ST inom Migrationsverket

2020-07

Sektion Stockholm/Gotland

Protokoll från sektionsstyrelsemöte
Datum:

2020-09-04, kl. 09,00 – ca. 12.35.

Plats:

Skype-möte

Närvarande:
Linda Ivung (ordförande), Torgny Duräng (förste vice ordförande), Yasemin Camlibel
(andre vice ordförande/studieorganisatör), Diego Malagón, Lovisa Alfredsson, Sofia
Raptidou, Maria Moussa, Sara Karlberg, Henrik von Eichwald. Markus Johansson ansluter
sig från ca kl. 11,00 p.g.a. meddelat förhinder. Avdelningsordförande Sanna Norblad deltar
vid mötet. Under p. 8 deltar huvudarbetsmiljöombud (HAMO) Hayat Ibrahim.
Frånvarande:
Sebastian Cavegård och Yvonne Öhrling har meddelat förhinder.
Jotiar Maronsi samt Edgar Triana Silva har inte meddelat förhinder.
§ 1 Mötets öppnande
Linda Ivung öppnar mötet.
§ 2 Val av protokollgranskare
Maria Moussa väljs till protokolljusterare.
§ 3 Fastställande av dagordning
Utskickad dagordning godkänns, med justering av numrering av punkterna.
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Mötesprotokoll 2020-06 godkänns och läggs till handlingarna.
§ 5 Konfirmerande av val AO och AMO
Styrelsen godkänner nedanstående AMO/AO:n, i förekommande fall i väntan på att
protokoll inkommer.
AO
Sofia Raptidou, ordinarie AO, Ted Bohlin, ersättare, enligt nomineringsmöte 2020-02-20 på
enheten för återvändandesamordning (AS1)
AMO
Svetlana Sorokina, förste ersättare för AMO, enligt nomineringsmöte 2020-04-02 på
enheten för återvändandesamordning (AS1)
§ 6 Ekonomi
Linda Ivung rapporterar om ekonomin. Ekonomin är god. Styrelsen konstaterar att
rådande situation fortsättningsvis förhindrar medlemsaktiviteter som kunde föranleda
utlägg. På förslag av Sanna Norbland om att ordna någon form av synlighetsaktivitet
uppmanar Linda Ivung styrelsen att ta del av ST-butikens utbud och komma med
eventuella förslag till nästa möte.
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§ 7 Medlemsstatistik
Linda Ivung rapporterar om att enligt den senaste statistiken har sektionen
totalt 429 medlemmar, varav 393 aktiva medlemmar. Nya medlemmar, 2 st.
Sanna Norblad framför reflektioner om möjligheter till riktade rekryteringsinsatser och
rekryteringsmöten per Skype. Torgny Duräng rapporterar om lyckad rekrytering i Märsta.
§ 8 Arbetsmiljö
HAMO Hayat Ibrahim rapporterar om följande:
- Situationen på mottagningsenheterna. Man har en anmärkningsvärt hög arbetsbelastning
och därtill har man fått agera frågetelefon för tillstånd då frågor kopplas dit. Även Torgny
Duräng rapporterar även om detta (Även Diego Malagón rapporterar om saken, under
p.10). HAMO Hayat Ibrahim meddelar att situationen ska tas upp i regionens
arbetsmiljökommitté.
-Hayat Ibrahim rapporterar om indikationer på mycket hög arbetsbelastning för personalen
på vissa asylenheter där utredningsfrekvensen trappats upp.
-För asylprövningsenheten på Arlanda rapporterats att man där flaggat upp för
oangelägenheter med ett nytt schema och därför ska Arlanda v. 37 återgå till ett tidigare
schema, vilket uppskattas av medarbetarna.
-Hayat Ibrahim rapporterat om situationen på tillståndsenheternas EES-grupp, bland annat
brist på beslutsfattarstöd.
-På enheten i Visby upplever personalen oro för framtiden, samt oangelägenheter med att
tillförordnad chef är placerad i Stockholm och inte kunnat vara på plats, samt problem
avseende vissa arbetsuppgifter som personalen anser sig ha dåliga förutsättningar att
klara av. Diskussion förs om att situationen för enheten bör omklassificeras i regionens
arbetsmiljökommitté från grönt till åtminstone gult, om inte rött, och det meddelas att
situationen ska tas upp där, samt att det även kan finnas skäl att från avdelningens sida ta
upp frågor kring enheten i andra sammanhang med arbetsgivaren.
-På fråga av Linda Ivung tas behov av uppföljning av skyddsrond i Sundbyberg, plan
6/nationellt servicecentrum upp.
§ 9 Information från avdelningsstyrelsen
-RALS
Sanna Norblad, som även har uppdrag i ST:s förbundsstyrelse, rapporterar om situationen
inför kommande RALS-förhandlingar och nämner att på grund av rådande situation
kommer sannolikt förhandlingarna att försenas. Hon meddelar att avdelningen förbereder
information till medlemmarna om situationen inför RALS-förhandlingarna. Torgny Duräng
rapporterar om att arbetsgivarens bedömningssamtal med personalen i regionen ska vara
