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Protokoll från sektionsstyrelsemöte
Datum: 2020-08-24
Plats: Skypemöte och bokat videorum: Spiran Umeå
Närvarande:
Catharina Backelund, ordförande
Linus Olsson, vice ordförande
Åsa Widgren, ordinarie ledamot
Anita Nyberg, ordinarie ledamot
Christian Liliequist, studieorganisatör
Johanna Öhrvall, ersättare
Förhinder:
Thomas Lind, ersättare
Mats Skytt, HAMO

§ 1 Mötets öppnande
Catharina öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 2 Fastställande av dagordning samt utse 1 granskare.
Dagordningen fastställs. Christian utses till granskare.
§ 3 Föregående mötesprotokoll: 2020-06
Gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§ 4 Rapporter
Avdelningen
Det har varit sommar och inga möten sedan vi senast hade vårt möte. Nästa möte på
onsdag-torsdag. Arbetsgivaren har kallat till förhandling gällande fastställande av rollkort
för biträdande regionchef/avdelningschef.
Regionalt
Det har varit sommar och lugnt. Vi har efterfrågat mötesdatum för hösten. Förhandling
gällande förlängning av tf. EC på tillståndsenheten i Sundsvall är gjord. Regionchefen har
informerat om en ny enhetsstruktur för tillståndsprövningsenhet 2 i Umeå, kallelse till
förhandling kommer inom kort.
Nya region Nord
Catharina kallad tillsammans med ST ordförande i Mitt och Stockholm till MBL-möte i
morgon med Veronica Lindstrand Kant ang. hur den nya organisationen ska ha sina möten
(MBL och AMK osv.) Ag har även kallat till förhandling gällande att tillsätta en biträdande
regionchef.
ATO och HAMO är kallade till deltagande på stora chefsmötet. Underlagen från workshops
som gjordes tidigare har skickats ut samt dagordning.
Riskbedömning gällande nya region Nord har gjorts. Vi har inte fått ta del av
planeringsförutsättningarna, tidplan eller information gällande ev. omställning för nya
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Region Nord, det är inte klart ännu. Verkar inte vara inlämnad till GD ännu. Det pratas om
att minska överbyggnaden men annars vet vi inget.
Enheter
Umeå- Har nästan inga AO kvar. Två mejl i GB-lådan angående tjänster hos tillstånd i
Umeå har inkommit.
Boden- Fvp intervjuer för ny assistent medarbetare. Referenser tas just nu.
Boden- Mottagning, jobbar hemifrån var tredje vecka i stället för varannan som de gjorde
tidigare.
Boden- Asyl, har behov av fler assistenter på grund av bland annat tjänstledigheter.
Fortsätter att arbeta hemifrån vid behov.
Boden- Tillstånd, kallat till möte angående val av AO.
Boden- Service, haft möte men ännu oklart med omställningen. Ekonomi kommer plockas
bort? Vilket blir fler än 3 tjänster bort. Annars är det lugnt. Några jobbar hemifrån, kravet är
att en ska vara på plats.
Skellefteå- Inget AO men det finns ett AMO. Styrelsen medverkar i AMK. Ingen kallelse för
hösten ännu.
Kramfors- Jobbat i sommar med att tömma lägenheter. 158 stycken ska avvecklas och 51
% har tömts hittills. 78 kvar att tömmas innan årsskiftet. En HL utlånad till AF i 6 månader
from 24/8. Inte kommit igång med AMK ännu efter sommaren. De flesta jobbar på plats och
inte hemma, endast någon dag i veckan genom enskild överenskommelse.
Sundsvall- Tillstånd, TF enhetschef som tidigare har varit TL. Man fortsätter arbeta
hemifrån vid behov. Det finns riskgrupper som har arbetat hemifrån hela tiden. EC har
endast pratat med dessa om arbetsmiljön och inte gjort något hembesök. HL byter från
mottagning till Tillstånd, har tidigare jobbat på Asyl. Några har sagt upp sig som varit
tjänstlediga. 5 kvar av 16 som man tidigare var, övriga är nya/kommit över från andra
enheter.
Sundsvall- Mottagning, några har fått förlängt pga. avveckling av platser. Alla jobbar på
plats och inte hemma. Särskilda regler hur man organiserar receptionen för att hålla
avstånd. Många som åker till Sundsvall för daktning då övriga enheter söderut har dåligt
med tider.
§ 5 Arbetsmiljö
HAMO har anmält förhinder till mötet.
Genomgång av aktuella frågor.
Covid-19
Uppdaterad version av riskbedömningen finns på verksnätet. Uppdatering av regionens
och enheternas Covid-riskbedömningar behöver göras.
Enhetscheferna i Boden ska träffas i morgon och diskutera utglesning i teamrum och
allmänna utrymmen. Då det är många samtidigt på plats i tex. fikarum.
§ 6 Interna arbetet
Kommande AO träff –val av AO planering
AO-möte Onsdag 2/9 klockan 13-14.30.
Planering MBL utbildning styrelsen
Gemensamt med AO på AO-träffen den 19/10. Utökar mötestiden så vi hinner med.
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Framtida organisation
Styrelsen pratar kring våra egna tankar. Det ska bli 3 sektioner och en avdelningsstyrelse.
Men i övrigt är inget klart med storlek på styrelser och representation från olika sektioner
ska fördelas. Det pågår möten inom avdelningen och vi inväntar beslut. Alla valberedningar
ska kallas till utbildning/möte inför kommande organisationsförändringen. Bojana från
förbundet ska hålla i detta. Viktigt att nya sektionsstyrelsen Nord inte enbart är fixerad vid
Stockholmsområdet.
Vid en ny organisation så blir det minskning av heltidsfackliga och då är det viktigt att det
finns en plan för återgång till andra arbetsuppgifter.
Förändring i styrelsen
Christian kommer att vara tjänstledig från september och därmed så avslutar han sitt
uppdrag som studieorganisatör i styrelsen. Vi tackar Christian för den här tiden och önskar
honom lycka till i framtiden. En av ersättarna behöver gå in som ordinarie ledamot,
beslutas vid kommande möte.
§ 7 Värvning
Kommande aktiviteter och inköp, medlemsmöten via Skype
Möten via Skype inbokade för alla enheter/orter över hela hösten.
Aktuella medlemssiffror
Region Nord 30/6, 332 aktiva medlemmar 31/7, 328 aktiva medlemmar, avdelningen 30/6,
2.677 st. samt 31/7, 2.663 st.
Kartläggning
Många ligger fel i våra register, en uppföljning kommer ske under hösten, dels inför vår
omorganisation. Då kommer medlemsregisterna för sektion Nord- Mitt och Stockholm slås
ihop, vilket innebär betydligt fler medlemmar inom nya sektion Nord.
§ 8 Ekonomi
Uppföljning, halvårsbokslut
Bokslutet är klart och ska skickas in till avdelningen. Det ser bra ut, vi har bara förbrukat
20,7% av vår budget och stor del av orsaken är ju Corona. Ekonomin är god. Allt stämmer
och är kontrollräknat. Förtäring och medlemsrekrytering är de poster vi har lagt ut pengar
på. Vår kassör har fullständig koll och ordning på ekonomin.
§ 9 Fastställande val av AO och AMO
Inga nya att fastställa.
§ 10 Övriga frågor
Inga nya frågor.
§ 11 Nästa styrelsemöte 16 september 09.30-15.30 via Skype/video
§ 12 Mötets avslutande med reflektion
Alla reflekterar och mötet avslutas.

Catharina Backelund
Ordförande

Anita Nyberg
Sekreterare
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