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1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Val av justeringspersoner
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Ola Olsson(Byggnads) och Björn-Inge
Björnberg(SEKO).
3. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.
4. Statistik
Johnny Jönsson redogjorde för anmälda ärenden till anpassningsgrupperna samt totalt antal
anställda via Galaxen per den 30 september 2015. För samma period föredrogs även
rehabiliteringsmål och fördelningen av anställda per företag och bransch. (Bilaga 1).
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.
- Utvärdering av det gemensamma arbetssättet
Per Kågström informerade om att det nu krävs en utvärdering av det gemensamma
arbetssättet. Förslagsvis är det ett lämpligt tema på samverkansdagarna för att sedan
diskuteras vidare på nästa styrgruppsmöte. Mikael Boman återkopplar att det inom

Försäkringskassan finns en osäkerhet kring hur man anmäler ärenden till RAB. Styrgruppen
beslutade att samverkansdagarnas tema ska var utvärdering av det gemensamma
arbetssättet. Galaxen Bygg kommer att ta fram förslag på utvärdering genom grupparbeten.
Presenteras på nästa styrgruppsmöte 14 januari.

6. Samverkansdagar 2016/2017
Styrgruppen beslutade att byta namn från RAB-konferenser till Samverkansdagar för RAB.
Styrgruppen konstaterade att psykisk ohälsa är ett aktuellt och behövligt tema för
kommande samverkansdagar. Goran Sehovac föreslog att Arbetsförmedlingen kan bidra med
kunskaper från egna arbetsterapeuter, socialkonsulenter och andra specialister. Michael
Boman föreslog att även Försäkringskassans skulle kunna bidra med kompetens via egna
försäkringsläkare. Per Kågström, Michael Boman och Goran Sehovac åtog sig att ta fram ett
förslag på upplägg och innehåll för inbjudan specialisters föredrag.
Datum för samverkansdagar 2016 är fastställda;
Region Nord 2-3 februari ort ej fastställd
Region Syd 27-28 januari, Växjö
Region Väst 21-22 januari, ort ej fastställd
Region Öst 10-11 februari, ort ej fastställd
Idé om att 2017 genomföra en nationella samverkansdagar framfördes. Fortsatt diskussion
nästa möte.
7. Övriga frågor
Björn-Inge Björnberg lyfte fram synpunkter inkomna från Elektrikerförbundet. Synpunkterna
gällde huruvida facklig part kallas till arbetsutskott samt på vilka grunder som ett ärende
återremitteras. Beslut fattades om att hantera synpunkterna i samband med
utvärderingsarbetet på samverkansdagarna.
Arbetsförmedlingen gör förändringar i styrgruppen, Leif Möller och Anders Östling ingår inte
längre i styrgruppen. Ny representant är Goran Sehovac.
Även Byggnads har gjort förändringar. Ola Olsson ersätter Lars Hildingsson.
8. Nästa års möten
14 jan kl.09-12 på Galaxen Bygg i Alvik
26 april kl.14-17 på Galaxen Bygg i Alvik
19 september kl.14-17 på Galaxen Bygg i Alvik

9. Avslutande
Mötet avslutades
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