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1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet. Presentationsrunda föredrogs, Mikael
Boman kommer att ersätta Jeanette Jansson. Ola Olsson kommer att dela på
representationen med Lars Hildingsson.
2. Val av justeringspersoner
SEKO och Sveriges Byggindustrier valdes till justeringspersoner. Som beslutades vid senaste
mötet kommer alla att få protokollet för påseende och för möjlighet att återkomma med
eventuella synpunkter senast inom en vecka.
3. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna. Bildspelet för intern
informationsspridning återfinns längst ner på sidan
http://www.anpassningsgruppen.se/om-anpassningsgruppen/
4. Statistik
Johnny Jönsson redogjorde bland annat för totalt antal anställda via Galaxen per den 31 mars
2015. För samma period föredrogs även rehabiliteringsmål och fördelningen av anställda per
företag och bransch. för samma period föredrogs(Bilaga 1).
Björn-Inge Björnberg redogjorde för medlemskårens åldersstruktur 2003 och 2015. Två
tydliga trender utlästes, dels att SEKO´s medlemmar jobbar högre upp i åldrarna och dels att
antalet yngre(17-30 åringar)medlemmar ökar. Ola Olsson bekräftade att trenderna är

detsamma inom Byggnads. Ola gör motsvarande graf för Byggnads medlemmar och
distribuerar till styrgruppen.
Per Samuelsson redogjorde länsvis för ”Arbetssökande med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga med minst ett sökt byggyrke inskrivna på Af 2015-04 ”.
Siffrorna visade bland annat på en stor potential av personer som anpassningsverksamheten
kan stötta(Bilaga 3).
5. RAB Utveckling
- Insatser i specifika RAB grupper-Bevakningslista
Styrgruppen fortsatte att diskutera olika insatser i specifika RAB-grupper där det aviserats om
att RAB-gruppen behöver extra stöd för ett bättre anpassningsarbete.
Johan Hallberg fick i uppdrag att ta frågan om psykisk ohälsa med sig till Sveriges
Byggindustrier.
- Utvärdering av det gemensamma arbetssättet
Per Kågström informerade om att Västerås ännu inte har infört det gemensamma
arbetssättet, orsakerna är kända.
Generellt så har arbetssättet mottagits på ett positivt sätt och införts på alla övriga områden.
Eventuellt kan man minska ner antalet anpassningsgrupper i Norrbotten. Respektive
organisation ska stämma av internt om hur de nuvarande anpassningsgrupperna i regionen
ser på en eventuell minskning från 3 till 2 grupper. Återkoppling vid nästa möte.

6. RAB- konferenser 2015
Björn-Inge Björnberg reflekterade över att innehållet på de olika konferenserna 2015 skilt sig
åt, t ex har statistik fått olika stort utrymme på respektive konferens. Även upplägg och
innehåll i genomförda grupparbeten har varierat.
För att stärka förutsättningar och skapa ökade möjligheter att lyckas med det gemensamma
arbetssättet föreslog Björn-Inge att styrgruppen bör ta fram en planering av gemensamt
innehåll i stora drag för konferenserna men understryker även vikten av en viss regional
prägel på innehållet.
Styrgruppen beslutade att respektive ledamot, till nästa möte, ska fundera ut ett lämpligt
ämne till kommande grupparbeten.
Björn-Inge lyfte fram det positiva med att ha externa föreläsare som inspiration.
Styrgruppen konstaterade att psykisk ohälsa är ett behövligt tema för kommande RABkonferenser.
Styrgruppen resonerade om namnbyte, från RAB-konferenser till Samverkansdagar för att
bättre återspegla verksamhetens innehåll.

Region Väst håller RAB-konferens/samverkansdagar 21-22 januari 2016.
Till nästa möte bör samtliga datum för 2016 års konferenser/samverkansdagar vara bokade.
7. Övriga frågor
Inga övriga frågor.
8. Nästa möte
8 oktober kl.13.00–16.00 på Galaxen i Alvik
9. Avslutande
Mötet avslutades
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