ST inom Migrationsverket

2020-04

Sektion Stockholm

Protokoll från sektionsstyrelsemöte
Datum:

2020-04-17, kl. 09,00 – ca. 15,45

Plats:

Skype-möte

Närvarande:
Linda Ivung, Torgny Duräng, Yasemin Camlibel (andre vice ordförande/studieorganisatör),
Yvonne Öhrling, Maria Moussa, Diego Malagón, Sara Karlberg, Sebastian Cavegård,
Henrik von Eichwald, som dock frånvarar under ca 40 minuter under p. 12. Under p. 8
deltar HAMO Hayat Ibrahim.
Frånvarande:
Sofia Raptidou har meddelat frånvaro p.g.a. semester.
§ 1 Mötets öppnande
Linda Ivung öppnar mötet.
§ 2 Val av protokollgranskare
Yasemin Camlibel väljs till protokolljusterare.
§ 3 Fastställande av dagordning
Utskickad dagordning godkänns, med justering av numrering samt följande tillägg.
-Sebastian Cavegård anmäler fråga med anledning av nytt schema på Arlanda, att tas
under övrigt.
-Torgny Duräng anmäler en p. till p. personalärenden
-Därtill tas fråga om upptagningar av anteckningar. Styrelsens utser Maria Moussa till att
stödja sekreteraren Henrik von Eichwald under dennes frånvaro under mötet med att uppta
anteckningar.
§ 4 Föregående mötesprotokoll: 2020-02
Föregående mötesprotokoll 2020-02 godkänns och läggs till handlingarna. Protokoll från
Kick off 6 mars 2020 är ännu inte färdigställt, rapporterar Henrik von Eichwald.
§ 5 Konfirmerande av val AO och AMO
AMO, ordinarie, Anna Zahlin, Arlanda (APSTJ)
AMO Nguse Zerae Assefaw, ordinarie, mottagningsenhet 1 ( AM1)
AMO, ordinarie, Juliette Panikian och Zhila Omer som ersättare, NSC2
AMO ordinarie, Dijana Faneld, DUST2, godkänns i väntan på protokoll
AMO, ordinarie, Nadia Habib, NSC1, godkänns i väntan på protokoll.
AO Sebastian Cavegård, ersättare Hanna Olsson, Arlanda (APSTJ)
AO ordinarie, Rudi Ng, Ann Gustafsson, ersättare, asylprövningsenhet 2 (APST2)
AO ordinarie, Ann-Sofie Holm, Fördelningsenhet 1
AO, ordinarie, Sara Karlberg, ersättare Miriam Lindeborg, NSC2
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AO, ordinarie Maria Moussa, ersättare Marie Bendaoui, NSC3
Styrelsen godkänner ovanstående AMO/AO:n, i förekommande fall i väntan på att protokoll
inkommer.
Yvonne Öhrling rapporterar om val av AMO på förvaren. I Märsta är bara en enhet färdig
och ingen av de nominerade/valda ska fastställas av styrelsen.
Diego Malagón rapporterar om val på mottagningsenhet 8 där AMO nominerats/valts men
denne ska inte fastställas av styrelsen. Därtill rapporterar han om att val av AMO ska hållas
på mottagningsenhet 7 den 6 maj.
Henrik von Eichwald rapporterar om nominering/val av AMO på DUST2, som inte ska
fastställas av styrelsen.
§ 6 Ekonomi
Yvonne Öhrling rapporterar om ekonomin. Ekonomin är god och pga. rådande situation
orsakad av covid-19 kan större utgifter inte förväntas.
Styrelsen beslutar om att till avdelningen skicka in ändringsförslag av formulär för yrkande
av ersättning för utlägg, i enlighet med förslag som Torgny Duräng tagit fram.
§ 7 Medlemsstatistik
Linda Ivung rapporterar om att enligt den senaste statistiken har sektionen 428
medlemmar, varav 393 aktiva medlemmar. Nya medlemmar, 3 st.
§ 8 Arbetsmiljö
Hayat Ibrahim rapporterar om följande:
-Brister i kommunikation i en sektion från enhetschefer, medan motsvarande brister inte
har uppfattas avseende SC eller högre upp i organisationen.
-Kritik på en enhet avseende kommunikation av coronarelaterade frågor samt avsaknad av
skyddsutrustning. Därtill har det framförts att det brustit i kommunikation mellan denna
enhet och en annan enhet/boende, bl.a. vid aviserande av misstanke om en sökande bär
på coronavirus, och det har därtill saknats tillräckligt skyddsutrustning. Sara Karlberg
rapporterar angående detta om oklarheter som tidigare förekommit avseende gällande
rutiner men att detta bör ha åtgärdats.
-Hayat Ibrahim rapporterar vidare om frågor från personalen föranledda av att man på NSC
fortsättningsvis förväntas ha samtal och komma i kontakt med sökanden medan för asyl
har inredningar ställts in. Det har framhållits från sektionschef att det är viktigt att hålla
avstånd, men det är inte alltid praktiskt möjligt, t.ex. i utredningsrum. Hayat Ibrahim
rapporterar om att ett tjugotal utredningsrum ska utrustas med plexiglas.
-Hayat Ibrahim rapporterar att på tillståndsenheterna har det uttryckts frustration om
framtiden. Omständigheter som att personer arbetsletts till NSC har accentuerat detta.
-Sara Karlberg lyfter fråga om riskbedömningar med anledning av coronavirus ska hållas
även på enheterna samt uppföljning av sådana. Styrelsen diskuterar detta. Det rapporteras
