ST inom Migrationsverket
Sektion Mitt

Datum:
Tid:
Plats:

2020-12-18
09:00-15:00
Skype enligt utskickad bokning

Närvarande:

Fariborz Sadri, Kerstin Hedelin, Robert Sörensson, Johan Böckelman,
Wesam Ilia.

§ 1 Mötets öppnande
Fariborz Sadri öppnar mötet.
§ 2 Fastställande av dagordning och utse granskare
Dagordningen godkändes. Kerstin Hedelin valdes till sekreterare och Johan
Böckelman till protokolljusterare.
§ 3 Föregående mötesprotokoll
Godkändes i befintlig form.
§ 4 Aktuell information
Förvarsavdelning
- Nya förvaret Aminogatan, Mölndal (Göteborg) kommer att öppnas med 100 platser från
2022. Regeringen har godkänt 25 års avtal för fastigheten. Förvaret Sagåsen/Kållered
kommer att flyttas över. Troligtvis kommer personalen att omplaceras till nya förvaret
vilket även kan påverka Flen med övertalighet.
- Ny förvarsavdelning i Region Nord är fortfarande under upphandling.
- Rymningsförsök i Kållered genom fasthållning av personal. Arbetsgivaren utreder
händelsen.
- Ljungbyhed kommer inte föras över till Kriminalvården utan kommer även i
fortsättningen att tillhöra Migrationsverket.
- Gävle utökat från tre till fyra enheter med fyra enhetschefer och en sektionschef. Nya
enheten blir en administrativ enhet och ett återvändandeteam.
- Märsta behöver spara pengar. En grupp har undersökt möjliga schemaförändringar
med förslag på att handläggare arbetar endast dagtid. Arlanda-jouren ska ta hand om
akuta beslut utanför kontorstid. Alla förvar ska ha samma schema. Resultatet kommer
att redovisas för Plan eftersom förvarskansliet läggs ner. Riskbedömning har inte gjorts
än. Märsta har börjat förhandling och är oeniga med arbetsgivare.
- Flen ska på personalens initiativ börja med 12-timmars pass på ett fem-veckors
schema med arbetstid mellan 08-20 och 8 dagar lediga dagar i sträck.
-

Omställning (Aktuellt läge)
Beslut taget om nedläggning av Borlänge, mottagning och Kontaktcenter. Skrivelse
från Kontaktcenter på gång då varken arbetsbrist eller dålig ekonomi finns som skäl.
Även Visby kommer troligen att läggas ner. ST har begärt MBL §14-förhandling.

RALS (Aktuellt läge)
- Centralt avtal klart. Lokala avtal förväntas bli klara nästa vecka, innan jul.
Behovsfångst och jämställdhetsanalys pågår än. Yrkanden från ST är klart.
Från Sektionen
Aktuellt läge
- Uppsala, Mottagning: Flera personer sköter enhetstelefonen för att undvika trängsel
i receptionen. Asyl: ny enhetschef för Asylenhet 5.
- Nytt personalärende har inkommit för mottagningen i Uppsala.
- Örebro, allmän oro pga. omställning. Diskussion om smittrisken har förts inom
Tillståndsenheten då de själva hämtar personer till utredning.
-

MBL / Region Mitt / Nya Nord
Region Mitt 30/11: information om avveckling av Borlänge.
17/12 Nya Region Nord; Daniel Svensson utsedd som stabschef. Första hand
ansvar för covid-19. Diskussion om hur MBL ska hanteras i nya regionen. Möjligen
kommer sektionscheferna att ha egen MBL. Genomgång av riskbedömningar.

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

-

AMK i region Mitt 14/12
Genomgång av OSA-enkäten sker på enhetsnivå. Låg svarsfrekvens i hela
regionen. Diskussion om anledning. Vissa enheter har gjort en egen enkät.

§ 6 Ekonomi
- Ekonomin fortsatt god. Hela kassan kommer att lämnas åter till avdelningsstyrelsen
vid årsskiftet.
- Styrelsen beslutar om inköp av värvningsmaterial för 20 000 inom årets budget.
§ 7 Värvning
- Aktuella siffror (medlemmar/aktiva; nya senaste månaden/utträdda två senaste)
Mitt: 344/317; 2/1
Nord: 350/322; 1/2
Stockholm-Gotland: 426/391; 5/0
Syd: 515/457; 1/2
Väst: 441/403; 1/2
Öst: 786/705; 3/5
Migrationsverket totalt: 2862/2595; 13/12
§ 8 Interna arbetet
- Årsmöte för region Mitt beslutas till den 3 mars 2021 kl. 15. Verksamhetsberättelse
och revisionsberättelse förbereds.
-

Julledighet
Fariborz ledig 21-23 december samt 4-5 och 7-8 januari.

Robert ledig 4-5 samt 7-8 januari.
Johan ledig 21-23 december samt 4-5 och 7-8 januari.
Kerstin ledig 28-30 december och 4-5 januari
§ 9 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 10 Mötets avslutande med reflektion
Styrelsens medlemmar beklagar att detta är Sektion Mitts sista styrelsemöte och tackar
varandra för ett gott samarbete.
Fariborz Sadri avslutar mötet.

____________________
Fariborz Sadri
Ordförande

____________________
Kerstin Hedelin
Sekreterare

____________________
Johan Böckelman
Justerare

