Minnesanteckningar från
möte i Styrgruppen för RAB
160114 på Galaxen i Alvik
Närvarande
Johan Hallberg, Sveriges Byggindustrier
Björn-Inge Björnberg, SEKO
Mikael Boman, Försäkringskassan
Per Samuelsson, Arbetsförmedlingen
Ola Olsson, Byggnads
Per Kågström, Galaxen Bygg
Goran Sehovac, Arbetsförmedlingen
Anna Wiklund, Galaxen Bygg

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. Samverkansdagar
a) På samtliga samverkansdagar kommer Per Kågström och Anna Wiklund att delta.
I Trollhättan den 21-22 januari kommer Johan Hallberg, Björn Inge Björnberg, Per
Samuelsson samt Ola Olsson att delta.
I Växjö den 27-28 januari kommer Björn Inge Björnberg samt Goran Sehovac att delta
I Uppsala den 2-3 februari kommer Johan Hallberg, Michael Boman och Ola Olsson
att delta.
I Bålsta den 10-11 februari kommer Björn Inge Björnberg samt Goran Sehovac att
delta.
b) Föreslagen utvärdering av det gemensamma arbetssättet gicks igenom. Beslutades
att utvärderingen sker i två grupper, organisationer och RAB grupper. Förutom de
föreslagna utvärderingsfrågorna beslöts att lägga till en fråga om vad respektive
organisation ser som ett önskat läge om 2 år samt på vilket sätt respektive
organisation kan bidra till att nå dit. Redovisningen av den frågan sker i tvärgrupp i
respektive RAB grupp. Resterande utvärderingsfrågor för organisationer redovisas
skriftligt. Utvärderingen i RAB grupp sker dels genom inlämning av skriftlig
dokumentation samt genomgång av utvärderingsfrågor i Workshop. Anna och Per
sammanställer detta och redovisar resultat för eventuell revidering av
arbetsordningen till nästa möte den 26 april.

c) Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer inom de närmaste dagarna att
skicka namnen på de som kommer att föreläsa dag 2 på samverkansdagarna.
d) Styrgruppen beslutade att för 2017 göra en national samverkansdag i Stockholm följt
av regional samverkansdag dagen efter. Per Kågström fick i uppdrag att undersöka
möjliga platser samt datum för konferensen. Per kallar till ett telefonmöte i slutet av
februari för att stämma av denna fråga.
5. RAB Utveckling inkl Statistik
Anna Wiklund redogjorde för anmälda ärenden till anpassningsgrupperna för 2015.
Noterades att antalet anmälda ärenden har minskat med undantag för några områden.
Förklaringen är delvis en minskad arbetslöshet.
Beslöt att föra vidare frågan om insatser i specifika RAB grupper till mötet den 26 aprilx
6. Övriga frågor
Per Samuelsson anmälde en fråga om att det finns oklarheter hur vi hanterar frågan om
lärlingar i Galaxen. Johan Hallberg och Ola Olsson tar med sig frågan. Återkoppling nästa
möte den 26 april.

7. Möten 2016
26 april kl.14-17 på Galaxen Bygg i Alvik
19 september kl.14-17 på Galaxen Bygg i Alvik

8. Avslutande
Mötet avslutades

Noterat av
Per Kågström

Justering
Ola Olsson, Byggnads

Björn-Inge Björnberg, SEKO

Johan Hallberg, Sveriges Byggindustrier

