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Protokoll från sektionsstyrelsemöte
Datum:
Plats:

2020-03-17
Videomöte - Boden Gräddhyllan, Kramfors Ådalen,
Sundsvall Köpstaden

Närvarande:
Catharina Backelund, ordförande
Linus Olsson, vice ordförande
Åsa Widgren, ordinarie ledamot
Anita Nyberg, ordinarie ledamot
Förhinder:
Mats Skytt, HAMO
Christian Liliequist, ordinarie ledamot

§ 1 Mötets öppnande
Catharina öppnar mötet.
§ 2 Fastställande av dagordning och utse 1 granskare samt sekreterare för mötet
Dagordningen fastställs. Åsa utses till granskare. Catharina utses till mötessekreterare.
Linus utses till mötesordförande.
§ 3 Föregående mötesprotokoll: 2020-01
Genomgång av protokollet som läggs till handlingarna.
§ 4 Rapporter
Regionalt
Regionen har upprättat en särskild ledningsstab med anledning av Corona, Covid-19.
Dagliga möten sker med alla enhetschefer kl. 10.00. ATO och HAMO delges information
på fredagar kl.10.30. Enhetscheferna har fått i uppdrag att dagligen rapportera in läget från
enheten och att informera medarbetarna om vad som framkommer ifrån den särskilda
ledningsstaben.
Kort genomgång från den senaste regionala MBL. En förhandling har skett gällande tf. RC
under en kort period Mats Engman går in.
Kommande regionchef, Veronika Lindstrand Kant, har besökt chefsmötet i Boden i början
av mars. ATO och HAMO blev inte inbjudna. Fortfarande ingen ny information gällande hur
Regionkansliet kommer se ut i den nya region Nord.
Avdelningen
Alla omställning förhandlingar gällande arbetsbrist är avslutade. Några förhandlingar enl.
MBL §14 återstår. STs ombudsman kommer inom kort att påkalla några ytterligare
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MBL§ 14 förhandlingar. Några omplacerings förhandlingar kvarstår för enstaka orter och
dessa kommer tas på torsdag.
Personalärenden
Genomgång av pågående personalärenden i regionen.
§ 5 Arbetsmiljö
Genomgång av aktuella arbetsmiljöfrågor.
HAMO har sett över sin ansvarsfördelning utifrån myndighetens kommande nya
organisation och också gjort vissa förändringar i uppdragsfördelning.
Generaldirektören har fattat beslut i stort avseende Coronavirusets påverkan på
Migrationsverket. För att koordinera insatserna har en nationell särskild händelse
upprättats för att koordinera och fokusera nödvändiga åtgärder.
En myndighetsövergripande riskbedömning kopplat till smittrisker gällande Covid-19, är
gjord. Regionen har även gjort en egen utifrån den centrala. Det är viktigt att alla
medarbetare har kännedom om riskbedömningarna och att man går igenom dessa på
enheten. Enheterna bör komplettera med egna risker utifrån det rådande läget.
Den regionala arbetsmiljögruppen har arbetat med att planera en Arbetsmiljödag den 23
april i Boden, i samband med stora chefsmötet.
En viss oro kommer in från medlemmarna kring Coronaviruset. Många frågor handlar om
hur man ska hantera mötet med sökande, receptioner och boenden mm.
§ 6 Interna arbetet
Årsmötet 18 mars
Vi har fått in några anmälningar från enheterna: Kramfors 2, Sundsvall 8, Boden 40,
Umeå och Skellefteå har vi inte hört något ifrån än.
Fika är beställt och telefoner fixade. Anita föreslås som sekreterare vid årsmötet.
Kommande AO träff
Linus kollar datum och skickar ut.
Inför nyval/omval av AO och AMO
Val blanketter har börjat komma in. Några enheter har inte valt än. Påminner AO.
Tankar inför nya region Nord
Styrelsen diskuterar den kommande organisationsförändringen. Många oklarheter finns.
§ 7 Värvning
Medlemmar
Aktuellt medlemsantal: Nord 341 st. Avdelningen 2700 st. aktiva medlemmar 2020-02-29.
Kommande aktiviteter
Årsmötet närmast, kommande aktiviteter tas nästa möte
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Aktivitetsplan
Sektionens aktivitetsplan ligger kvar och ska revideras under våren.
§ 8 Ekonomi
Uppföljning
Åsa redogör för ekonomin som är fortsatt god. Budgetförslaget för 2020 är godkänt av
avdelningsstyrelsen.
§ 9 Fastställande val av AO och AMO
Arbetsplatsombud
Linus Olsson Tillstånd Sundsvall
Margreth Schefström Förvaltningsprocess Boden
Mats Wyöni Mottagning 1-2 Boden
Viveca Högström Mottagning 1-2 Boden
Åsa Widgren Serviceenhet Nord Boden
Thomas Scheven Enheten för tillfälliga boenden Kramfors
Åke Nygren ersättare Enheten för tillfälliga boenden Umeå
Arbetsmiljöombud
Lennart Nilsson Mottagningen Sundsvall
Gunnel Isaksson Tillstånd Boden
Maria Falk Mottagning 1-2 Boden
Stina Nilsson Mottagning 1-2 Boden
Mats Skytt ersättare Mottagning 1-2 Boden
Wivan Nilsson Regionkansli Nord Boden
Anna Bäck Serviceenhet Nord Boden
Ann-Sofi Holmström ersättare Serviceenhet Nord Boden
Marina Norberg Mottagning Kramfors
Therese Hägglund ersättare Mottagning Kramfors
§ 10 Övriga frågor
Sektionsdag 24/4 kl.13.00. Avdelningsstyrelsen bjuder in alla sektioner till en gemensam
sektionsdag via video/Skype.
§ 11 Nästa styrelsemöte
Nästa möte blir årsmötet den 18 mars. Därefter blir det upp till nya styrelsen att boka nya
tider för styrelsemöten. Dock rekommenderas att hålla konstituerande styrelsemöte i så
nära anslutning till årsmötet som möjligt.
§ 12 Mötets avslutande med reflektion
Catharina avslutar mötet och tackar för det gångna året.

Catharina Backelund
Mötessekreterare

Linus Olsson
Mötesordförande
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