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Protokoll styrelsemöte ST sektion Syd inom Migrationsverket 
 
 
Datum:    2022-10-27 
Tid:   08:30 – 12:00  
Plats:     Skype 
 
Närvarande: Anna Ahnlund, Henrik Andersen, Fredrik Bergman, Christer Blom, Christian 
Andersson, Jerker Karlsson, Maria Bodsunder, Pernilla Doverud, Paola Valdes Salas, 
Mikael Vester, Camilla Mahrs, Jessica Saverstam 

 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Sektionsordföranden öppnar mötet. 
  

§ 2 Fastställande av dagordning och utse granskare 

Dagordningen fastställs. Christian Andersson utses till granskare 

 
§ 3 Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll är justerat.  
 
§ 4 Arbetsmiljö 
Anna Ahnlund informerar. Den löpande genomgången av riskbedömningar har fortgått i vanlig 
ordning den gångna månaden. Noterbart är omställningen i Malmö relaterat till TPD-enheterna som 
genomförts med den lägre än förväntade inströmningen av ärenden på grund av kriget i Ukraina. 
Osäkerheten för de visstidsanställda vars kontrakt löper ut vid årsskiftet kvarstår. På grund av 
budgetprocessen har besked ännu inte kunnat ges om fortsatt anställning kan erbjudas. Frågan har 
lyfts, men i grunden kan inget annat göras än att avvakta regeringens budget beslut och besked 
från Plan om tilldelning av medel.  
Arbetsmiljön vid regionens förvar är fortsatt problematisk. Behovet av utbildning är akut för 
genomförandet av V2 omställningen. En utbildningsinsats planeras. Förväntade 
kostnadsbesparingar har ännu inte infriats. Diskussion pågår om brister i nya scheman angående 
raster och mattidsuppehåll.  
Fredrik Bergman informerar om att tviseförhandlingen fortgår om hindrande av förtroendevald 
arbetsmiljöombud på förvaret i Göteborg. Ombudsman och förbundsjurist är inkopplad.   
Diskussion uppstår kring AGs ansvar för uppföljning av det systematiska arbetsmiljarbetet (SAM).  
Besked har tidigare getts om att en utbildningsinsats för AG och AMO ska genomföras gemensamt 
för att ge en bättre bas för arbetet. 
Christer Blom lyfter frågan om planering av utnyttjandet av Migrationsverkets lokaler. ST framför 
koninuerligt till AG behov finns att involvera facken och skyddsorganisationen tidigt angående 
lokaldiskussioner och införandet av MIG-Works.  
 
Arbertsmiljön vid medborgarskapsenheterna i Norrköping bevakas fortsatt. Anställda vid enheterna 
mår inte bra. Oro framförs över hur kommunikationen med medarbetare hanteras av AG i samband 
med AMK. Diskussion uppstår om hur ST kan agera i detta framöver. Samråd bör sökas med 
HAMO.         
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§ 5 Rapporter 
 
Christer Blom lyfter frågor gälladne NOA. Konsekvenserna av Tidöavtalet för Migrationsverket har 
gett upphov till diskussion. Inga slutsatser kan presenteras. Dock är det uppenbart att reduceringen 
av antalet kovtflyktingar kommer att få konsekvenser för vidarebosättningsfunktionen i Malmö och 
samordningen i Norrköping. Omställning kommer att behöva genomföras. Någon övertalighet 
förväntas dock inte uppstå. Sektionen för Nationell Verksamhet kommer även att påverkas av en 
minskning av ärenden om anvisning och lägre utbetalning av statlig ersättning. I övrigt rör mycket 
av tidöavtalets utfästelser lagstiftning som först måste processas och konsekvenser som kan 
uppstå på längre sikt. Förslag i avtalet om transitenheter och återvändandecenter kan komma att få 
konsekvenser för Migrationsverket efterhand som frågorna om genomförande aktualiseras.   
 
Anna Ahnlund tar upp fackliga frågor vid huvudkontoret. För att främja samarbetet på nationell nivå 
planeras för fler fysiska möten. 
Christer Blom lyfter nyhetsvärderingen som görs internt vid kommunikationsavdelningen för 
diskussion. Filtreringen av vad som kommuniceras och hur det kommuniceras uppfattas som 
problematisk. 
 
Samtliga närvarande tar upp frågor om den egna arbetsmiljön. Punkten genererar en diskussion 
kring delegation av fackliga uppgifter inom sektionsstyrelsen. Det beslutas att hänskjuta frågan till 
kommande sektionsstyrelsemöte. Det föreslås att en skriftlig rutin för delegering och fördelning av 
arbetet tas fram.  
 
§ 6 Värvning och medlemsvård 
Organiseringen av kommande AO-dagar i november tas om hand. Det beslutas att 
styrelsemedlemmar ska informera om sitt deltagande vid AO-dagarna i Malmö och Norrköping via 
sektionens gb-låda. Det beslutas om dagordning och ansvar för att presentera vid mötena.  
 
Frågan om Öppet hus diskuteras. Ansvar för månatliga genomförandet av öppet hus 
sammankomster fördelas till Pernilla Doverud för Norrköping, Christer Blom för Malmö, Mikael 
Vester för Växjö, och Anna Ahnlund för motsvarande tillfällen att möta ST-medlemmar i Åstorp, 
Ljungbyhed och Kristianstad.   
 
§ 7 Ekonomi 
Paola Valdes Salas rapporter om sektionens ekonomiska situation. Sektionen har en fortsatt 
psotiviv balans på kontot. Extra medlemsanslag har tildlelats från Avdelningsstyrelsen om 13 000 
kronor.  
 
§ 8 RALS 
Anna Ahnlund och Crhister Blom informerar om pgåående traditionella förhandlingar. I år har över 
100 medarbetare begärt trasitionell förhandling, vilket är en markant ökning från föregående år.  
 
[Rapporteringen från mötet avbryts cirka 11:25 på grund av tekniska problem. Skype och 
anslutning till Migrationsverkets server falerar.] 
 
 

Vid protokollet:     Protkollet justeras:  
 
 
Henrik Andersen sekreterare   Christian Andersson 
 
 
 


