ST inom Migrationsverket
Sektion Mitt

Protokoll från sektionsstyrelsemöte
Datum:
Plats:

2020-08-28
Migrationsverket genom Skype

Närvarande:

Fariborz Sadri, Kerstin Hedelin, Robert Sörensson, Mikael Arnerlöv, Laura
Oktay till 11.00, Johan Böckelman från kl. 11.00
Frånvarande: Per Dufvenberg, Vesam Ilia,
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av dagordning och utse av granskare
Dagordning godkändes. Till granskare utsågs Mikael Arnerlöv.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll från juni godkändes
§ 4 Arbetsmiljö
Aktuella frågor (HAMO)
- Verkets omorganisation har påbörjats. Distansarbete rekommenderas i så stor
utsträckning som möjligt.
- Regionledning Mitt önskar genomföra en ny OSA-enkät. ST anser det olägligt.
- Planerade utbildning i konflikthantering för Teamledare har hållits av personal från
HR. Några deltagare är skeptiska till utbildningen då de känner att deras agerar i
sina roller har ifrågasätts. Tveksamt om utbildningen ger bra resultat då den leder till
flera frågor än svar.
- Uppsala: Många medarbetare tillbaka på plats i Migrationsverket lokaler på
Bolandsgatan 16. Instruktioner för att undvika smittspridning av Covid19 följs inte.
Många hemarbetande (Tillståndsenheten) ger en ojämn belastning på de som är
närvarande på arbetsplatsen. Ett ökat krav på att hålla utredningar har framförts.
Istället för en ny OSA-enkät bör en enkät om hemarbetet göras.
Mottagningsenheten ser över sin organisation.
- HAMO-val. Diskussion om mandatperiod har förts. Möte mellan AG och fackliga
inbokat till 1 september.
- AMK augusti: Inga incidenter under sommaren. Enkät gällande utbildning i
konflikthantering för teamledare planeras. Uppsala Mottagningsenhet
omorganisation pågår. Örebro: om SEA samlokaliseras med Örebro blir det
trångbott. Oklart vad som händer med tanke på Covid19- smittan. SEA saknar AMO
och ATO
- Central riskbedömning för Covid19 gjord i augusti. Fortsatt hemarbete och att följa
Folk Hälsomyndighetens (FHM) rekommenderas.
§ 5 Aktuell information
 Förvarsavdelning: Förvaret i Gävle har varit stängt för ombyggnation under sommar
Personal har haft semester under perioden. Region Nord har nu tre förvar, Märsta,
Gävle, Flen. Riskbedömning för omorganisationen gjord för region Nord förutom
förvaren som då inte ingick. Ny riskbedömning kommer att göras. Nytt förvar i region
Nord under upphandling. Märsta. Stor omorganisation pågår i Märsta som idag har
nio enheter. Schemalagd personal ska gå över till dagtid då en handläggare/
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schemalagd team anses tillräckligt. Förvarskansliet kommer att avvecklas när
Förvaren går upp i Regioner. Oklart vad som händer med kansliet. Förvaret i
Göteborg har problem med brandskydd och mycket slitna lokaler. Upprustning skulle
innebära mycket stora kostnader. Nya lokaler på Aminogatan är under upphandling.
Förhandling med regering för finansiering pågår. Ny lokal i Göteborg påverkar en
enhet i Flen som kommer att stängas pga. av att brandskyddet ej är godkänt.


RALS: Centrala avtalet förlängt till 30 november 2020. Inväntar nytt centralt avtal
innan lokala avtal kan påbörjas. Fackliga organisationerna förbereder sig redan nu
inför lokala förhandlingar.



Omställning: Flera orter kommer att avvecklas. GD beslutar om vilka orter det ska
gälla och Regionchef och Sektionschef beslutar om vilka enhet som ska försvinna. I
Örebro kommer en del av mottagning att avvecklas. Återvändandeenheten går över till
Göteborg.



Region Mitt och Nord har tidigare avvecklat boendeplatser. 200 i Gävle har försvunnit.
Ytterligare 1000 boendeplatser ska avvecklas. Nya regionchefen Veronika Lindstrand
Kant kommer att ge information i oktober gällande omställning.



Arbetsgivaren har fått omställningsmedel från regering. Oklart hur de kommer att
användas. 5 600 platser ska avvecklas i syd. ST, SACO, SEKO centralt diskuterar och
förbereder omställning och kretsläggning.
Aktuell rapport
Knivsta: 5 000 kvotflyktingar beslutade att komma in. Chartrat plan till Georgien
planeras. Enköping, alla brandsläckare stulna.
Uppsala: Mottagning: riskbedömning inför omorganisation pågår. Asyl: Teamledarnas
förordnande förlängda till slutet av året. Serviceenheten: nerskärningar med 10 % av
personalen. Ingen kompetensutveckling som inte gynnar enhet kommer att
godkännas. Tillstånd: Handläggare genomför utredningar på plats genom videolänk
och tar DNA-prov bakom plexiglas i receptionen. Känner olust och oro för smittrisk. Ett
litet utredningsrum har utrustats med plastdrapperi för att kunna genomför utredning i
samma rum. Åtgärden upplevs inte som ett tillräckligt skydd mot smittspridning.

Från Sektionen
 MBL 11 § / Region Mitt:
Åby vill omförhandla sitt avtal om förskjuten arbetstid. Enligt ATA gäller förskjuten
arbetstid endast för de som går på schema vilket inte förekommer på Åby. ST
undersöker vilket underlag som finns.
-ST har ställt fråga om hur många tomma lokaler som finns och hur mycket det
kostar.
-Nya riktlinjer för korttidsfrånvaro beslutade av HR 2020-08-17 (HR/01472020) ej
förhandlat med fack och skydd.
§ 6 Ekonomi
Nuvarande revisorn Eva Delmart-Andersson har redovisat halvårsbokslut som blivit
godkänt. Sektionens ekonomi är god. Catharina Backelund region Nord kommer att
vara avdelningens kassör då Eva nu går i pension.
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§ 7 Värvning
Aktuella siffror (tidigare månad): Totalt antal medlemmar 2663 (2686)
Region Mitt: 324 (331), Öst: 715 (723), Stockholm: 394 (393), Nord: 328 (331), Väst:
425 (432), Syd: 477 (479).
§ 8 Interna arbete
- Planer finns på förbättring av hemsidan.
- Intern utbildning gällande hur en omställning ska genomföras bör ges till alla ATO.
- Omorganisation inom ST kommer att anpassas till arbetsgivares organisation.
- Sektionens årsmöte hålls normalt i februari. Förslag på att årsmöte ska hållas innan
årsskiftet har inkommit.
- Johan Böckelman och Robert Sörensson valda till avdelningsrådet inom
Migrationsverket.
§ 9 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 9 Nästa styrelsemöte
25 september 9-15
Fariborz Sadri
Ordförande

Kerstin Hedelin
Sekreterare

Mikael Arnerlöv
Granskare
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