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Sektion Nord

Protokoll från Sektionsstyrelsemöte
Datum: 2020-12-09
Tid: kl. 09.00-14.00
Plats: Skypemöte med gemensam lunch.
Närvarande:
Catharina Backelund, ordförande
Linus Olsson, vice ordförande
Åsa Widgren, ordinarie ledamot
Anita Nyberg, ordinarie ledamot
Thomas Lind, ordinarie ledamot
Johanna Öhrvall, ersättare
Mats Skytt, HAMO (§ 5 - §6)

§ 1 Mötets öppnande
Catharina öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 2 Fastställande av dagordning samt utse 1 granskare.
Dagordningen fastställs med tillägg under § 7 nästa styrelsemöte. Catharina utses till
granskare.
§ 3 Föregående mötesprotokoll: 2020-10
Gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
§ 4 Intern styrning
Johanna ersätter Åsa som ordinarie ledamot under första delen av mötet.
§ 5 Rapporter
Avdelningen: har avstämningsmöten varje vecka på tisdagar, avtalet för lokala
omställningsmedel är klart.
Omställning: Vår ombudsman har begärt § 14 förhandlingar, gällande fastställande av
arbetsbrist, arbetsbristens/övertalighetens storlek samt kring arbetsgivarens förslag till
turordningskretsar. Oklarheter finns kring hur många som är övertaliga och var.
Rals: Centrala avtalet klart 1/12 nu inväntar vi att få tid för förhandling med arbetsgivaren
ang. lokala avtalet. Avdelningen arbetar just nu med våra lokala yrkanden.
Regionalt: Kallelse har skickats för förhandling om tf. EC tillstånd i Sundvall. Regionchef
Håkan Hansi har gått på semester och Mats Engman är tf. RC året ut. Jan Torneus är tf.
kanslichef året ut.
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Nya Region Nord: Förslag finns att Borlänge och Visby ska läggas ner. En riskbedömning
är genomförd. Förhandling inom kort.
Enheter
Kramfors: Inga fler smittade av Covid19. HL jobbar fortfarande hemifrån i möjligaste mån,
vid samtal försöker man samla många samtal på samma dag för en person så att inte fler
ska behöva åka in varje dag. Det fungerar annars bra med utglesning.
Har bestämt att den som släpper in och ut sökande i våra lokaler ska ha visir/munskydd
och handskar. Varje person ska i möjligaste mån ha sitt eget visir, munskyddet slängs efter
varje användande. Det spritas efter varje AU/reception etc. Boa har hjälp Sundsvall med
avveckling, det som skulle gälla var att man inte skulle vara på samma plats utan tex se till
att man jobbade med olika huskroppar. Det är bestämt att endast ha samtal i receptionen
men även samtal i samtalsrum är möjligt, trots att det inte är någon bra plexiglas-lösning
där.
Sundsvall:Tillstånd/Mottagning. EC har sagt att om Kramfors hjälper så ska man vistas i
olika huskroppar. Kramfors har varit i matsalen och ätit och informationen har inte gått ut till
alla på arbetsplatsen att de skulle vara där. Utredningsrummen känner man sig inte trygga
i, plexiglas-lösningen är inte bra och rummen är små. Sök kan ställa sig upp och spotta
över glaset. ÅV har återupptagit samtalen och där kan de bli incidenter. Tillstånd använder
Skype i möjligaste mån och även telefon där det går. Ljudet genom plexiglaset är för lågt.
Få på kontoret, alla sprider ut sig. Men man är inte nöjd med hur man placerar ut sig, man
sätter sig på personliga platser trots att det finns allmänna platser kvar. Yt-desinfektion
börjar ta slut samt handspriten också, nytt är beställt.
Boden: FVP. Det är bra, ganska tomt då det är minimibemanning på jobbet. Möten via
Skype. En medarbetare är hemma och ska göra Covid19 test.
Boden: Tillstånd. Många arbetar hemifrån. På kontoret är det väldigt få på plats. Få i varje
rum, man glesar ut sig. Det funkar bra att jobba hemifrån, produktionen bibehålls.
Boden : Service. Ev. Covid19 för en person men sjukvården har slarvat bort testet så hen
har inte fått svar. Inte så många som jobbar just nu då det är flera sjuka, vi har problem
med datasystem. Vi jobbar hårt med att få ut de extra presentkorten till våra kollegor. Inget
nytt angående omställningen.
Boden: Asyl. Asylutredningarna har återupptagits, man bokar in fler per person nu. En hel
del avbokningar. Oro finns över smittspridning och resande av sökande.
Boden: Mottagning. Ingen rapport.
