ST inom Migrationsverket

2021-06

Sektion Nord

Protokoll från sektionsstyrelsemöte
Datum:
Plats:

2021-04-22
Skype

Närvarande:
Linda Ivung, ordförande t.o.m. lunch
Fariborz Sadri, andre vice ordförande
Johanna Öhrvall, ordinarie
Linus Ohlson, ordinarie, frånv. 13-14
Torgny Duräng, ordinarie t.o.m. lunch
Sebastian Cavegård ersättare
HAMO Mats Skytt §5

Catharina Backelund, vice ordförande
Johan Böckelman, studieorganisatör
Yasemin Camlibel, ordinarie
Yvonne Öhrling, ordinarie
Joakim Skogner ersättare

Förhinder: Rickard Myhrman ordinarie, Eleanor Cooper ordinarie
§ 1 Mötets öppnande
Linda öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna.
§ 2 Fastställande av dagordning och utse 1 granskare
Linda går igenom dagens punkter inför mötet och dagordningen fastställs. Johan
Böckelman utses till granskare.
§ 3 Föregående mötesprotokoll: 2021-03-25 gås igenom och läggs till handlingarna.
§ 4 Rapporter
-

RALS:
Traditionella förhandlingarna är inte avslutade än. Sanna skriver under för hela
kollektivet. Oenighetsförhandlingar kommer att ske därefter. Gäller ca 50 stycken i
Region Nord.

-

Omställningen:
Står still. Centrala omställningsgruppen har inte fått några nya tider. Omgång 1 drog
ut väldigt mycket på tiden, tidig omställning LAS 7:2, många §14-förhandlingar.
Borlänge och Visby står inför nedläggning, ST har upprepade gånger bett om att få
en lista vilka lediga tjänster det finns i Region Nord, och fick till slut en lista 7/4.
Beslut om Åby 5/5.

-

Regionalt - Fari rapporterar från regional AMK/MBL:
Oro i Borlänge, Trygghetsstiftelsen startar snart. Västerås har hög arbetsbelastning,
och mottagningen Uppsala dålig arbetsmiljö. Asyl i Uppsala håller fortsatt
utredningar under pandemin, medan Region Uppsala rekommenderar ”personlig
lockdown”. HAMO är hindrad av AG att sitta med på AMK/MBL på förvaren.
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-

Förvaren Märsta, Flen och Gävle:
Det finns en nationell grupp, bestående av sektionscheferna, som vi ej blivit
informerade om, finns ingen insyn. ST lyft att det behövs en medarbetarundersökning inom förvar. Märsta är det största förvaret.

-

Mottagnings- och asylenheterna i Uppsala kommer att sakna AO. Fari hoppar in från
styrelsen.

§ 5 Arbetsmiljö med Mats Skytt, 10:00
Aktuella frågor, HAMO Mats Skytt informerar:
-

Arlandajouren börjar tröttna då Corona ökar och fortsatt hålls utredningar med 3-4
personer i lokaler som ej är anpassade. Flera lämnar enheten. 1 fysiskt arbetsrum
(konferensrum med dålig luft), resten körs via videolänk. Svårt att hålla avstånd.
I väntrummet trängs tolkar, biträde och sökande. Tar emot väldigt många ”gränsare”,
överföring via Dublin-förordningen. Många i personalen har fått Corona.

-

Covid-19: Vi måste göra så mycket vi kan tillsammans, använda skyddsutrustning
vid behov.

-

Förvaren är ett problemområde, HAMO får inte komma in.

-

Rehabrådet, det nationella, där sitter HR och HAMO (Mats). Arbetsgivaren ska ta
sitt ansvar så långt som möjligt.

-

Ny företagshälsovård – Feelgood.

-

Riskbedömning på Centria, när man jobbar med en väktare kan det inte ses som
ensamarbete.

-

Vår egen arbetsmiljö: Styrelsen går en runda och pratar om sina enheter.

§ 6 Interna arbetet
-

AO-träffar: Funkar bra, det kommer mer och mer folk på dem, att man känner sig
tryggare i sin roll är en viktig sak som ATO har lyft.

-

AO-dag (26/4 13.00-16.00): Yasemine och Linus har planerat.
Dagordningen gås igenom.

-

Nyhetsbrev till medlemmarna: Information om medlemsmöte, RALS, omställningen
och utvecklingssamtal.

-

Kortare avstämningsmöte mellan styrelsemötena, Skype-fika
Styrelsen beslutar om ”Skype-fika” med start 27/4 15.00-16.00 för att lära känna
varandra. Alla i styrelsen är inbjudna.

-

Sommarsemester
Cattis har gjort ett dokument där vi ska fylla i semestrarna.
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-

Avstämningssamtal med styrelseledamöter, Linda kommer att ha samtal med var
och en.

-

Utbildningsbehov: Vi tänker på saken och återkommer. Man kan skicka mail till
Johan så kan han kolla upp om det finns något särskilt.

§ 7 Värvning
-

Aktuella medlemssiffror: 1138 medlemmar, varav 1053 aktiva. 85 pensionärer, inga
studerande. 645 kvinnor 419 män.

-

Värvningsplan: Yasemin och Linus planerar för fullt. Digital turné med medlemsmöte.

§ 8 Ekonomi
-

Uppföljning , inköp/gåva: Vi har köpt blommor till en medlem som gått bort.

-

Styrelsen beslutar att köpa in boken ”Arbetsrätt 2021” till alla AO och styrelsen.
Angående arbetsmiljöboken tar vi det på nästa möte.
Blanketten för ersättningar kollas upp var den kan hittas.

§ 9 Fastställande val av AMO och AO
AMO-val
Tillståndsprövningsenhet 1 Sundsvall – 2021-04-14
Mattias J Eriksson – ordinarie
AO-val
Asylprövningsenhet 1 Stockholm - 2021-03-31
Ena Salatic – ordinarie
NOA - Enheten för återvändandesamordning - 2021-03-29
Sofia Raptidou – ordinarie
Svetlana Sorokina – ersättare
VS - Serviceenhet Nord - 2021-04-06
Åsa Widgren – ordinarie
Mottagningsenhet 1 & 2 Boden - 2021-04-16
Mats Wyöni – ordinarie
Viveca Högström – ordinarie
Tillståndsprövningsenhet 3 Stockholm - 2021-03-30
Ruth Ghebrai – ordinarie
Susanne Almin – ersättare
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§ 10 Övriga frågor
-

Klämdagar är inte förhandlade på central nivå. 30/4 är sista förhandlingsdag, annars
blir det övertid.

-

Friskvård ska upp på beredningen 26/4.

§ 11 Nästa möte 2021-05-06
§ 12 Mötets avslutande med reflektion
Cattis tackar för deltagandet och mötet avslutas med en kort reflektion från alla.

Linda Ivung
Ordförande

Johanna Öhrvall
Sekreterare

Catharina Backelund
Vice ordförande

Johan Böckelman
Granskare
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