala RAB-konferenserna torde vara ett naturligt forum att lyfta frågan om
Utvecklingsanställningar och Trygghetsanställningar. Det framfördes att representanter för
Arbetsförmedlingens huvudkontor och marknadschefer bör finnas med vid dessa konferenser.

Bengt Bergqvist delade ut ett utkast till ”Rekommenderad arbetsordning för byggsektorns
anpassningsgrupp”. Styrgruppen studerar detta utkast, tar in synpunkter från resp. organisation och
tillställer Galaxen Bygg synpunkter.
Parterna i styrgruppen redogjorde för återkopplingar som gjorts om hur anpassningsverksamheten
fungerar runt om i landet. Eva-Charlott Jansson rapporterade att det ff. går trögt med deltagande på
vissa håll vid RAB-möten från de utsedda kontaktpersonerna. Arbetsbelastningen lägger hinder.
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