
En idé

n Skapa en plattform för kvinnor (män) i 
offentlig sektor (Vård och omsorg) att på 
ett strukturerat sätt kunna få möjligheten 
att stöttas i att byta arbetsgivare, vara kvar 
i egen försörjning och få fortsatt 
användning av sin yrkeskompetens.

n Verka för att Genderperspektivet utvecklas
n Minska sjukpenningtalet i Dalarna



Definition av sjukpenningtalet 

n Antal utbetalda nettodagar med 
sjukpenning, arbetsskadesjukpenning
eller rehabiliteringspenning per 
registrerad försäkrad i åldrarna 16–64 år 
(exklusive försäkrade med hel SA).



Hur ser sjukpenningtalet ut i Dalarna



Vilka är diagnosgrupperna och hur är 
fördelningen mellan män och kvinnor.



Totalt: 4577

Diagnosgrupper Dalarna



Totalt: 1572

Diagnosgrupper Män



Totalt: 3005

Diagnosgrupper Kvinnor



Hur ska detta kunna gå till?

n Titta på den struktur som finns uppbyggd i 
Galaxen Bygg. Ett rehabiliteringssätt för 
personal inom byggsektorn

n Ta tillvara på erfarenheter i tidigare 
förstudie kallat ROSAB.

n Genomföra en förstudie kring möjligheter 
utifrån dagens förutsättningar att bygga en 
struktur för detta. 



Galaxen Bygg - Från start till mål

START

Du har en 
funktionsned-
sättning och 
har arbetat i 
byggsektorn 

BESKED 

Regionala 
anpassnings-

gruppen 
föreslår 

arbetsplats-
förlagd 

rehabilitering

VÄLKOMMEN

Galaxen Bygg 
hjälper dig hitta 
ett arbete som 

matchar din 
arbetsförmåga 

och 
yrkeskunskaper

NYTT JOBB

Du får en Galaxen 
anställning i ett 
företag med ev

lönestöd. 
Handläggaren 

introducerar dig på 
arbetsplatsen och  
följer upp hur det 

går

MÅL

Målet är att 
rehabiliterings-
insatsen ska 
leda till ett 
arbete utan 
lönestöd hos 

nya 
arbetsgivaren

Annan lösning

ETT HÅLLBART 
ARBETSLIV I 

BYGGSEKTORN



Vad är ROSAB?

n Rehabilitering i offentlig sektor AB
n En struktur där man har en central 

rehabiliteringsgrupp kring individen med 
deltagare från Företagshälsovården, 
Facken, Arbetsgivaren, AF och FK där 
man verkar för att rehabilitera den enskilde 
tillbaka till egen försörjning inom annat 
yrke där man fortfarande kan dra nytta av 
sin kompetens



ROSAB - Från start till mål

START

Du har en 
funktionsned-
sättning och 
har arbetat 

inom offentlig 
sektor 

BESKED 

Centrala 
rehabiliterings

gruppen 
föreslår 

arbetsplats-
förlagd 

rehabilitering

VÄLKOMMEN

Centrala 
rehabiliterings
gruppen hjälper 

dig hitta ett 
arbete som 
matchar din 

arbetsförmåga 
och 

yrkeskunskaper

NYTT JOBB

Du får en ROSAB 
anställning i ett 

företag med 
lönestöd 18 mån. 

Handläggaren 
introducerar dig på 
arbetsplatsen och  
följer upp hur det 

går

MÅL

Målet är att 
rehabiliterings-
insatsen ska 
leda till ett 
arbete utan 

lönestöd

Annan lösning

ETT 
HÅLLBART 
ARBETSLIV 

I 
OFFENTLIG 

SEKTOR



Historik kring ROSAB

n Projektet/Förstudien drevs 2002-2005
n Man byggde på likartad struktur som 

Galaxen
n AFA finansierade förstudien som gjordes 

2003-2004
n Uppvaktning av näringsdepartementet 

2004



Historik kring ROSAB

n Juli 2004 nej från Regeringen om särskilda 
regler för lönebidrag

n Hösten 2004 förankring hos de fackliga 
parterna

n Våren 2005 Beslut från ESF rådet om 
medel till projektet

n Beslut om bolagsbildning april 2005
n Tanken var att landstinget och Borlänge 

kommun skulle vara pilot



Varför blev det inte av?

n De fackliga Kommunal ansåg det för 
osäkert för medlemmarna att säga upp sig 
från en fast anställning

n Man hade en farhåga om att införandet av 
projektet skulle påverka Galaxens framtid 
negativt



Förslag

n Tillsätt en projektledare som gör en 
förstudie kring detta.

n Finansiering av förstudien sker via 
Samordningsförbunden gemensamt

n Återrapportering till förbunden/kvartal
n Slutredovisning på kommande 

Länsägarråd maj 2017.



Frågeställningar

n Vill vi ge detta en chans?
n Hur går vi vidare?


