ST inom Migrationsverket

2021-05

Sektion Nord

Protokoll från sektionsstyrelsemöte
Datum:
Plats:

2021-03-25
Skype

Närvarande:
Linda Ivung, ordförande
Catharina Backelund, vice ordförande
Fariborz Sadri, andre vice ordförande Johan Böckelman, studieorganisatör
Johanna Öhrvall, ordinarie
Eleanor Cooper, ordinarie
Linus Ohlson, ordinarie
Yvonne Öhrling, ordinarie
Rickard Myhrman, ordinarie
Torgny Duräng, ordinarie frånvaro 11.00-11.30
Yasemin Camlibel, ordinarie frånvaro 10.00-10.30
Sanna Norblad, avdelningsordförande.
Mats Skytt, HAMO §5
§ 1 Mötets öppnande
Linda öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna. Sanna Norblad presenterar sig och en
kort presentation av de nya styrelseledamöterna görs.
§ 2 Fastställande av dagordning och utse 1 granskare
Linda går igenom dagens punkter inför mötet och dagordningen fastställs. Catharina utses
till granskare.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
2021-02-25 gås igenom och läggs till handlingarna.
§ 4 Rapporter
- Rals: De traditionella löneförhandlingarna pågår. Vi har lämnat våra yrkanden till
arbetsgivaren och nu inväntas ytterligare datum för fortsättning.
Förhandlingsklimatet är väldigt gott. Oenighetsförhandlingar genomförs i april.
- Omställning: Sanna informerar att vi har tillsammans med övriga facken nu fått
godkänt att ta in ATK konsult Mikael Eriksson. Han ska granska hur ag hanterar
omställningen och att arbetsrätten följs mm. ATO har haft ett första möte med
honom och redogjort vilka brister som finns. Läget är akut och han ska börja jobba
omgående. Omställningen i sig leder till arbetsmiljöproblem.
Avdelningen har tagit upp med GD angående tystnadskulturen som råder på
myndigheten, man vågar inte säga ifrån pga. repressalier. GD såg detta som
allvarligt och får absolut inte förekomma, han lovade att gå ut och informera sitt
budskap i frågan på verksnätet, men än har han inte gjort det. Sanna påminner
honom.
- Regionalt AMK/MBL: Saknas personal i Västerås. Visby och Borlänge är det oroligt
pga. avvecklingen. Uppsala mottagningen är previa inkopplad på grund av
arbetsmiljöproblem kopplat till ledarskap. V2 på förvaren är enligt regionchefen
inget man kan ta beslut på enskilt utan det ska göras tillsammans, och då föregås
med riskbedömning.
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Ett aktivt arbete med omställningen pågår i region Nord, enligt arbetsgivaren. ST
har ställt frågor om vilka lediga tjänster det finns i regionen men ag har inte svarat
oss ännu. Kompetensväxling, gå från asylprövning till arbetstillstånd, 27 st.
medarbetare och en EC. Ag kommer kalla till förhandling i frågan.
Enheter: Ankomstboendet Centria där krävs det att det ska finnas en tjänsteman
tillsammans med väktarna, vilket inte är optimalt. Ensamarbete? En riskbedömning
är gjord. HAMO är inkopplad.
Förvar Märsta, ag har kallat till förhandling av flytt av nattpersonal till dagpersonal.
Det finns synpunkter och missnöje kring hur ag har utsett vilka personer det handlar
om. Ny förhandling måste påkallas då det finns personal som kan byta med
varandra.
Förvar Flen, oroligt för framtiden och ev. kommande nedläggning av en avdelning.
En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta med V2.
Förvar Gävle, inget nytt.

