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Kallelse till styrelsemöte ST sektion Syd inom Migrationsverket 
 
Datum:    2022-09-01 
Tid:   09.00-15.00 
Plats:     via Skype 
 
Närvarande: Anna Ahnlund, Henrik Andersen, Fredrik Bergman, Christer Blom, Christian 
Andersson, Maria Bodsunder, Pernilla Doverud, Jessica Saverstam, Paola Valdes Salas, 
Mikael Vester 
 
Viveka Apelqvist, Annette Sjödin (HAMO)  

 
Dagordning 
 
§ 1 Mötets öppnande 
Sektionsstyrelsens ordförande öppnar mötet. 
  

§ 2 Fastställande av dagordning och utse granskare 
Dagordningen fastställs. Christian Andersson väljs till protokollgranskare. 
 

§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Protokollet är fastställt och ska läggas ut på sektionens hemsida.  
 
Frågor om punkter att ta upp från föregående protokoll tas upp. Föreslagen AO-dag 5/9 ställs in.  
Datum för AO-dag den 5 oktober kvarstår. Öppet HUS första torsdagen är inte möjligt. Det 
berslutas att skjuta detta till den 15 september. Information ska gå ut till medlemmarna om att 
Öppet Hus kommer att arrangeras i Malmö, Norrköping och i Växjö.   
 
§ 4 Arbetsmiljö 
 
HAMO informerar om arbetsmiljöarbetet i regionen. Med undantag för rymningen från förvaret i 
Åstorp har semesterperioden i det stora varit lugn. Rymningen utreds. Det är upepnbart att det 
behövts ”riktiga verktyg” för att ta sig igenom väggen för rymlingarna, vilket aktualiserar förbudet att 
visitera privata sfären vid förvaren. Incidenten bevakas.  
Situation har dock laft sig och personalen är mest orolig för genomförandet av ”V2”. 
Ritarapporteringen visar på en generell ökning av brott mot säkerhetsrutinerna vid förvaren.  
 
Situtionen vid medborgarskapsenheterna i Norrköping är för tillfället lugn. Val av AMO är viktigt. 
Möte ska hållas om vad det innebär att vara AMO. Viveka Apelqvist bekräftar att somamren varit 
lugn. Delegering av teamledarerollen under sommaren har dock vållat visst problem på grund av 
bristande kommunicering från aktuell EC. 
Maria Bodsunder rapporterar att situationen angående visumansökningar har bringats under 
kontroll under sommarperioden.  
Jessica Saverstam lyfter att köket i på NSC i Norrköping renoveras efter att det konstaterats 
svartmögel. Problemet tas om hand. Köket är avstängt under tiden renoveringen pågår. Lokalen 
har tidigare haft problem med ventilationen. Två medarbetare på tillståndsenhet 2 sjukskrev sig för 
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huvudvärk p g a incidenten. Detta åtgärdades och nytt golv las då in. Nuvarande incident ska dock 
även sättas i samband med att fastigheten mögelsanerades innan Migrationsverket flyttade in. 
Migrationsverkets hyreskontrakt sträcker sig till december 2023. HAMO kommer att vara i kontakt 
med HAMO Hayat Ibrahim Gedem om utvecklingen i ärendet.     
HAMO tar även upp frågan om kommunikationen vad gäller val av AMO i sektionens enheter. Det 
beslutas att HAMO ska informeras direkt i samband med att valen förrättats. Pernilla Doverud och 
Paola Valdes Salas ska även gå igenom listan över valda AMO i regionen och skicka en 
uppdaterad lista till HAMO.     
 
§ 5 Rapporter 
 
Christer Blom om NOA: MBL 24:e augusti – Magnus Önnestig var ordförande. Stabilt läge under 
sommaren. Stor utmaning i samband med rekrytering – interna personalomsättningen ökar mycket. 
Nästan innan det är klart söker man sig till annat ställe inom myndigheten. Rundgång vad gäller 
rekrytering. AG beskriver det som en utmaning men väljer att se det som positivt – på gott och ont. 
Kan inte hindra folk att söka andra arbeten internt.  
MIG-works – beslut av GD för några år sedan har kommit upp igen. Kontoren i Malmö och 
Göteborg tar första steg att dela arbetsplatser enligt clean desk. Har dock inte genomförts i någon 
utsträckning i Malmö. Utvärderingar och korrigeringar, etc. ska genomföras. 
 