klara i september men att enligt vad som är känt ska i väntan på vidare besked från HR
inga lönesättande samtal genomföras. Sara Karlberg föreslår att sektionen ordnar med ett
informationsmöte där frågor kring RALS tas upp på möte med AO:n (se beslut, p. 10).
-Ny organisation
Linda Ivung redogör för arbetet med ny sektionsindelning. I avdelningsstyrelsen har man
beslutat om tre sektioner och att dessa ska anpassas efter Migrationsverkets blivande
regionsindelning samt att detta ska införas från den 1 januari 2021, vilket innebär för
sektion Stockholm/Gotlands del att sammanslagning görs med två andra sektioner.
Avdelningen har tagit fram förslag när årsmöten ska hållas och hur arbetet i nuvarande
sektioner ska avslutas. Valberedningsmöte är kallat till på onsdag 9 september.
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Sektionsstyrelsen diskuterar aspekter på den framtida organisationen. Bland
annat anser man att på grund av den nya sektionens storlek bör den framtida
styrelsen vara förhållandevis stor.
-Fyllnadsval till avdelningsrådet. Sanna Norblad uppmanar sektionen att inkomma med
nomineringar till avdelningsrådet den 18 november då två fyllnadsval ska hållas.
-Sanna Norblad och Linda Ivung redogör för arbetet med den framtida AMOorganisationen och de diskussioner man har haft med de andra fackförbunden och
HAMO:n. Det framhålls bland annat att framtida HAMO ska ha en dräglig arbetssituation
och den framtida organisationen måste utformas med hänsyn till detta.
§ 10 Aktuellt för Stockholm
-Datum för AO-träffar
Efter förslag av Sara Karlberg beslutar styrelsen om att Yasemin Camlibel och Sara
Karlberg sätter ut förslag på tid och ämnen för ett sådant första möte, förslagsvis i mitten
av oktober, vid vilket ämnen som RALS, AO-uppdraget samt covid-19-relaterade frågor
kan behandlas.
-Omställning
Linda Ivung redogör för ett par enskilda ärenden som förbundet driver efter
omställningsprocessen.
-Nya region Nord
Linda Ivung och Sanna Norblad rapporterar om arbetsgivarens arbete med den framtida
region Nord
-Förvar.
Torgny Duräng rapporterar om frågor kring situationen på förvaren i Märsta. I övrigt
rapporteras att är covid-19 av naturliga skäl fortsatt är en aktuell fråga inom verksamheten.
Därtill rapporteras om en framgångsrikt driven facklig fråga i Märsta, varvid en
organisationsförändring som personal var kritisk mot förhindrats.
-Var och en rapporterar från sin horisont.
-Henrik von Eichwald rapporterar om situationen på DUST1-2 under sommarena och att
enheterna kommer att fortsättningsvis under resten av året stöda AT-enheten genom att ett
eam på DUST2 arbetar med s.k. spårbytesärenden.
-Diego Malagón rapporterar om en ansträngd situation på mottagningsenheterna, främst 79, där handläggare har 160-200 ärenden mot normalt 70 på grund av svårigheterna med
verkställigheter under covid-19-pandemin.
-Torgny Duräng rapporterar avseende mottagningen att de s.k. IBO-ärendena för region
nord, utöver Västerås, flyttats över till Sundbyberg.
-Sara Karlberg rapporterar om utlåning av personal från enheterna på nationellt
servicecentrum (NSC) till asylenheterna, som ska stödjas med ett handfull personer. Bland
dessa finns personer med förtroendeuppdrag och det kan därför ha negativ inverkan på ar
betsmiljöarbetet samt facklig verksamhet. Maria Moussa framhåller behovet av stöttning
från styrelsen på servicecentret. Sektionsstyrelsen ger förordnande till Sara Karlberg att
företräda sektionsstyrelsen på samtliga enheter på NSC samt att arbetsgivaren ska
meddelas att hon får kallelse till alla möten av fackligt intresse på enheterna. Även
Yasemin Camlibel ska stöda henne i uppdraget.
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§ 11 Rapport om medlemsärenden
Torgny Duräng och Linda Ivung rapporterar om pågående medlemsärenden.
§ 12 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls fredagen den 2 oktober 2020 per Skype.
§ 13 Övriga frågor
-Information till Medlemsnytt
Styrelsen beslutar att ordförandena får avgöra om det uppkommer något som föranleder
att information skickas ut till medlemmarna.
§ 14 Mötets avslutande
Linda Ivung avslutar mötet, varpå efterföljande reflektionsrunda genomförs.

Maria Moussa
Justerare

Henrik von Eichwald
Sekreterare
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