§ 5 Arbetsmiljö Mats skytt 10.00
- Aktuella frågor, HAMO Mats Skytt informerar.
- HAMO har begärt en genomgång av pandemiarbetet.
- Gällande den regionala riskbedömningen Covid, så kallas ATO och HAMO till
regelbundna uppföljningsmöten.
- Covid-19, munskydd/andningsskytt på förvaren, den viktigaste skillnaden jämfört
med tidigare är att förvarspersonalen ska använda dessa hela tiden när de befinner
sig på avdelningen. Information är olika på olika förvar. Viktigt att ag går ut med
förtydligande.
- Blir personal utsatt för smitta när man utför sitt arbete, kan vara på t.ex. kontoret
eller hemma, så är chefen skyldig att göra en arbetsskadeanmälan till
arbetsmiljöverket.
- Vaccinationer för förvaren, besluten ligger hos landstingen. Flen och Gävle kommer
att få vaccination. Märsta får ingen förtur.
- Arbetsmiljödag i Region Nord kommer vara uppdelat på två halvdagar. Inga datum
eller dagordning är fastställt än.
- En särskild arbetsgrupp angående arbetsmiljöfrågor ska startas upp i regionen.
- Inför HAMO valen, arbetsgrupp: ST,SACO och SEKO, nomineringar har kommit in
och valberedningen ska nu sammanställa. Nästa vecka presenteras förslagen till
AMO inför röstningen.
- Smittspårning Stockholm nya restriktioner Smittskydd Stockholm kräver: har man
befunnit sig i en miljö där smitta finns så ska man testa sig, Centria testar alla
inkomna, våning 3 finns positiva men personalen testas inte.
- Drivkraft, enkäter, pågår ute på enheterna inom regionen. Uppföljning är viktig och
måste lyftas till den centrala arbetsmiljögruppen. En ordentlig
medarbetarundersökning från regionen bör genomföras och bra om HAMO kan
driva frågan på regional AMK.
- HAMO har haft möten med lokala AMOs och det är bra om AMO har egna möten för
gemensamt lärande. HAMO kan delta när behov uppstår.
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§ 6 Interna arbetet
- AO inventering inkl. val och AO träffar- ansvarig, Linus gick igenom nyvalen och
berättar om AO-träffarna som genomförts och att det var positivt och uppskattat från
AO. Excelfil läggs på P:katalogen. Alla nyvalda AO måste välkomnas och få
utbildning. Linus ansvarar.
- Styrelsen beslutar att Linus är huvudansvarig för alla AO-träffar och som backup de
olika veckorna.
V.1 Fari
V.2 Johanna
V.3 Eleanor
V.4 Fari, Torgny
- Styrelsen beslutar att hålla en AO dag (26/4, 13.00-16.00) Linus skickar ut en
kallelse. Linus och Yasemin gör en dagordning. Hela styrelsen deltar.
- Kommande sektionsdag (24/5, 10.00-12.00) hela styrelsen inbjuden. Avdelningen
skickar ut kallelse och dagordning inom kort.
- Kontaktpersoner från styrelsen ortsvis samt delta/bevaka AMK/MBL där AO saknas.
Boden, Skellefteå och Umeå: Cattis
Kramfors och Sundsvall: Linus
Gävle, Uppsala, Borlänge, Åby/Knivsta: Fari
Sundbyberg, Märsta och Visby: Linda, Torgny och Yasemin
Flen: Rikard och Fari
- Ombudsmöte ska hållas till hösten, då en ny avdelningsstyrelse ska utses.
Nomineringar och antal ombud tas längre fram.
- Nyhetsbrev till medlemmarna efter våra styrelsemöten. Linus kollar på detta så att vi
kan skicka ut.
§ 7 Värvning
- aktuella medlemssiffror Sektion Nord: 1074 aktiva medlemmar, flest kvinnor.
- aktuella medlemssiffror Avdelningen: 2543 aktiva medlemmar.
§ 8 Ekonomi
- Alla fullmakter och behörigheter till SHB är klara. Ekonomin är god.
§ 9 Fastställande val av AO och AMO
Arbetsplatsombud (AO):
Asylprövningsenhet 1 Boden - 2021-03-04
Ordinarie: Simone Gabrielsson
Ersättare: Victoria Sohlman, Catharina Backelund
Asylprövningsenhet 3 Stockholm - 2021-03-16
Ordinarie: Lovisa Alfredsson
Ersättare: Sara Larsson
Förvaltningsprocessenhet 1 Boden - 2021-02-26
Ordinarie: Kristin Bergdahl
Ersättare: Susanne A Nilsson
Tillståndsprövningsenhet 1 Boden - 2021-03-19
Ordinarie: Maria Björnfot
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Förvarsenheterna 1-5 Flen - 2021-03-24
Ordinarie: Erica Erixon
Ordinarie: Amanda How
Ordinarie: Lukas Nowakowski
Ordinarie: Ida Axelsson
Mottagningsenhet 1 Flen - 2021-03-11
Ordinarie: Rodney Bennett
Ersättare: Eric Perdjaks
NOA - Enheten för tillfälliga bostäder - 2021-03-15
Ordinarie: Thomas Scheven
Ersättare: Åke Nygren
NOA - Skanningsenheten - 2021-03-19
Ordinarie: Tim Lang
Ersättare: Eleanor Cooper
Mottagningsenhet 1 Kramfors - 2021-03-09
Ordinarie: Anita Nyberg
Ersättare Karin Wallblom
Mottagningsenhet 1 Skellefteå - 2021-03-15
Ordinarie: Daniel Nilsson
Återvändandeenhet 1 Uppsala - 2021-03-23
Ordinarie: Gullan Kariksiz Arslan
Ersättare: Hounia Ismail
Återvändandeenhet 2 Uppsala - 2021-03-12
Ordinarie: Mikael Arnerlöv
Ersättare: Nora Güzel
Tillståndsprövningsenhet 1 Sundsvall - 2021-03-24
Ordinarie: Linus Ohlson
Tillståndsprövningsenhet 1 Umeå - 2021-03-24
Ordinarie: Frida Tjärnström
Tillståndsprövningsenhet 2 Umeå - 2021-03-09
Ordinarie: Helen Agdahl
Tillståndsprövningsenhet 1 Uppsala - 2021-03-22
Ordinarie: Heba El Soudi
Tillståndsprövningsenhet 2 Uppsala - 2021-03-22
Ordinarie: Maria Boman
Ersättare: Erika Henriksson
Tillståndsprövningsenhet 1 Västerås - 2021-03-16
Ordinarie: Akam Abdi
Ersättare: Ani Khachatryan
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Arbetsmiljöombud (AMO):
Tillståndsprövningsenhet 2 Umeå - 2021-03-09
Ordinarie: Hanna Haglund Persson
Styrelsen fastställer enligt listan.
§ 10 Övriga frågor
- Bildskärmen plan 9 i Sundbyberg behöver ändras eller rättare sagt uppdateras med
ny information. Uppdateras med 5 anledningar till att bli medlem i ST och en länk till
vår hemsida. Uppdaterad information/affischer bör fixas för uppsättning på
anslagstavlor ute på enheterna. Linus kollar på detta.
- Påminnelse om punkt till kommande styrelsemöten, Vår egen arbetsmiljö.
§ 11 Nästa möte 2021-04-22.
§ 12 Mötets avslutande med reflektion
Linda tackar för deltagandet och mötet avslutas med en kort reflektion från alla.

Linda Ivung
Ordförande

Johanna Öhrvall
Sekreterare

Catharina Backelund
Granskare

ST inom Migrationsverket
Sektion Nord
ST Direkt: 0771-555 444
www.st.org/migrationnord

