ST inom Migrationsverket
Sektion Mitt

Protokoll från sektionsstyrelsemöte
Datum:
Plats:

2020-10-23
Migrationsverket genom Skype

Närvarande:

Fariborz Sadri, Kerstin Hedelin, Robert Sörensson, Johan Böckelman,
Vesam Ilia, Laura Oktay (11-11:30)
Frånvarande: Per Dufvenberg, Mikael Arnerlöv.
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Fastställande av dagordning och utse av granskare
Dagordning godkändes. Till granskare utsågs Johan Böckelman.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll från september utskickat för godkännande
§ 4 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: 1 sektion, 9 enheter
- Kansliet avvecklas. Oklar vad som händer med medarbetarna.
- Gävle: 1 sektion, 3 enheter,
- Två medarbetare omplacerade till förvaret i Gävle genom arbetsledningsbeslut.(En
utbildningsansvarig och en från boende). Ytterligare en person EC föreslagits för
placering i Gävle. ( AMK har begärts av ST)
- Inget nytt om nya förvaret i region Nord kommer att tillhöra Gävle med samma
sektionschef.
- Flen: en avdelning stängs när Aminogatan öppnar.
- Göteborg: inget besked från Regeringen om finansiering för nya förvaret
Aminogatan.
- Besöksförbud: förvaren öppnas åter för besök.
- En grupp jobbar med schemafrågor.


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). Ca 60 miljoner finns i
omställningsbidrag. Avtal om användning ska skrivas inom kort.
Aktuella rapporter
Uppsala:
Alla som inte måste utföra sitt arbete på arbetsplatsen är beordrade att arbeta
hemifrån. Alla muntliga utredningar på plats är pausade. Beslutet gäller till den 3
november i första hand.
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Mottagning: Omorganisation pågår. Nya teambildningen med två team/ två
teamledare har börjat fungera. Delad uppfattning bland medarbetare.
Asyl: Alla muntliga utredningar på plats inställda.
Serviceenhet: Oro och ovisshet inför omställningen och neddragningen från sju
medarbetare till tre. Kretsnings ska ske mot Migrationsverkets alla enheter i Uppsala
kommun. Enheterna har inte fått samma information om vilka arbetskategorier som
ska ingå i kretsning och göra KAHAK.
Tillstånd: Alla muntliga utredningar inställda. Endast assistenter och EC finns på
plats. Många vittnar om tekniska svårigheter med hemarbetet och att de mår dåligt av
att inte få träffa kollegor.
Örebro:
Tillstånd 2: MBL 11 § inför att man går ner till två team,
Tillstånd 1: Enhet fungerar bra.
Västerås: inget nytt
Åby och Knivsta inget nytt.
Borlänge: saknar fortfarande ATO
§ 5 Arbetsmiljö
Aktuella frågor (HAMO)
- Distansarbete rekommenderas i så stor utsträckning som möjligt.
- Verkets omorganisation pågår och innebär en utmaning.
- Stor oro inför bildandet av nya regioner samtidigt som nerdragning sker.
- Hemarbetet medför bland annat en ergonomisk utmaning som börjat visa sig.
Enhetschefen ansvarar för att personal får den utrustning de behöver för att utföra
arbetet utan arbetsskador. Ansvara även för transporten.
- (Mottagningen Uppsala: interna omorganisationen en utmaning i sig.
- Åby/Knivsta: problematiskt att garantera att kvotflyktingar är symptomfria när de
anländer.
- Verksamhetsstöd: oklarheter kring hur kretsningen ska genomföras. KHAK har
påbörjats på en del enheter.
- HAMO deltar i många möten och riskbedömningar. AG kallar med kort varsel och
bedömningen blir hastigt gjorda utan tid att diskutera vad förändringen innebär.
sämre 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 än.
- 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.
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-

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.

Från Sektionen
 MBL 11 § / Region Mitt: ??
 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.
§ 7 Värvning
Aktuella siffror. Antal medlemmar totalt/aktiva (tidigare månad): 2876/2609 (2899/2632).
Mitt: 343/315 (348/354), Nord: 352/324, (354/326), Syd: 520/462, (523/466),
Väst: 447/409, (452/414), Öst: 788/708 (793/713), Stockholm/Gotland: 426/391,
(429/393).
§ 8 Interna arbete
- Emil Edgren från valberedningen deltar och presenterar valberedningens arbete.
- Årsmöte för nya sektion Nord kommer att hållas digitalt den 16 december 2020. Väst
den15 december och syd den 17 december. Nya sektioner har därefter fullt mandat från
den 1 jan 2021. Nya sektioners budget och verksamhetsplan för 2021 upprättas av
avdelningen. Nuvarande sektioners tillgångar tillfaller avdelningen.
- Årsmötet för nuvarande sektion kommer att hållas i februari 2021.
- Nyhetsbrev från avdelning med information om omställning och lönerevision har
skickats. Informationen finns även på hemsidan.
- Robert Sörensson (ordinarie) och Johan Böckelman (ersättare) valda till
avdelningsrådet inom Migrationsverket. Mötet hålls den 18 november digitalt
- Förbättring av hemsidan pågår.
- Styrelsens medlemmar ombeds informera om närvaro under jul och nyår.
§ 9 Övriga frågor
Inga övriga frågor
§ 9 Nästa styrelsemöte
20 november 9-15
Fariborz Sadri
Ordförande

Kerstin Hedelin
Sekreterare

Johan Böckelman
Granskare
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