ST inom Migrationsverket

2020-02

Sektion Mitt

Protokoll från sektionsstyrelsemöte
Datum:
Plats:

2020-03-03
Migrationsverket, Västerås

Närvarande:

Fariborz Sadri, Johan Böckelman, Kerstin Hedelin, Mikael Arnerlöv, Robert
Sörensson och 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 Johan Böckelman.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll från januari godkänt.
§ 4 Aktuell information
 Omställning: Fortsatt förhandling om omställning. Diskussion förs mellan Arbetsgivare
och fack gällande kretsningar och huvudsakliga arbetsuppgifter.


Förvarsavdelning: Transport inom förvar enligt förvarsinstruktion: Arbetsgivaren anser
att personal har rätt att kroppsvisitera förvarstagna utanför förvaret. AMO har fått
många frågor från medarbetare. Enligt en rättsutredning har Migrationsverkets personal
varken rätt att genomföra visitationer vid transport eller i boenderum. Arbetsgivaren
beordrar att man ska följa instruktionen trots att det inte finns lagligt stöd. Det motsatta
anses som arbetsvägran. HAMO har lämnat en skrivelse till arbetsgivaren. Frågan har
gått vidare till Verksledning och instruktionerna har därefter reviderats.



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 lördag. Facket kommer att förhandla om ersättning
med ledig dag.



Kontaktcenter: Väntar fortfarande på svar från AMV som blivit försenat på grund av att
huvudansvarig inspektör varit sjukskriven sedan oktober. AG jobbar med de punkter
som lyft upp. Öppettiderna kommer inte att ändras, lunchen oförändrad men man har
lagt in 15 minuter administrativ tid som kan disponeras fritt (arbetstid 8-16,27). Tillfällig
enhet i Region Syd ska eventuellt permanentas.



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.
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Från Sektionen
MBL 19 § / Region Mitt 24 februari 2020.
Uppdrag översyn av enheterna i Örebro där stora enheter ska minskas och bli flera.
Genomförandeplan, budgetläge,
Chefsläge: Maria Emtfors fått ny tjänst 6 månader. Rebecka Sörensen ersätter.
Enhetstillhörighet för EA/PA. Carina Beckerman återgår till Örebro. EA tillbaka till
Asylenhet1 Uppsala.
Verktyg för individuell planering; produktionsplanering, förslag utredningar mm

Aktuella rapporter
Örebro
EC tillbaka efter ledighet. SEA kommer på grund av platsbrist inte att vara
samlokaliserade utan kommer att vara placerade i andra lokaler.
Åby
Assistenter och handläggare gör samma arbete utan ersättning.

§ 5 Arbetsmiljö (Laura på telefon)
Aktuella frågor
 AMK 2 februari.
 Kränkande särbehandling. Utredare ska var objektiv och fristående från berörda.
 OSA enkäten
 Coronaviruset: stabsfunktion. Nationellt rekommenderas att alla regioner ska gå i
stabsläge. RC tycker inte att det är aktuellt ännu.
 Val av AMO
- Örebro. Val på mottagningen. Tillstånd ska hålla val på mail. Borlänge saknar
fackliga representanter.
- HAMO-instruktion pausad. Samma som tidigare kommer att användas. AMOinstruktion kommer att uppdateras.
- Facken är överens om att inte godkänna oorganiserade som AMO.
- Ansvarsfördelning mellan HAMO på gång men ej slutförd.
 Uppföljning Previa, halvering av kostnader för handledning. Medarbetare har rätt att
boka tid utan att kontakta EC.
 Arbetsmiljöberättelse inför årsmötet
§ 6 Ekonomi
Ekonomin är god. Kassören har slutat. Eva Delmart Andersson, avdelningsstyrelsen
sköter ekonomin och kommer att fortsätta så. Avdelningsstyrelsens revisor kommer
även att sköta revisonen i fortsättningen.
§ 7 Värvning
Aktuella siffror: Totalt antal medlemmar 2714
Region Mitt: 336, Öst: 723, Sth: 393 Nord: 347, Väst: 441 Syd:447
§ 8 Interna arbete
 Kallelse har gått ut till årsmötet och är publicerad. Linda Ivung (2:a vice ord
avdelningsstyrelse) ställer upp som ordförande på årsmötet. Verksamhetsberättelse
och Arbetsmiljöberättelse på gång.
 Val av AO pågår.
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§ 9 Övriga frågor
Örebro: EC vill införa två semesterperioder mellan 15 juni-15 juli och 15 juli-15 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 till 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
 Tisdag 17 Mars på telefon 10-12

Fariborz Sadri
Ordförande

Kerstin Hedelin
Sekreterare

Johan Böckelman.
Granskare
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