ST inom Migrationsverket

2021-07

Sektion Nord

Protokoll från sektionsstyrelsemöte
Datum:
Plats:

2021-05-06
Skype

Närvarande:
Linda Ivung, ordförande
Fariborz Sadri, andre vice ordförande
Johanna Öhrvall, ordinarie
Yvonne Öhrling, ordinarie
Rickard Myhrman, ordinarie

Catharina Backelund, vice ordförande
Linus Olsson, ordinarie
Eleanor Cooper, ordinarie
Yasemin Camlibel, ordinarie
Torgny Duräng, ordinarie

Mats Skytt, HAMO §5
Förhinder:
Johan Böckelman, studieorganisatör

§ 1 Mötets öppnande
Linda öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna. Ingen ersättare hade möjlighet att
delta idag.
§ 2 Fastställande av dagordning och utse 1 granskare
Linda går igenom dagens punkter inför mötet och dagordningen fastställs. Torgny Duräng
utses till granskare.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
2021-04-22 gås igenom och läggs till handlingarna.
§ 4 Rapporter
- Omställning/avveckling:
Kramfors, förslag på avveckling finns. Det är totalt 24 medarbetare som berörs. STs
representanter på verksnivå fick informationen vid sittande bord på onsdag
eftermiddag. Det finns en tidsplan, chefer och medarbetare kommer informeras
under torsdagen men ST regionalt har inte fått informationen alls. ST ställer sig
kritiska, hade behövt en heads up från regionen. Under mötets gång fick vi veta att
medarbetarna fick informationen redan klockan 08.00. ST fick information via mail
klockan 10.00. Arbetsgivaren hänvisar till att ATO centralt fick infon via GD men
ville även informera de regionala via mail.
-

Borlänge: medlemsmöte ST alla medarbetare ska få lov att gå på detta enligt deras
chef.

-

EA/PA Boden (Serviceenhet Nord) riskbedömning lokalt är gjord angående att deras
arbetsuppgifter ska flyttas över till regionens administrativa enheter den 1 juni.
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2 olika varianter:1 alla EA/PA stannar kvar på den fysiska arbetsplats de är idag
och får nya arbetsuppgifter, 2 minskar på EA/PA och begränsar orter de ska finnas
på. I dag finns EA/PA på orterna Sundbyberg, Märsta, Flen, Uppsala, Västerås och
Borlänge. Vi får invänta rapporten. ST behöver underlag.
-

Regionalt AMK/MBL: Information om klämdagen, förhandling vill ST ha på
central/regional nivå angående funktioner och antal. Arbetsgivaren vill ha det på
enhetsnivå. 85 medarbetare ska vara inne och jobba klämdagen, exkl. de som går
på schema, enligt Veronica.
Arbetsgivaren delar inte information till ST om vilka förhandlingar de gör med Saco
enligt Las 7.2. Det känns som om ag hemlighåller.

-

Rals: De traditionella förhandlingarna pågår fortfarande. Oenighetsförhandlingarna
är påbörjade.

§ 5 Arbetsmiljö Mats Skytt 11.00
- HAMO Valet. Alla HAMO val är klara nu förutom i region Syd. Där inväntar man
nomineringar och valprocessen ska dra igång strax. Mats Skytt är nu vald som
HAMO i region Nord.
-

STs enkät tystnadskultur, Linus informerar kort.

-

Covid-19: diskussion förs kring att många inte använder den skyddsutrustning som
arbetsgivaren tillhandahåller, är ju ”bara” en rekommendation. Frågan är lyft till
regionen. Hemarbete bra för vissa sämre för andra. Den regionala riskbedömningen
ska uppdateras nästa vecka.

-

Förvaren: HAMO har ingen insyn.

-

Beredskap Arlanda. Måste göra ett krafttag angående scheman. Lokalerna. Sätta
sig ner med sektionschefen och enhetschefen, göra ett omtag. Skulle behövas en
okulär besiktning över lokalerna.

-

Friskvård nattpersonal, i så fall måste arbetsgivaren göra om schemat för att det ska
finnas möjlighet.

§ 6 Interna arbetet
- Utvärdering AO-dagen, genomgång av enkätsvaren. Det var en uppskattad dag.
§ 7 Fastställande val av AO
- Nationella prövningsenheten på NOA.
Elin Lindblad ordinarie
Johanna Martinsson ersättare
§ 8 Övriga frågor
- inga
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§ 9 Nästa möte 3 juni.
- Innan dess så har vi Skype-fika träff den 12 maj. Förra ”fikat” var väldigt roligt och
ledde till många skratt. Alla är inbjudna och man deltar om man kan.
§ 10 Mötets avslutande med reflektion
Linda tackar för deltagandet och mötet avslutas med en kort reflektion från alla.

Linda Ivung
Ordförande

Johanna Öhrvall
Sekreterare

Torgny Duräng
Granskare
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