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Protokoll från sektionsstyrelsemöte
Datum:
Plats:

2021-06-03
Skype

Närvarande:
Linda Ivung, ordförande
Fariborz Sadri, andre vice ordförande
Johanna Öhrvall, ordinarie
Linus Olsson, ordinarie
Rickard Myhrman, ordinarie
Joakim Skogner, ersättare

Catharina Backelund, vice ordförande
Johan Böckelman, studieorganisatör
Torgny Duräng, ordinarie
Yvonne Öhrling, ordinarie
Yasemin Camlibel, ordinarie tom 13.00
Sebastian Cavegård, ersättare

Mats Skytt, HAMO § 5
Frånvaro:
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: 2021-05-06 gås igenom och läggs till handlingarna.
§ 4 Rapporter
- Omställning/avveckling: Kramfors inget nytt.
All omställning har lagts på is då verket har kommit på att de måste rekrytera.
- Regionalt AMK/MBL: Åby riskbedömning imorgon, arbetsgivaren kommer att
omplacera personalen.
Ingen chefsövertalighet i region Nord och ingen arbetsbrist på kansliet enligt
arbetsgivaren, trots tidigare förhandling om detta.
ST har flaggat gult vad gäller lokalfrågan på Arlanda. Ombyggnation –oklar status.
Lokalerna på Arlanda har sagts upp, är kvar till 2022.
Samhällsinformation för alla asylsökare ska ske i Sundbyberg och Boden. Börjar
den 1/10, inrättas en ny funktion som samhällsinformatör. Där ska man också
kunna lämna sina barn under tiden föräldrarna går på informationen.
EA/PA under samma tak i Sundbyberg och Märsta. Idag finns ca 30 EA och 30 PA,
behovet kommer minska i och med centraliseringen och renodling av rollen,
arbetsgivaren uppskattar behovet till ca 19 PA och 13-15 EA.
- RALS är avslutad, både traditionella och oenigheterna.
- Förvar AMK/MBL (Märsta, Flen, Gävle) Märsta har genomfört nattscheman,
påbörjat drivkraft på vissa avdelningar. Ska se över sjukavdelningen, utbildning av
personal. Alla de fackliga ska ha förmöten innan med HAMO. Väljer AMO på 1, 5,6.
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Flen avdelning 1 är stängd, ska öppnas till hösten, sen 2:an. Behöver folk, timvikarier som har varit länge och är på väg att lasas in, får sluta då arbetsgivaren inte
fortsätter att anställa dem. Schema med måltidsuppehåll ska fortsätta under
sommaren. Vill ha info om EA och PA.
Gävle förbereder för sommarstängning i 6-7 veckor. Pilotprojekt, självtester för
covid-19. Friskvårdstimmen diskuteras. Måltidsuppehåll är också uppe. Ny chef.
Klämdagen om det är förhandlat eller inte. Avdelningsstyrelsen har bestämt att vi
ska titta på alla enheter. När, var och hur det är förhandlat.
Enklast är att göra en enkät och skicka ut till de förtroendevalda.
Linus får i uppdrag att göra en enkät.
Vi ställer även frågan till regionledningen.

§ 5 Arbetsmiljö Mats Skytt 10.00
- Vår egen arbetsmiljö, vi går laget runt.
- Rapport från HAMO: Arbetsmiljödagarna i Region Nord, hade varit bra om det gick
ut en enkät om dagen för att kolla av hur folk upplevde den.
GDs Arbetsmiljödagar pratade om kvinnors sjukskrivningar, bra samsyn men vet
inte varför det inte riktigt ger resultat.
Förstärkt HR-stöd med arbetsmiljöspecialister.
Hört mycket positivt om vår nya företagshälsovård Feelgood.
- SLS för covid-19 är avvecklad, vi öppnar upp mer och mer.
- Riskbedömning angående succesiv återgång till arbetsplatsen. Detta ska göras på
varje enhet, och skickas in till kansliet som sammanställer, senast i början av
augusti.
- Friskvårdstimme Arlanda och förvar – kanske måste skjuta frågan upp till
avdelningsstyrelsen.
§ 6 Interna arbetet
- Utvärdering sektionsdag 24/5: Upplevdes som en monolog, inte så mycket
delaktighet. Måste bli bättre på att lära känna varandra.
- Styrelsens sammansättning
Eleanor Cooper är tjänstledig med kort varsel fram till sista december.
Styrelsen beslutar att Joakim Skogner går in som ordinarie ledamot.
Kajsa Renberg är tjänstledig och har lämnat som ersättare.
- Deltagare till ombudsmötet, styrelsen har 10 platser, Yvonne Öhrling, Rickard
Myhrman, Yasemin Camlibel, Sebastian Cavegård, Sara Karlberg, Markus
Johansson från styrelsen. Linda, Catharina, Linus, Fari och Torgny deltar som
ombud från avdelningsstyrelsen.
Förslag på fler: Åsa Widgren, Henrik von Eichwald, Rodney Bennet tillfrågas.
Diego Malagòn, Mikael Arnerlöv, Anita Nyberg frågas därefter.
- Sommarsemester läggs på P: för att fylla i.
- Nyhetsbrev:
Där tar vi med Glad sommar, omställningen, lönerna är klara, HAMO, lite covid, lite
gällande succesiv återgång till arbetsplatsen. Linus kollar på det.
§ 7 Värvning
- Uppföljning: 1044 medlemmar; 625 kvinnor, 419 män.
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Värvningsansvariga hade möte där de tittade över siffrorna, sektionerna fick i
uppdrag att prata om de behöver något stöd från förbundet i värvningsfrågor.
§ 8 Ekonomi
- Uppföljning: Inte gjort av med några pengar.
- Halvårsavstämning kommer göras inom kort.
- AO-inköp fika/lunch, uppmuntra till detta på coronasäkert avstånd.
Styrelsen tar ett beslut om upp till 500 kr/termin per enhet där det finns AO, sedan
får man äska för överskjutande summa.
Styrelsen beslutar att presidiet kan ta beslut upp till 1000 kr vad gäller Serviceenheten i Boden. Frågan ska tas upp igen senare med grundligare underlag.
§ 9 Fastställande val av AO och AMO
Admin 1 Stockholm AO:

Ordinarie: Hauri Hawraman Sabir

Enheten för operativ analys AO: Ordinarie: Viktor Abdulal
Förvaret i Gävle AO.

Ordinarie: Per Dufvenberg
Ersättare: Mikael Johansson

Enkät till alla AO-representanter för utvärdering av AO-mötena, Linus skickar ut den.
§ 10 Övriga frågor
ID-granskarna, omprövning av lämplighetstest ska utföras.
DUA beslut 22 juni 2020, förtydliga de olika nivåerna, finns inget beslut om att man
behöver ompröva kompetensen.
§ 11 Nästa möte 2021-06-22 13.00-16:30
§ 12 Mötets avslutande med reflektion
Linda tackar för deltagandet och mötet avslutas med en kort reflektion från alla.

Linda Ivung
Ordförande

Johanna Öhrvall
Sekreterare

Johan Böckelman
Granskare
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