ST inom Migrationsverket
Sektion Mitt

Datum:
Tid:
Plats:

2020-11-20
09:00-15:00
Skype enligt utskickad bokning

§ 1 Mötets öppnande
Fariborz Sadri öppnar mötet.
§ 2 Fastställande av dagordning och utse granskare
Dagordningen fastställdes med tillägg av en övrig fråga – nedläggningen av
mottagningen i Gävle.
Johan Böckelman valdes till sekreterare och Robert Sörensson till
protokolljusterare.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Godkändes i förefintlig form.
§ 4 Aktuell information
- Förvarsavdelning
Ny förvarsavdelning i nord fortfarande under upphandling, samma med
Aminogatan i Göteborg. När upphandlingen är klar kommer fack och skydd
att informeras.
Ljungbyhed kommer fortsatt att höra till Migrationsverket och inte föras över
till Kriminalvården.
I Flen har covid-19 haft rätt kraftig påverkan på personalen.
I Gävle ligger sjukskrivningen nära noll. Där jobbar färre personer på plats per
pass för tillfället, och ungefär halva sitt pass hemifrån istället.
Anmälningar om kränkande särbehandling ligger högt i Märsta och Flen för
tillfället. I samband med det har ST påtalat att AG inte ska utreda sig själv
utan det ska skötas av extern part.
V2 har utrett jobbet med scheman, arbetstider med mera. Resultatet kommer
att redovisas för Plan, eftersom förvarskansliet läggs ner. Riskbedömning har
inte gjorts än. En tanke är att handläggarna enbart ska jobba kontorsarbetstid
och aldrig natt eller helger, och att Arlanda-jouren ska ta hand om saker som
måste tas omgående utanför kontorsarbetstid – akuta beslut med mera.
Enklare beslut ska kunna tas av den personal – förvarshandledare – som
finns på plats. De som anställts som förvarshandläggare fortsätter normalt
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sett som handläggare, medan nyare personal anställts som handledare. Alla
utom avdelningschefen på förvarskansliet har fått omplacering redan.
-

RALS (Aktuellt läge)
Inväntar centralt avtal fortfarande. Behovsfångst och jämställdhetsanalys
pågår än. Yrkanden från ST är klart. Nästa möte hålls idag, 20/11 2020.

-

Omställning (Aktuellt läge)
Annette Bäcklund har ersatts av Marie Mild som ordförande i
omställningsrådet.
I nuläget har många förhandlingar avslutats i oenighet, och många förhandlingar om turordningskretsar är inte klara än. Vissa av de redan avslutade
förhandlingarna kommer att lyftas till central förhandling efter oenigheten. I
vissa fall syns det inte ens om det är frågan om avveckling eller arbetsbrist.
Överlag ser det ut som att AG önskar att turordningskretsarna ska vara
baserade på ort, alltså kommunvis.
Det har inte ännu kommit besked från Plan om en hel ort ska läggas ner i nya
region Nord.
Omställningen för verksamhetsstöd inom region Mitt är inte klar.

-

Valberedningsarbetet
Valberedningen har börjat titta på kandidater och jobbar på att sammanställa
ett underlag. I och med att det är en sammanslagning av flera sektioner finns
det gott om goda kandidater att välja mellan. De har inte spikat storleken på
styrelsen än utan måste först se över att det blir tillräckligt god täckning på
alla plan – geografiskt, olika verksamheter, könsfördelning och kompetenser.
Medskick från styrelsen att det finns nio sektioner inom regionen, plus centralt
för regionen, som har behov av sina möten (AMK, MBL med mera) så den
nya styrelsen får inte bli för liten. Det måste finnas tillräckligt med folk för att
kunna representera och vara aktiv vid alla möten.

Från Sektionen
- Aktuellt läge (Kortare rapporter vid behov)
Uppsala – planer på fem nya Skype-utredningsrum. Mottagningen har öppet
måndag, tisdag och torsdag plus utökade telefontider.
Örebro – tillstånd inget speciellt. SEA inget nytt, såvitt vi vet – ingen
återkoppling till oss från dem. De flesta jobbar hemifrån. Det finns generellt en
oro för hur neddragningarna drabbar Örebro.
Lindesberg – ska vara helt tömt på personal nu.
Borlänge – stort behov av handläggare och behov av några beslutsfattare.
Västerås, Knivsta, Åby, Gävle – inget nytt.
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-

MBL / Region Mitt / Nya Nord
Region Mitt 26/10: Inget speciellt att rapportera. Information om omställningsarbetet, diskussion om MBL och AMK för nya region Nord (antal deltagare,
ansvarsområden med mera).

