ST inom Migrationsverket
Sektion Mitt

Protokoll från sektionsstyrelsemöte
Datum:
Plats:

2020-09-25
Migrationsverket genom Skype

Närvarande:

Fariborz Sadri, Kerstin Hedelin, Robert Sörensson, Johan Böckelman,
Vesam Ilia
Frånvarande: Per Dufvenberg, Mikael Arnerlöv, Laura Oktay, Sanna Nordblad
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av dagordning och utse av granskare
Dagordning godkändes. Till granskare utsågs Johan Böckelman.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll från augusti godkändes
§ 4 Arbetsmiljö
Aktuella frågor (HAMO)
- Distansarbete rekommenderas i så stor utsträckning som möjligt.
- Verkets omorganisation pågår.
- Stor oro inför bildandet av nya regioner samtidigt som nerdragning sker.
- HAMO deltar i många möten och riskbedömningar. AG kallar med kort varsel och
bedömningen blir hastigt gjorda utan tid att diskutera vad förändringen innebär.
Ingen kvalité i riskbedömningen.
- Arbetsmiljödag kommer att genomföras den 30 september via Skype. Tema
hemarbete på grund av Corona och hur det har fungerat.
- Verkets särskilda ledningsstab för coronavirusets spridning (SLS) har kommit med
rekommendationer för hur skyddsutrustning ska användas.
- Inga uppdatering av riskbedömning pga. Corona sker.
- Ställningstagande från AMV gällande gravida och ammande som inte bör ha kontakt
med sökande. (Gäller främst förvar och mottagning)
- Regionalt: OSA enkät kommer att genomföras innan omställningen. Hela enkäten
ska göras på teamnivå förutom kränkande särbehandling.
- Vissa chefer vill återgå till normalläge med arbete i receptionen och samtal mm.
- Johan B: Riskbedömning för Verksamhetsstöd lämnas inte ut av AG. Vill inte lämna
ut innan MBL 11 § är gjord. HAMO: Om inte AMO deltar är riskbedömningen inte
giltigt.
- HAMO val och HAMO i den nya organisationen
- Diskussion om mandatperiod har förts.
- Fackliga organisationer diskuterar hur skyddsorganisationen ska se ut i
fortsättningen.
- En grupp arbetar med frågorna. Funderar över att ha egna HAMO och AMO
- AMK september frågan om OSA-enkäten togs upp.
- Arbetsmiljöplan för omorganisation för mottagning ska förhandlas med RC på
måndag 28 september.
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Information från Avdelningsstyrelse (Sanna N)
Omställning
- Många fackliga frågor att ta ställning till inför omställningen. Avdelningsstyrelsen
deltar i olika samtal och gruppbildningar. ST kommer att påkalla förhandling inför
vissa frågor.
- Stor osäkerhet råder på alla plan
- Krav på neddragningar av Verksamhetsstöd.
- Omställningsmedel: nytt omställningsavtal ska fastställas för de 60 miljoner som
finns för att de ska komma medarbetar tillgodo.
Facklig tid
- HR gör en översyn av facklig tid då idag inte finns nedskrivet.
§ 5 Aktuell information
 Förvarsavdelning:
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: 3 sektioner, 9 enheter
- Gävle: 1 sektion, 3 enheter,
- Nya förvaret i region Nord kommer att tillhöra Gävlemed samma sektionschef.
- Flen- Göteborg: Nytt förvar på Aminogatan.
- Besöksförbud: förvaren öppnas åter för besök.
- En grupp jobbar med schemafrågor.
- Kansliet på gång att avvecklas. Oklar fortsättning


RALS: Centrala förhandlingar pågår. Nuvarande avtalet förlängt till 30 november
2020. Information finns på förbundets hemsida och information har även gått ut till
medlemmar. Förberedelser görs som vanligt.



Omställning: Flera orter kommer att avvecklas. SEA läggs ner i Örebro (23 ÅA). ST
kallad till MBL11 § den 25 september (idag). 60 miljoner finns i omställningsbidrag.
Avtal om användning ska skrivas inom kort.
Aktuella rapporter
Uppsala:
Mottagning: Omorganisation pågår. Fyra team ska bli två team och två teamledare.
Delad uppfattning bland medarbetare.
Asyl: Flera utredningar genomförs vilket medför flera personer i receptionen.
Serviceenhet: Oro och osäkerhet inför omställningen.
Tillstånd: Obekväma med att göra utredning bakom plastdrapperi och att ta DNA.
Örebro:
Finns en osäkerhet inför att återgå till vanlig standard i närvaro.
Tillstånd 2: MBL 11 § inför att man går ner till två team,
Tillstånd 1: Enhet fungerar bra.
Västerås och Borlänge berörs av lönefrågor.
Åby och Knivsta inget nytt.
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Från Sektionen
 MBL 11 § / Region Mitt: 16 september
 Förlängningar av EC i Uppsala Maria Emtfors, Asyl 3 slutar. Mikael Zaar (MZ) ny EC
genom arbetsledningsbeslut. Rebecka Sörensen Asyl 2 och 3 fram till MZ tillträder.
Jonny Lundmark asyl 5 tf. till 31 dec 2020.
§ 6 Ekonomi
STs ekonomin är god 50.014 SEK
§ 7 Värvning
Aktuella siffror (tidigare månad): Totalt antal medlemmar 2663 (2686)
Region Mitt: 349/324 (331),
Öst: 715 (723), Stockholm: 394 (393), Nord: 328 (331), Väst: 425 (432), Syd: 477 (479).
§ 8 Interna arbete
- Förbättring av hemsidan pågår.
- Nya DL listor utskickade.
- Sektionens årsmöte hålls normalt i februari.
- Årsmöte för nya sektioner kommer att hållas i december 2020. Fullt mandat för nya
sektioner gäller från 1 jan 2021. Beslut togs på avdelningsmöte. Årsmötets nuvarande
sektion hålls i januari-februari 2021. Nuvarande sektioners tillgångar tillfaller
avdelningen. Nya sektioners budget och verksamhetsplan för 2021 upprättas av
avdelningen.
- Johan Böckelman och Robert Sörensson valda till avdelningsrådet inom
Migrationsverket.
- Nyhetsbrev från avdelning om omställning och lönerevision har gått ut.
§ 9 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 9 Nästa styrelsemöte
23 oktober 9-15
Fariborz Sadri
Ordförande

Kerstin Hedelin
Sekreterare

Johan Böckelman
Granskare
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