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1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet. Val av justeringspersoner SEKO,
Sveriges Byggindustrier, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen
2. Föregående minnesanteckningar
Minnesansteckningarna lades med godkännande till handlingarna.
3. Statistik
Johnny Jönsson visade statistik för anmälda ärenden till RAB första halvåren 2012-2014.
Enligt tidigare önskemål redovisades även anmälda ärenden uppdelat per facklig
organisation. Antalet anmälda ärenden är fortsatt varierande mellan de olika parterna och
olika områden. Skillnader på inflöden mellan orter diskuterades.
Det finns några områden där Arbetsförmedlingen anses kunna anmäla fler ärenden till RAB.
Per Samuelsson informerade om att det finns ca.11 000 inskrivna arbetssökande med
byggyrken som inte har verifierat sin byggtillhörighet. Det finns arbetsrutiner för hur detta
verifieringsarbete ska utföras men det varierar runt om i landet om hur verifieringen sköts.
Med största sannolikhet finns det områden där fler ärenden skulle kunna anmälas. RABkonferenser och ett enhetligt arbetssätt är insatser som förväntas öka antalet anmälda
ärenden.

4. RAB Utveckling
- Enhetligt arbetssätt
Arbetsordningen föredrogs, styrgruppen beslutade att anta föreslagen arbetsordning.
Styrgruppen beslutade vidare att anta föreslagen ”Dagordning” för RAB-mötena efter tillägg
av punkt ”kommande möten”. Även föreslagen struktur för ”RAB-protokoll” beslutades att

antas. Vid beslutandet om att anta föreslagen ”Ärendelista” deltog ej Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer inte att tillsändas ärendelistan, till övriga
ledamöter kommer listan att distribueras via post.
- Insatser i specifika RAB grupper
Styrgruppen beslutade att ha en form av ”bevakningslista” för att på ett bra sätt kunna följa
upp eventuella insatser i olika RAB-grupper.
- Arbetsordningen i RAB
Se ”Enhetligt arbetssätt”
5. Planering innehåll/budskap RAB- konferenser 2015
- Deltagande från styrgruppsledamöter
Björn-Inge åtog sig att samordna deltagande från de fackliga parterna.
Per Samuelsson ålades att fundera över vem/vilka som ska bjudas in som
föreläsare/inspiratörer till konferenserna.
Innehållet på konferenserna kommer att fokusera på den nya arbetsordningen.
Konferenserna kommer att äga rum:
22-23 januari, ort ej fastställd
10-11 februari, Umeå
3-4 mars, Stockholm
17-18 mars, Nässjö
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
7. Nästa möte
4 februari kl. 09.00-12.00 på Galaxen i Alvik
18 maj kl.09.00-12.00 på Galaxen i Alvik
7 oktober kl.09.00-12.00 på Galaxen i Alvik
8. Avslutande
Mötet avslutades
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