ST inom Migrationsverket

2020-01

Sektion Mitt

Protokoll från sektionsstyrelsemöte
Datum:
Plats:

2020-01-24
Migrationsverket, Gävle

Närvarande:

Fariborz Sadri, Robert Sörensson, Johan Böckelman, Kerstin Hedelin,
Mikael Arnerlöv, Laura O (på telefon).
Frånvarande: Zöhre Akgül, Per Dufvenberg
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av dagordning och utse av granskare
Dagordning godkändes. Till granskare utsågs Mikael Arnerlöv.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll för december godkänt.
§ 4 Aktuell information
 Omställning inom Migrationsverket: Region Mitt berörs inte denna gång. Däremot är 94
personer varslade i Stockholm. Totalt har 146 medarbetare varslats i hela landet.
Förhandling med facken startar den 28 januari. Även turordning och krets ska
förhandlas. Omplacering kan göras ända fram till förhandlingen startar. Tisdag-torsdag,
Linda Ivung representerar ST.
 Förvarsavdelning: Översyn pågår. Migrationsverket avvaktar översyn från
Kriminalvården. Kommer att beredas för GD. Även översyn om avdelningen pågår av
HR tillsammans med förvarskansliet. Fack och skydd har haft kommunikation med
Förvarschefen. ST har JO-anmält Förvarschefen. Flera medlemsärenden pågår.
 Klämdagar: Väntar fortfarande på beslut gällande klämdagar. De som arbetat ska ha
OB enligt avtalet.
 Endagstraktamente: Förhandlingen fortfarande ajournerad.
 Nationaldagen infaller i år på en söndag. Facket kommer att förhandla om ersättning
med ledig dag.
 Avtalen rörande distansarbete och beredningsgrupp
Beredningsgrupp: AG har sagt upp avtalet. Ersätts med omställningsråd med endast
representanter för AG.
Distansarbete: Avtalet klart, se A007/Riktlinjer för arbete på annan plats. Mer än 50 %
ska arbetas i MIG lokaler.



Från Sektionen
MBL 19 § / Region Mitt: omställning 2020, bett att få lista över vakanser och
omplacerade.
Förhandling om tillfällig EC. Förslag på TL som tf 27 januari- 30 april.

Örebro

EC ledig fram till början av mars. Operativt ansvar ligger på 2 TL och EC
andra enheten.
Serviceenheten
Oro inför framtida tillhörighet efter omorganisation.
§ 5 Arbetsmiljö (Laura på telefon)
Aktuella frågor
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- AMO/HAMO: Inga HAMO-val i år, nuvarande HAMO förlängs ett år. Fått uppdrag att göra
en behovsanalys av arbetet för att lämna till facken. Planering av AMO-utbildning utgår från
nuvarande sex orter. Bör vara klart till mitten av mars. Facken kommer inte att konfirmera
eller ge stöd till oorganiserade valda AMO. Syftet är att förmå dem att ansluta sig till fack.
Förvarschefen har JO-anmälts av ST med anledning av att han beordrar personal att utföra
uppgifter som ej har stöd i lagen.
§ 6 Ekonomi
Ekonomin är god. Nya pengar för året har inkommit.
§ 7 Värvning
Aktuella siffror: Antal medlemmar i Region Mitt 336/348/ (Tot: 2 736/ 2 776).
§ 8 Övriga frågor
Örebro: EC vill införa två semesterperioder, 15 juni-juli / 15 juli-augusti. EC som tar lokalt
beslut och förhandlar lokalt. Frågan är om vårt avtal tillåter ett sådant beslut, se även
semestertidslagstiftningen 11 §. Frågan lyfts till AMK måndag den 27 januari.
Årsmötet planerat ti sista veckan i mars. Kallelse går ut 4 veckor innan (2 mars). Motioner
kan lämnas fram till 3 veckor innan (9 mars).

§ 9 Nästa styrelsemöte
 Februari i Västerås
 Mars

Fariborz Sadri
Ordförande

Kerstin Hedelin
Sekreterare

Mikael Arnerlöv
Granskare
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