Fredrik Bergman om DUA: Det flyter på. Har lossnat lite angående rekytering av IT-personal. 
Samtidgt har en del lämnat myndigheten 
 
Avdelningsstyrelsen: Anna Ahnlund många bra diskussioner under kick off med 
avdelningsstyrelsen. Diskussioner angående hindrande av förtroendevald skyddsombud på förvaret 
i Göteborg. Avdelningen kommer att skicka upp detta till ombudsmannen för påsyn. Anna Ahnlund 
och Fredrik Bergman kliver in istället och stöttar väst på förvaret i Göteborg.  
Anna Ahnlund informerar att det har blivi ändringar i kränkande särbehandlingsinformationen. Det 
bestäms att styrelsen ska ha utbildning i den nya rutinen. 
Möte ska kallas värvningsansvariga under hösten. Komemr då att gå igenom avdelningens 
fastställda värvningsplan. Sekitonen har också sin värvningsplan. Träff även mellan 
valberedningarna under hösten. Ska bjuda in valberedningen till våra möten framöver.  
Vore kul att ha med dem på fysiskt möte i sluteta v september 28-29 september.   
Avdelningsråd 15 november. Vill även bjuda in ytterligare en ordinarie ledamot utöver de som sitter 
i avdelningstyrelsen och ersättare – kommer att titta på detta.  
Fredrik Bergman: Plan att organisera sektionsdag med avdelningsstyrelsen framöver. Kommer mer 
information om detta.  
 
Maria Bodsunder föreslår att man ska bjuda in avdelningsstyrelsen när man är fysiskt på en ort för 
att få möjlighet att träffas och ställa frågor.   
Fredrik Bergman går igenom rekryteringen av HR chef. ST hade reservationer angående urvalet, 
då den andra kandidaten hade bättre resume. Utsedd har dock gott rykte.  
 
Styrelsen diskuterar hur AG använder sig av testresultatet i rekryteringen och att vi borde få ta del 
av det underlaget. Här har AG hänvisat till sekretess men där har ST en annan syn och kommer att 
kolla vidare på detta.  
             
§ 6 Värvning 
Anna Ahnlund berättar om kampnajen som har drivits där alla nyanställda fått erbjudande att gå 
med i ST. AO har informerat och värvat nya medlemmar. I syd 983 aktiva medlemmar från 1 
september (fyra nya från idag). Möte kommer för värvningsansvariga under hösten. 19:e 
välkomstseminarium i Norrköping – Anna Ahnlund har för avsikt att åka upp. ST-bord kommer att 
ställas ut. Broschyrställ uppsatt i Malmö. Kommer även på andra orter. Maria Bodsunder, Pernilla 
Doverud och Paola Valdes Salas tar på sig att delta i Norrköping.  

 
§ 7 Ekonomi 
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Paola Valdes Salas: Finanserna i ordning. Större överskott på kontot. STs kassörer träffas fysiskt 
inom kort. Första träffen på 3 år. Ort inte bestämd ännu. Presentkorten uppskattade efter årsmötet. 
Glöm inte bort att tala om för alla att vi gärna uppmärsammar de som slutar eller är sjuka med 
blommor!  
 
§ 8 RALS 
Anna Ahnlund informerar avtalet påskrivet innan sommaren. Framtida lönekriterier diskuteras – inte 
för årets lönerevision. Nytt för i år är att om inget aktivt val blir det lönesättande samtal. Behåller att 
samtal med närmsta chef. Dialog med AG om att mer tid avsatt för traditionella förhandlingar – förra 
året endast 5 minuter/person avsatt. Diskussionen om lönekriterierna – AG vill ändra på de vi har 
idag inför nästa lönerörelse. Fredrik Bergman informerar att det råder ingen tvekan om att vi 
behöver göra något åt kriterierna. Undrar dock om det är kriterierna eller själva processen som 
behöver ändras. I region Syd har man omsatt de abstrakta kriterierna till uttalat produktionsmål – 
pinnar. Cecilia Sommar har tagit över lönebidlningsprocessen – är inlyssnande och försöker att 
förbättra det som går att förbättra.  
Sektionsdag 23 november och avdelningen kommer att berätta om RALS och Åsa Erba 
Stenhammar kommer att prata om den kommande avtalsrörelsen.      
   
§ 9 Interna arbetet 
AO-dag 5 oktober, halvdag via skype, förmiddag och eftermiddag, men man ska kunna välja vilken 
dag. Fysisk AO-dag 10 november i Norrköping och 18 november i Malmö. Båda på sensus. Vi 
kommer köpa in ST block till våra AO.  
Angående sektionsstyrelsens möte i Norrköping, inge överlastad dagordning. Föreslår att lägga in 
en utbildning på Kränkande särbehandling för att ha bra diskussioner under vårt fysiska möte. 
HAMO Niklas Berg har tackat ja att vara med på eftermiddagen och under vår utbildning angående 
kränkande särbehandling.  
.        
 
§ 10 Övriga frågor 
Diskussion fördes angående arbetsbelastning och fördeling av möten och uppdrag.  
 
§ 11 Mötets avslutande med reflektion 
Deltagarna diskuterade och lämnade reflektioner över hur mötet hade varit och om det var något 
speciellt som har hänt på den egna enheten. Reflekterade över hur semestern har fungerat i år och 
en del kände att de kunde koppla bort allt för första gången på länge, så en bra semester.  
 
Ser fram emot nästa fysiska möte om några veckor.  
 
 
 
Sektionsstyrelsens ordförande avslutar mötet.     
 
 
 
      Protokollet justeras: 
 
 
Henrik Andersen sekreterare   Christian Andersson 
 
 
 
 