Skellefteå: Efter utbrottet så vet vi inget om det är fler som blivit sjuka. De har glesat ut då
det finns tomma rum att sitta i.
Umeå: En person sjuk i Covid19, oklart om någon smittspårning är gjord och om fler blivit
smittade av den personen. De flesta jobbar nu hemifrån frånsett på skanningen jobbar de
flesta på kontoret, det är svårt att jobba hemifrån, man är kritisk mot AG då ingen
utglesning är gjord ännu. Riskbedömning är gjord för hela kontoret men inte enhetsvis.
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§ 6 Arbetsmiljö
Aktuella frågor: Mats redogör kring aktuella frågor.
Nationell riskbedömning uppdaterad i går. Inga nya risker hittade. Tittat på de gamla för att
se om man kan få ut informationen om det som står och var det betyder och få ut det i
organisationen. Det börjar slarvas, det är eget ansvar och det ska vara lätt att göra rätt.
Covid-19: Nationell SLS avstämning en gång per vecka. När beslutet kommer så
överensstämmer det inte med vad som diskuterades i SLS:en några dagar tidigare. Så det
är svårt att veta vad som kommer. Det finns upplagda filmer om skyddsutrustningen på
verksnätet. Hur vi hanterar gammal skyddsutrustning, hur ska den slängas och vem som
ska hantera det. Överlag tycker HAMO att Migrationsverket centralt har hanterat Covid-19
på ett ganska bra sätt.
Nya regionen: Skyddet har svårt att nå fram till nya RC och dialogen upplevs inte bra. Det
kommer att bli tufft framöver, vi får lite information om framtiden. Bara ett HAMO ska få
vara med på AMK framöver säger RC. Skyddet har protesterat mot detta men inte fått svar.
Vid t.ex. riskbedömningar så har HAMO inte fått ta del av något underlag och vet inte vad
som ska riskbedömas utan får fråga sig fram. Skyddet delges inte MBL 19 informationen.
Detta är påtalat till RC.
Ny skyddsorganisation: Alla nuvarande HAMOs har fått förlängd mandat period t.o.m. 30
april 2021. Arbetet med den nya instruktionen gällande skyddsorganisationen och
skyddsområden är inte klar än. ATO har möten inbokade i december.
§ 7 Interna arbetet
Utvärdering av året som gått: Styrelsen har haft alla möten via Skype och inga fysiska
träffar har genomförts. Att träffas fysiskt är en viktig del i styrelseutvecklingen och att lära
känna varandra. Det har ändå gått bra, alla har känt sig välkomna och inkluderade.
Styrelsen har haft medlemsmöten ortsvis via Skype två omgångar under hösten. Och MBLutbildning via Skype för alla arbetsplatsombud. Laget runt om vår tid i styrelsen under åren
som gått då detta är vårt sista styrelsemöte i denna konstellation.
Inför årsmöte nya sektionen: Diskussion förs kring den teknikutbildning som varit denna
vecka samt förberedelserna inför årsmötet.
Avslutande årmöte sektionen –lägesbild: Läget är under kontroll inför bokslutet och
verksamhetsberättelsen. Datum för årsmötet är fastställt till 2 februari 15.00 via Skype.
Kallelse måste skickas ut 4 veckor före.
§ 8 Värvning
Aktuella medlemssiffror: 30/11 Sektion Nord 324 medlemmar, Avdelningen 2 603
medlemmar.
Medlemsregistret: Från och med januari 2021 slås de tre ”Nord” sektionerna ihop där blir
det uppdelat på enheter. Arbetsplatsombud får endast tillgång till sin egen enhet på sin ort.
Även om det finns fler enheter på samma ort.
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§ 9 Ekonomi
Uppföljning, lägesbild: Fakturor för inköp från ST butiken har kommit och ska läggas in.
Dagens lunch – alla kvitton skickas omgående till kassören för hantering. Övrigt så har vi
inte gjort av med så mycket pengar på grund av den rådande pandemin. Den sista
december kommer kontot att tömmas och pengarna återföras till avdelningsstyrelsen.
§ 10 Fastställande val av AO och AMO
AMO ersättare, Jeanette Löhr asylprövning 1 Boden
§ 11 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 12 Mötets avslutande med reflektion
Avslappnat och skönt möte, trevlig att äta tillsammans. Bra att kunna prata under lunchen
om lite annat än jobbet och styrelsemötet. Linus kollar på en tid för lussefika via Skype
innan årsskiftet medan vi fortfarande är kvar med denna styrelse. Alla tackar för det
gångna året och mötet avslutas.

Catharina Backelund
Ordförande

Anita Nyberg
Sekreterare
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