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Protokoll från sektionsstyrelsemöte 

Datum: 2022-12-14 
Plats: Skype 
 
Närvarande: 

Linda Ivung, ordförande  Catharina Backelund, vice ordförande 

Joakim Skogner, ordinarie, fr.o.m. §6 Johan Böckelman, ordinarie 

Johanna Öhrvall,ordinarie Rodney Bennett, ordinarie 

Daniel Nilsson, ersättare 

Sebastian Cavegård, ordinarie fr.o.m. §3 t.o.m  

Matilda Vestman, HAMO, t.o.m. §6 

Förhinder: 

Linus Ohlson, studieorganisatör Fariborz Sadri, ordinarie 

Rickard Myhrman, ersättare 

§ 1 Mötets öppnande 
Linda hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

§ 2 Fastställande av dagordning samt utse en granskare. 
Dagordningen godkänns med tillägg av punkten ortsansvar under övriga frågor. 

Dagordningen tas i ordningen §§1, §6, §§2-5 och §§7-. 

Catharina utses till granskare. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll: 2022-11 samt 2022-10 
Läggs till handlingarna i förefintlig form. Från och med detta möte kommer protokollen, utöver att 

publiceras på hemsidan, även att läggas in i vår projektkatalog. Tidigare protokoll kommer även att 

läggas in där. 

Om det skulle finnas skillnader mellan protokollen är det protokollet på hemsidan som gäller. 

§ 4 Rapporter 
- Sektions-/regions-AMK/MBL 

o Chefstillsättning har skett respektive är på gång, i Uppsala, Boden och Sundbyberg. 
Underlag till facken saknas delvis. Tillsättningar i Solna ska följas upp från facken. 

- Förvars-AMK/MBL (Gävle, Märsta, Flen) 
o Förlängningar av chefstjänster i Flen har skett. 

- Information från avdelningsstyrelsen 
o Inget specifikt just nu. 

§ 5 RALS 
- Aktuellt läge 

o Den traditionella förhandlingen är klar. 
o Fyrpartssamtal med sektionschef istället för HR behöver utvärderas. 
o Diskussionerna om nya lönekriterierna pågår fortfarande. AG och fack är inte eniga. 
o En ny löneenkät kommer att skickas ut efter att hela RALS är klar. 
o Årets RALS behöver utvärderas inom avdelningsstyrelsen. 
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§ 6 Arbetsmiljö 
- Aktuella frågor 
- Från HAMO: 

o Årlig uppföljning av SAM pågår. HAMO-gruppen försöker få in allas SAM-
redovisningar för att hinna sammanställa nationellt. Sektion 1+2 ligger lite efter övriga. 

o Inom sektion 2 pågår ett arbete med att likrikta arbetet mellan mottagningsenheterna 
i Sundbyberg. Saknas dedikerat omklädningsrum för boendepersonal i Skellefteå just 
nu, men det är lyft och ska tas tag i från LFE. Ett kraftigt temperaturtapp vid enheten i 
Knivsta har lett till en akut evakuering av utreseboendet där. 

o Höga balanser inom sektion 3 och 4, men inget akut åtgärdsbehov. 

o Sektion 5 och 6 har haft omorganisation under året. Den stora frågan som kvarstår är 
förvarsfrågan inom tillståndsverksamheten. Medarbetarna har fått inkomma med 
synpunkter, och arbete med hur det kommer att se ut framöver pågår. 

o Sektion 7-9 har Veronica gått ut med viss info rörande det kommande förvaret i region 
Nord. Lite oklart hur det blir framöver med sektionschef för Gävle framöver. 

- Vår egen arbetsmiljö 
o Generellt sett god. 

§ 7 Ekonomi 
- Uppföljning 

o God ekonomi. Nya kassörsdatorer är på gång, efter visst krångel. 
- Presentkorten GoGift 

o Några har redan tagits i bruk. Catharina bokför användningen lokalt och informerar 
styrelsen fortlöpande. 

§ 8 Interna arbetet 
- Styrelsens sammansättning 

o Daniel adjungeras in som ordinarie styrelseledamot fram till årsmötet, eftersom 
Joakim kommer avgå som ledamot efter detta möte. Linus har fått ny tjänst och 
kommer pausa sitt fackliga uppdrag fram till 31 maj 2023. 

- Översyn av våra uppdrag 
o Linda och Catharina kollar med avdelningsstyrelsen om det behövs en annan studie-

organisatör under Linus frånvaro, och i så fall från när. 
o Behöver utses en till värvningsansvarig tillsammans med Rodney. 
o Hemsidesansvar ses över, Linda och Catharina kollar. 

- Årsmötet – valberedningen, checklista, mötesordförande och sekreterare, handlingar 
o Arbete pågår. Henrik von Eichwald tillfrågas som sekreterare. Förslag på ordförande 

är till exempel Britta Lejon, Dag Andersson eller Anna Ahnlund. 
- Valberedare – status inför nästa mandatperiod 

o Hittills har en nappat. Alla behöver fortsatt kolla om intresse finns bland kollegor! 
- Mötestider för 2023, förslag: 

o Torsdag den 19 januari kl. 09-16 
o Måndag den 6 februari kl. 09-12 
o Onsdag den 22 februari kl. 09-16 
o Onsdag-torsdag 22-23 mars lunch till lunch 
o Torsdag den 20 april kl. 09-16 
o Torsdag den 25 maj kl. 09-16 
o Onsdag den 14 juni kl. 10-16 

 
- Nyhetsbrev 
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o Jul- och nyårshälsning samt en kort blänkare om AO-valen, plus om valberedning. 
Därtill tid och datum för årsmöte. 

§ 9 Värvning 
- Medlemssiffror tot. 1097 st och totalt aktiva 997 st.  i sekionen. 

o  
- Synlighetsaktiviteter och inköp 

o Synlighetsaktiviteten i Sundbyberg skjuts upp till nästa år. 

§ 10 Fastställande val av AO och AMO 
AO 
Sebastian Cavegård ord tillståndsprövningsenhet 1 Uppsala 
Nina Lund ers. tillståndsprövningsenhet 1 Uppsala 
Vicky Lyckholm ord. Mottagning 1 Uppsala 
Simone Gabrielsson och Eleonora Lundman Sjöblom ord. på Mottagningsenhet 1 och 2 Boden 
 
AMO (endast ordinarie) 
Rickard Myhrman förvarsenhet 2 Flen 
Roger Bodin förvarsenhet 5 Flen 
Eliya El Boustany förvarsenhet 1 Flen 
Johan Böckelman förvarsenhet 5 Märsta 

§ 11 Övriga frågor   
- Ortsansvar: Linus och Joakims ansvar tas bort, och Linda tar huvudansvaret för Sundsvall. 
- Daniel och Joakim lyfter att hanteringen av TPD-ärenden där de berörda antas vara utresta 

kommer att kunna ta avsevärd tid i anspråk framöver, och att den frågan inte verkar vara 
riskbedömd innan införandet. 

§ 12 Nästa möte  
- 2023-01-19 Skype 

§ 13 Mötets avslutande med reflektion 
Ordförande Linda avslutar mötet och tackar alla för deltagandet. 
 
 
 
Linda Ivung    Johan Böckelman 
Ordförande    Sekreterare 