§ 5 Arbetsmiljö
- HAMO i den nya organisationen
Mandaten har förlängts till sista april. Nya organisationen med respektive
ansvarsområden är inte fastslagen än.
-

Aktuella frågor
Har hållits ”Utbildning inom konflikthantering för TL och lokala AMO och ATO”
en gång den 19/11, och hålls en gång till 23/11.
Åtgärdsplanen angående återupptagande av muntliga utredningar inom
regionen ska skickas in 26/11. Skyddsorganisationen har inte varit delaktig i
utarbetandet av den, utan bara fått skicka in synpunkter innan.
Det kommer just nu in mycket frågor om hur man ska rapportera i RITA om
exempelvis när man inte kan hålla två meter när man tar emot sökande,
primärt om det misstänks covid-19. Det finns uppdatering på Verksnätet som
man kan hänvisa till: Corona-sidan / Frågor och svar om coronaviruset /
Frågor och svar om sjukdom
Finns mycket oro på SEA i och med osäkerheten kring omställningen.
Beredning av den centrala arbetsmiljö- och hälsopolicyn: Är på remiss och
ser ut att bli klar snart. Ska träda i kraft 2021-01-01. De har försökt få
dokumentet enkelt så att alla ska kunna ta till sig det. Målen i den centrala har
tagits bort, men ska ersättas med mål lokalt på enheterna, vilket det finns
synpunkter på. Det har kommit in ett avsnitt om misstanke om våld i nära
relationer; hur man som kollega ska agera, och hur en chef ska agera.
Avdelningschefen för förvaret vill inte ta ansvar för hela förvaret, utan
hänvisar vidare till sektionscheferna.

-

AMK i region Mitt 9/11
OSA-enkäten har skickats ut – inom VS har den kallats ”Drivkraft”. För de
medarbetare som inte hör till ett team, om de totalt uppgår till färre än fem
personer på enheten, kommer synpunkter varken att räknas med i enhetens
resultat eller särredovisas.
Resultatet från OSA-enkäten kommer att delas upp ända ner till team-nivå.

Överlag är sjuktalen höga inom Migrationsverket. Vad det beror på är inte
analyserat (vilka kategorier, är det skillnad mellan kön, orter/regioner, et cetera).
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§ 6 Ekonomi
- Aktuellt läge
Ekonomin är fortsatt god. Vid årsskiftet ska eventuella kvarvarande pengar
lämnas åter till avdelningsstyrelsen.
-

-

Beslut om placering av kapital (Avdelningsbeslut)

Beslut om nya sektioners budgetar (Avdelningsbeslut)
Antalet medlemmar och medlemsanslaget för 2021 blir som följer:
Syd 1 028 medlemmar, 172 704 kronor
Väst 482 medlemmar, 80 976 kronor
Nord 1 101 medlemmar, 184 968 kronor
Avdelningen totalt: 2 611 medlemmar, 438 648 kronor

§ 7 Värvning
- Aktuella siffror
(medlemmar/aktiva; inträdda senaste månaden/utträdda två senaste)
Mitt: 344/316; 2/1
Nord: 352/324; 2/1
Stockholm-Gotland: 427/392; 3/2
Syd: 519/461; 1/2
Väst: 444/406; 3/5
Öst: 786/705; 4/5
Migrationsverket totalt: 2872/2604; 15/16
Digitala möten som värvningsaktivitet känns inte relevant hos oss.
§ 8 Interna arbetet
- Medlemsregistret
Uppdraget för HAMO har förlängts till 2021-04-30. I övrigt inga förändringar
av uppdragen.
-

Medlemsaktivitet
Finns inget beslutat; förslag får gärna skickas till avdelningsstyrelsen eller
Fariborz.

-

Hemsidan
ST centralt har påbörjat arbetet med att förnya hemsidan. Ska bli lättare att
navigera och hitta saker. Lär inte bli klart iår.

-

Nyhetsbrev
Ska gå ut ofta, med tanke på RALS och det osäkra läget.

-

Julledighet
Fariborz ledig 20-23 december samt 4-5 och 7-8 januari.
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Robert ledig 4-5 samt 7-8 januari.
Johan ledig 20-23 december samt 4-5 och 7-8 januari.
-

Årsmöte
Kallelse till årsmöte nya sektion Nord 16/12 2020 har redan gått ut till
samtliga berörda medlemmar. VoteIT kommer att användas, så
styrelsemedlemmarna ska få utbildning i systemet.

§ 9 Övriga frågor
Gävle mottagning kommer att läggas ned. Vi får hålla koll på hur våra
medlemmar berörs, och under vilket tidsspann.
§10 Nästa styrelsemöte
18 december 2020 klockan 09:00-15:00 över Skype.
§ 11 Mötets avslutande med reflektion
Efter reflektionen avslutade Fariborz Sadri mötet.

____________________
Fariborz Sadri
Ordförande
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____________________
Johan Böckelman
Sekreterare

____________________
Robert Sörensson
Justerare
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