om enheter där man funnit behov har man genomfört sådan på enhetsnivå.
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-Därtill rapporterar Hayat Ibrahim om oro p.g.a. stölder på kontoret. Man uppmanas anmäla
stölder i incidentrapporteringssystemet RITA. Hayat Ibrahim rapporterar vidare om att val
av AMO:n hållits samt att AMO-utbildningarna kommer att hållas på distans.
(Protokollf. anm. Härvid tar Maria Moussa över anteckningar under 40 min.)
-Styrelsen diskuterar sommarsemestrar samt föräldraledigheterna för personalen. Frågan
om hur personer på föräldraledighet ska ersättas diskuteras. Styrelsen anser att principiellt
ska dessa ersättas av vikarier och inte av annan personal på enheten vilket inte sker i
nuläget. Yvonne Öhrling rapporterar att på grund av renovering i Märsta skall personal som
jobbar på de renoverade avdelningarna täcka upp för personal som är på semester i de
andra avdelningarna.
-Torgny Duräng rapporterar om flytt av personal vid mottagningsenhet 1 (AM1) till Centria,
dagtid, samt NSC.
-Sebastian Cavegård tar upp fråga om schema på Arlanda där nattpassen fördubblats
särskilt för BF:arna. Fråga har uppkommit om det gick rätt till. AG kallade med mycket kort
varsel och ingen har förstått varför detta inte kunnat genomgå. Hayat Ibrahim meddelar att
hon ska följa upp detta.
-Yvonne Öhrling rapporterar kort om sjukskrivna på förvaren samt två intagna som är
isolerade med anledning av coronavirusspridningen.
§ 9 Information från avdelningsstyrelsen
-Aktuella förhandlingar
-Linda Ivung rapporterar om central förhandling med Arbetsgivarverket och ST m.fl.
fackförbund, varvid man kommit överens om extra övertid, 40 h/månad, för det fall behov
uppstår.
- Linda Ivung informerar om utgång från förhandlingarna avseende arbetsledningsrätt.
Arbetsgivaren har gått ut med information på verksnätet om detta. Linda Ivung rapporterar
att en förhandling slutat i oenighet avseende, bland annat, frågan om att arbetsgivaren vill
kunna styra tillfälligt personal, i strid med den senares vilja, till arbete som svårligen kan
tolkas ligga inom gällande arbetstidsavtal, t.ex. från kontorstid till schema. Torgny Duräng
erinrar om att det i en sådan enskild situation kan det finnas ett visst förhandlingsutrymme
om AG vill arbetsleda en enskild i detta läge.
-Linda Ivung rapporterar om angående vad som arbetsgivaren informerat om på verksnätet
avseende utlåning av personal till andra myndigheter, att detta i föreliggande situation bara
ligger på planeringsstadiet. Linda Ivung uttrycker synpunkten att det är märkligt att man går
ut i media med det i detta tidiga skede.
-Linda Ivung rapporterar om förhandlingar avseende klämdagar och ersättning, vilket
resulterar i, bland annat, ett skadestånd för arbetsgivaren på 70 000 kr som ska betalas till
förbundet, för underlåtelse att förhandla vilka som skulle in på klämdagar.
-Styrelsen konstaterar att i fortsättningen bör man bevaka att förhandling skett avseende
vilka som går in på klämdagar. Det noteras i sammanhanget att nästa klämdag är den 22
maj, samt att arbetsgivaren velat skjuta på förhandlingarna inför denna.
-Yvonne Öhrling rapporterar om personer som gått in på klämdagar på förvaren utan att
detta förhandlats.
§ 10 Aktuellt för Stockholm
-Var och en rapporterar från sin horisont
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Styrelsemedlemmarna rapporterar från sin horisont. I förekommande fall har frågor tagits
upp i protokollet under andra punkter.
-Omställningen
-Linda Ivung och Torgny Duräng redogör för de avslutade förhandlingarna i
omställningsprocessen och kretsningar. Styrelsen diskuterar detta. Bland annat nämns att
ST anser att kretsning fortsättningsvis reglerats i tidigare kollektivavtal, medan denna syn
inte delats av arbetsgivaren. Vidare rapporteras att AG har kallat till en utvärdering av
omställningen.
§ 11 Rapport om medlemsärenden
Torgny Duräng rapporterar om två aktuella medlemsärenden. Han meddelar att det
kommer att komma fler medlemsärenden i höst.
§ 12 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls fredagen den 15 maj 2020 per Skype.
§ 13 Övriga frågor
-Se ovan Sebastians Cavegårds fråga.
-Yvonne Öhrling, fråga om förvaren ska ingå i region nord. Linda Ivung meddelar att det
inte kommit ut information om det.
-Sara Karlberg rapporterar om tankar kring lönekartläggning.
§ 14 Mötets avslutande
Linda Ivung avslutar mötet.

Yasemin Camlibel
Justerare

Henrik von Eichwald
Sekreterare
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