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1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Föregående minnesanteckningar
Minnesanteckningar från 140205 godkändes. Styrgruppen beslutade att minnesanteckningar
från gruppens möten ska godkännas via e-post.
3. Statistik
Johnny Jönsson visade statistik för anmälda ärenden till RAB under 2011-2013.
Enligt önskemål från fackliga parter redovisades en uppdelning av anmälda ärenden per
facklig organisation. Antalet anmälda ärenden varierar mellan de fackliga organisationerna,
byte av ombudsmän och arbetssätt i RAB kan förklara en del skillnader. Det totala antalet
anställda i Galaxen håller sig på samma nivå som vid samma tid förra året, det har skett en
förskjutning till Utvecklingsanställningar. Antalet Utvecklingsanställningar varierar i olika
områden och detta antas bero på arbetsförmedlares inställningar till hur
Utvecklingsanställning kan nyttjas.
4. RAB Utveckling
- Enhetligt arbetssätt
Styrgruppen fattade beslut om att införa ett enhetligt arbetssätt i landets RAB-grupper.
Syftet är dels att tydligöra och förstärka anpassningsgruppernas funktion, och dels bli
effektivare/resurssparande. Antalet anpassningsmöten ska vara fyra per år, agenda och
dokumentation ska vara av samma karaktär. Respektive regionchef i Galaxen Bygg fick i
uppdrag att, i samråd med Sveriges Byggindustrier, informerar och tydliggöra det nya

arbetssättet och dess fördelar i respektive organisation. Arbetet ska påbörjas under hösten
2014 och vara klart under första kvartalet 2015. Beslut fattades om att information om
Anpassningsgruppernas arbetssätt, efter implementering, ska finnas på anpassningsgruppens
hemsida.
- Insatser i specifika RAB grupper
Beslut om att omgående ändra arbetssätt i ampassningsgruppen i Stockholm, detta utifrån
ett förväntat ökat inflöde av ärenden från Arbetsförmedlingen.
Läget i några anpassningsgrupper diskuterades.
5. Planering innehåll/budskap RAB- konferenser 2015
- Arbetsordningen, det enhetliga arbetssättet.
- Fler Workshops och egna arbeten än tidigare år har efterfrågats.
6. Övriga frågor
Leif Möller anmälde fråga om huruvida Galaxen Bygg kan ta ut arvode på anordnarbidraget.
Johnny Jönsson svarade att Galaxen hanterar distribution av anordnarbidrag på samma sätt
som lönebidrag med motivering att de personer som har anordnarbidrag ofta kräver mer
insatser av handläggare på Galaxen Bygg.
Björn Inge Björnberg anmälde fråga om att en person som arbetar som Lokförare inom
SEKO´s avtalsområde Väg- och banavtalet har blivit avvisad från RAB i Stockholm. Detta med
motiveringen personen ej hade sitt ursprung i byggsektorn. Detta är felaktigt. Per Kågström
ska ta upp ärendet med RAB Stockholm som får återuppta ärendet.
7. Nästa möte
20 okt 2014, kl.13.00–16.00 på Galaxen i Alvik
8. Avslutande
Mötet avslutades
Noterat av
Anna Wiklund
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