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Protokoll från sektionsstyrelsemöte  
 
Datum: 2022-05-20 
Plats: Skype 
 
Närvarande:  
Alena Barzngi, ordförande    Magnus Blomqvist, vice ordf.  
Robert Sörensson, ordinarie   Marina Oredsson, ordinarie 
Taulanta Januzi, adj. ordinarie   Grace Tello, ersättare 
Francisco Carrazana, HAMO (§ 5) 
 
Förhinder: 
Janni Usic, ordinarie 
Ingela Lindgren, ordinarie     
 
§ 1 Mötets öppnande 
Alena öppnar mötet. 
 
§ 2 Godkännande av dagordning och utse granskare 
Dagordningen godkänns och Robert utses till granskare. 
 
§ 3 Föregående mötesprotokoll 2022-06 
Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs därefter till handlingarna. 
 
§ 4 Rapporter 
Alena och Robert informerar från medlemsmötet, som hölls fysiskt, i Örebro den 17 maj. 
Bra att äntligen kunna hålla fysiska medlemsmöten igen. 
 
Alena informerar om hantering av boendefrågor kopplade till massflyktsdirektivet. 
Kristofer Skånmyr är med i nationell grupp som arbetar med samordning kring detta. 
Christine Davidsson ersätter honom som sektionschef. 
 
Personal från Kontaktcenter i Örebro kommer att arbeta med statlig ersättning. 
 
Ny lagstiftning är på gång när det gäller arbetstillståndsärenden vilket skapar nya 
arbetsuppgifter. 
 
Säkerhetschefen har en bra artikel på Verksnätet gällande säkerhetsläget och saker som 
vi alla bör tänka på. 
 
Chefsrekrytering pågår och arbetsgivaren återkommer kring förhandling. 
 
Det är fortsatt en viss utlåning av personal från enheter för att stötta i arbetet med 
ärenden från Ukraina. 
 
Styrelsen går igenom frågor kopplade till lön och kommande lönerevision. 
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En ny administrativ enhet kommer starta (Administrativ enhet 3). Den 19 maj skulle en 
förhandling genomförts med ST om arbetsledning av några av våra medlemmar. 
Förhandlingen blev dock inställd och arbetsgivaren ska återkomma. 
 
Rapporter från enhetsansvariga. Även om antalet nya ärenden från Ukraina minskar så 
är det fortsatt hög belastning gällande boende- och LMA-frågor. 
 
§ 5 Arbetsmiljö 
Alena informerar om förvarsverksamheten. Beslut finns om att det inte ska finnas 
handläggare under natten och fortsatt förhandling i den frågan sker den 20 maj. Arbete 
pågår också om nya scheman inför flytten till Aminogatan och där riskbedömning 
påbörjades den 19 maj. Utvärderingen av den avslutande arbetsmiljöinsatsen är klar och 
det var övervägande positiva erfarenheter och en del frågor att arbeta vidare med. 
 
Francisco informerar om ovanstående riskbedömning och hantering av arbetsmiljöfrågor 
inom förvarsverksamheten varpå styrelsen för diskussion. 
 
Det är inte längre aktuellt för regionen att leta efter nya tillfälliga lokaler. Mätningar om 
nyttjandegraden av våra lokaler är på gång. 
 
Regionens sjuktal sjunker (5.3 % i mars) och ligger under siffrorna för övrig operativ 
verksamhet (6.1 % i mars). Personalomsättningen inom regionen ligger på cirka 13 %. 
Cirka 90 medarbetare inom regionen är tjänstlediga på 100 %. 
 
Utvärderingen av att inte ha teamledare på Mottagningsenheten i Örebro är pågående. 
 
Diskussion förs om kommande klämdag där ST inte delar arbetsgivarens tolkning av 
vilka funktioner som måste vara bemannade. Vi har kontakt med förbundet frågan. 
 
§ 6 Arbetssättet 
Styrelsen planerar inför AO-mötet den 10 juni. 
 
Alena utses till enhetskontakt för Mottagningsenheten i Halmstad.  
 
Magnus redogör för aktuella medlemssiffror. 
 
Aktuell värvningskampanj för ST pågår t.o.m. siste september.  
 
Påminnelse kommer skickas ut om grundutbildning för förtroendevalda. Magnus skickar 
ut. 
 
Semesterplaneringen för styrelsen är klar och listan ligger i vår P-katalog. Någon från 
styrelsen kommer vara på plats under hela sommaren. 
 
Planering inför kick-off i augusti som förhoppningsvis kan hållas 22-23 augusti. Magnus 
undersöker lokal. 
 
§ 7 Ekonomi  
Ekonomin är fortsatt god. Sektionen har fått ett antal presentkort från avdelningen och vi 
kommer ha fortsatt dialog kring nyttjandet av dessa. 

  
§ 8 Konfirmerande val 
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Inga uppgifter har inkommit. 
§ 9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
§ 10 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte hålls den 16 juni i Vänersborg.  
 
§ 11 Mötets avslutande med reflektion 
 
 
 
 
Alena Barzngi   Magnus Blomqvist 
Mötesordförande   Sekreterare 


