Minnesanteckningar från
möte i Styrgruppen för RAB
160426 på Galaxen i Alvik
Närvarande
Johan Hallberg, Sveriges Byggindustrier
Mikael Boman, Försäkringskassan
Per Samuelsson, Arbetsförmedlingen
Ola Olsson, Byggnads
Per Kågström, Galaxen Bygg
Goran Sehovac, Arbetsförmedlingen
Anna Wiklund, Galaxen Bygg
Frånvarande
Björn-Inge Björnberg, SEKO
1. Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet.
2. Val av justeringspersoner
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Ola Olsson Byggnads.
3. Föregående minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar lades till handlingarna.
4. Förslag på reviderad Arbetsordning
Ett förslag på reviderad arbetsordning baserat på underlag från utvärderingen som
genomfördes på samverkansdagarna 2016 gicks igenom. Inget beslut om revidering togs med
anledning av att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan önskar undersöka i sin
organisation om detta kräver ändringar i överenskommelser eller endast i interna
arbetsprocesser. Beslutade att alla noggrant ska sätta sig in i både underlaget till och
förslaget på reviderad arbetsordning. Senast den 15 juni ska eventuella förslag på ändringar
till Anna.
Samtliga ska stämma av med den egna organisationen angående befintliga
överenskommelser. Nytt möte per telefon bokades till den 20 juni kl 14.00.
5. Förslag på reviderad Dagordning
Med anledning av att Dagordningen för RAB mötet är ett resultat av arbetsordningen valde
mötet att skjuta upp denna fråga till mötet den 20 juni.
6. Prognosarbete
Beslöt att vid nästa RAB möte i maj/juni, ge alla ledamöter i samtliga RAB grupper i uppdrag
att till RAB möte i september reflektera över hur de i den egna organisationen gör för att
identifierar ärenden, hur många de tror att de kommer att kunna anmäla samt vad de kan
göra för att öka antalet ärenden. Galaxen åtog sig att informera samtliga RAB grupper om

uppdraget. Septembermötet förlängas med två timmar i syfte att ge utrymme till att
diskutera och jobba med prognosarbetet och tillhörande aktiviteter.
7. Program för samverkansdagar 2017
Galaxen ålades huvudansvaret i framtagandet av ett program för samverkansdagarna 2017.
Galaxen kommer göra detta i löpande dialog med övriga ledamöter i Styrgruppen. En första
återkoppling om status ges på mötet den 20:e juni.
8. Övriga frågor
För arbetslösa med nedsatt funktion:
Byggnads och Sveriges Byggindustrier har samsyn avseende att i de fall en lärlingsanställning
ska ske för den gruppen kan detta ske med stöd av Galaxen.
Noterades att samtliga ekonomiska mellanhavande avseende samverkansdagar 2016 mellan
Arbetsförmedlingen och Galaxen Bygg är avklarade.
9. Möten 2016
20 juni kl 14 telefonmöte
26 april kl.14-17 på Galaxen Bygg i Alvik
19 september kl.14-17 på Galaxen Bygg i Alvik

10. Avslutande
Mötet avslutades

Noterat av
Per Kågström, Galaxen Bygg

Justering
Ola Olsson, Byggnads

Johan Hallberg, Sveriges Byggindustrier

