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Protokoll från sektionsstyrelsemöte 

Datum: 2022-03-30 

Plats: Skype  

Deltagare: 

Linda Ivung, ordförande   Catharina Backelund, vice ordförande 

Daniel Nilsson, ordinarie   Fariborz Sadri, ordinarie 

Joakim Skogner, ordinarie   Johan Böckelman, ordinarie 

Rickard Myhrman, ersättare  Rodney Bennett, ordinarie 

Linus Ohlson, studieorganisatör – från § 7 

Matilda Vestman, HAMO §§ 1, 2 och 6 

Förhinder: Johanna Öhrvall och Sebastian Cavegård, ordinarie 

 

§ 1 Mötets öppnande 

Linda öppnar mötet och hälsar alla varmt välkomna. Laget runt på incheckning. § 6 tas 

direkt efter denna punkt. 

§ 2 Fastställande av dagordning och utse en granskare 

Linda går igenom dagens punkter inför mötet och dagordningen fastställs med ett 

tillägg under § 10.  

Värvning - § 10  

Fariborz utses till granskare. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 

De två senaste mötesprotokollen gås igenom och läggs till handlingarna. 

§ 4 Rapporter 

Regions och sektions-AMK/MBL: 

Mycket rörande Ukraina. I samband med e-ansökan ska den ju kompletteras med 

biometri, men eftersom det är bokade tider bör det inte vara lika stor påverkan på 

verksamheten överlag. Ny ansökningsfunktion är upprättad i Märsta där personal från 

asylprövningen i Uppsala går in. Anställningsförfarandet för nyanställningar inom 

regionen är påbörjad. Annons har lagts ut för visstidsanställningar, med schema. 

Annonsen fick dras tillbaka – kärnverksamheten ska inte ha schemalagd personal. 

Regionen har ett uppdrag att titta på den så kallade undanträngningseffekten på grund 

av den särskilda händelsen i Ukraina. 

Fråga lyftes vem som har arbetsmiljöansvaret för utlånad personal. 
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SAM-rapporten som ska förankras med fack och skyddsorganisation innan den 

skickas in till HR har inte delgetts ATO eller HAMO innan den skickades in. 

Genomgång av de sektionsvisa AMK/MBL som har varit. 

Styrelsen diskuterar hantering av tillståndsärenden förenade med tvångsåtgärd inom 

tillståndsprocessen Region Nord. 

Kansliet: RLS – de har tre stabschefer istället för en för tillfället. Hög arbetsbelastning, 

och rekrytering behöver göras på båda administrativa enheterna. Administrativ enhet 2 

i Märsta behöver flex-arbetsplatser då befintliga lokaler inte är anpassade fullt ut. En 

riskbedömning är gjord. 

Förvars-AMK/MBL: 

Flen (sektion 7): Semesterplaneringen är avbruten för tillfället i väntan på direktiv från 

regionledningen. En fråga rörande semestern som lyfts är att man på förvaret i Flen 

inte får ha semester annan tid än under perioden juni till augusti, i motsats till hur det 

är exempelvis i Märsta. Stor oro inför V2. Personal har efterfrågat möjlighet till 

dagtraktamente, då särskilt bland transportgruppen. 

Märsta (sektion 8): Rekrytering av sommarvikarier pågår. Oro för V2. Semester-

planeringen har skjutits på framtiden, oklart hur långt fram. 

Gävle (sektion 9): Rekrytering av sommarvikarier pågår. Oro inför V2, bland annat att 

HL enbart ska börja jobba dag. Två rymningar, varav en allvarlig där förvarstagne fått 

hjälp utifrån. Utredning har gjorts redan och lagts ner. 

Information från avdelningsstyrelsen: På grund av den särskilda händelsen i Ukraina vill 

AG utnyttja möjligheten till förskjuten arbetstid och se över schemaläggning för personal 

på kontorsarbetstid. AG vill även ha utökade befogenheter i arbetsledningsrätten. 

Arbetsgivaren ser över möjligheten att låna in personal från andra myndigheter. Sommar-

semestrar och möjlighet till uttag av friskvårdstimme på förvar diskuterades även. 

