ST inom Migrationsverket

2020-04

Sektion Mitt

Protokoll från sektionsstyrelsemöte
Datum:
2020-05-28
Plats: Migrationsverket, Skype
Närvarande:

Fariborz Sadri, Johan Böckelman, Kerstin Hedelin, Mikael Arnerlöv, Robert
Sörensson
Frånvarande: Per Dufvenberg, Laura O, Vesam Ilia.
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av dagordning och utse av granskare
Dagordning godkändes. Till granskare utsågs Johan Böckelman.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll från april godkändes.
§ 4 Aktuell information


Omställning: Omställning klar för detta år enligt verksnätet gäller. Utvärdering av
omställningsarbetet återstår.



Förvarsavdelning: Fortfarande inte klart hur överlämning av förvarsenheterna till
regionerna ska gå till. Nord kommer att få Gävle, Märsta och Flen. Möte med nya RC
veronika Lindstrana Kant gav inte mycket information då hon väntar på info från GD
och kommer att kalla till nytt möte. Förvaret i Gävle håller stängt fem veckor under
sommaren från v 27. Generellt: JO är intresserad av hur smittorisken sköts på
förvaren och har besök i Märsta och Flen. Även tidigare besök har lett till kritik.
Covid19, arbetsfriheten har skiftat mellan förvaren. Syd har däremot inte följt GDs
riktlinjer.



RALS: Fortfarande oklart när förhandlingarna kommer att starta. STs anser att
förhandlingarna bör skjutas upp men målet är att avtalet ska vara klart oktober 2020.
AG har beslutat att förlänga nuvarande avtalet till 30 november 2020. Informationen
har gått ut till medlemmar i nyhetsbrevet.



Rekryteringsprocessen inom region mitt. Inte anställningsstopp men RC har ansvar för
rekrytering. EC föredrar för SC och RC som tar beslut. Ta hänsyn till omplaceringar.



AGs tankar om en ny rekryteringsprocess (presenteras i en PowerPoint). Facket bör
vara mera involverad i utformningen av annonsen. Information enligt RALS 9 vid ny
tjänst och ny lönesättning



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 förhandlar om ersättning med ledig
dag.
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Från Sektionen
Uppsala: Tillstånd: Fortsatt oro runt muntliga utredningar och DNA-tagning på grund av
smittrisken.
Asyl: AMK. Utredningar via Skype. Många utredningar, lite teknikstöd.
Mottagning AMK. Flextider har gått ner. Röda siffror ska ses över. Alla jobbar på plats
om de inte visar symptom. Begränsade öppettider under sommaren. Inga
sommarvikarier får tas in. Däremot finns 2 timvikarier som kan gå in..
Knivsta: 20 boende i Knivsta och lika många i Enköping. Flesta som kan jobbar
hemma eller hjälper andra enheter. Diskussion för om hur urvalsprocessen ska vara vid
intresse av arbete på annan myndighet.
Örebro: En enhet vill att medarbetarna ska komma tillbaka till kontorsmiljö. AMO har
skrivit brev och gått emot. Tanken med hemarbete underlättar att hålla avståndet på
arbetsplatsen. Förslag till förändrad organisationsstruktur för att skapa flera små
enheter. Tillstånd ska omorganiseras till två separata produktionsmål.
Samlokaliseringen SIA ska komma tillbaka till Ö. Bangatan (citypassagen).





MBL 11 § / Region Mitt:
MBL 25 maj 2020, riskbedömning covid19.
MBL11 § Information. Planering av delning av stora enheter lämnas till nya
regionerna. Uppdragsfördelning mellan enhet.
OSA enkät. Facken ska lämnat förslag på enhet som ses som förebild till nästa AMK
utifrån resultaten i OSA enkäten.

§ 5 Arbetsmiljö
Aktuella frågor
§ 6 Ekonomi
Ekonomin är god. Inga resor och inga aktiviteter.
§ 7 Värvning
Aktuella siffror: Antal medlemmar i Region Mitt 332.
§ 8 Interna arbete
 Hemsidan: avdelningsstyrelsen (Linus), ansvarar för uppdatering hemsidan.
 Publicering av våra personuppgifter måste godkännas innan de läggs ut.
 Sommarsemester skickas in till Fariborz snarast
 Sektionsdag inställd.
§ 9 Övriga frågor
§ 9 Nästa styrelsemöte
 Juni 12 kl. 9-12
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