§ 5 RALS 

Aktuellt läge: Gällande fyrpartssamtalen så finns några kvar, men inga tider för dem 

finns än. Allt ska vara klart senast i maj. 

Avdelningen har en arbetsgrupp i RALS frågor, där det diskuteras kring lönebildnings-

processen tillsammans med övriga ATO och HR. 

§ 6 Arbetsmiljö 

HAMO: Riskbedömning av förvarsärenden på tillståndsenheterna togs på sektionsnivå 

igår, 2022-03-29. Riskbedömning lokalt ska även göras på alla berörda enheter. ST 

var inte med vid riskbedömningen på sektionsnivå då vi inte hade möjlighet den utsatta 

tiden. Vi har dock diskuterat frågan med övriga ATO och HAMO och var överens om 

vilka risker som skulle tas upp. 
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Arbetsmiljön och arbetsbelastningen är ansträngd i Kramfors. Enheten är under 

avveckling och personalen är uppsagd. Regionen har dock öppnat upp för ca 1300 

boendeplatser i området. Timanställda har anställts för att underlätta. Enheten kommer 

driftas från Sundsvall. 

Ansökningsfunktionen i Märsta: Ansträngd arbetsmiljö då flera som är inlånade dit inte 

har fått rätt förutsättningar för att arbeta där. 

Förvaret Gävle: ST har lyft frågan till arbetsgivaren gällande återkoppling angående 

RITA-anmälningar. 

Förvaret Flen: Biometri- och daktningsstationerna är utlånade, så det finns inga innan-

för skalskyddet i nuläget. Ska någon daktas måste de transporteras till annan adress. 

V2: Förhandling har skett på central nivå. ST var oeniga och har begärt en förhandling 

enligt MBL § 14. Datum för förhandling inväntas. 

Vår egen arbetsmiljö: Generellt har vi rätt god arbetsmiljö. Inget som sticker ut. 

Efter denna punkt återgick vi till ordinarie dagordning med § 3. 

§ 7 Interna arbetet 

AO-träffar: Önskvärt att styrelseledamöterna deltar så ofta som möjligt. Uppslutningen 

under början av året har varit lite lägre än förra året. 

Nästa möte: Det blir fysiskt i Sundbyberg den 27-28 april. Kallelse och dagordning 

skickas ut senare. 

Uppdragsfördelning: De uppdrag som finns att fördela fördelades. Dokumentet skickas 

ut till alla efter mötet. 

Avstämning: Hålls fredagar, kommer att fortgå åtminstone fram till sommaren. 

Sektionsdagen den 3 maj utgår och kommer bli av till hösten. 

Nyhetsbrev: Linus förbereder ett underlag. 

§ 8 Ekonomi 

Catharina redogör för ekonomin som är god. 

Sebastian har inte fått överlämning, behörighet och utbildning än, utan först när han 

återkommer från sin ledighet. Under tiden har Catharina och Linda tillgång till, och 

dispositionsrätt för, vårt konto. 

Beslut: Styrelsen står för kost och logi vid kommande styrelsemöte. 

§ 9 Fastställande val av AO och AMO 

Inga nya val eller blanketter inkomna. 
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§ 10 Övriga frågor 

Värvning: Den punkten missades i dagordningen. I avdelningsstyrelsen finns det tre 

värvningsansvariga – Anna Ahnlund (Syd), Magnus Blomqvist (Väst) och Catharina 

Backelund (Nord). 

Snart kommer en synlighetskampanj i Sundbyberg, Malmö och Göteborg i samarbete 

med förbundet. 

 

§ 11 Nästa möte 2022-04-27 till 2022-04-28 i Sundbyberg 

Innan nästa möte ska alla återkoppla till Linda om när man kan komma till mötet dag 

1, och hur länge man kan stanna dag 2. 

 

§ 12 Mötets avslutande med reflektion 

Linda tackar alla för deltagandet och mötet avslutas. 

 

 

 

Linda Ivung    Johan Böckelman 

Ordförande    Sekreterare 


