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Protokoll styrelsemöte ST sektion Syd inom Migrationsverket 

 
Tid: 16 februari 2022 kl. 13 – 16 
Plats: Skype 
 

Kallade: Anna Ahnlund, Henrik Andersen, Christian Andersson, Fredrik Bergman, Christer 
Blom, Maria Bodsunder, Pernilla Doverud, Jerker Karlsson, Jessica Saverstam, Mikael 
Saveski, Paola Valdes Salas, Mikael Vester 
 
Admal Karic, Camilla Mahrs, Viveka Apelqvist, Milo Söderberg, Natalie Schröder (HAMO, 
adjungerad), 
 
Närvarande: Anna Ahnlund, Henrik Andersen, Christian Andersson, Fredrik Bergman, Christer 
Blom, Maria Bodsunder, Pernilla Doverud, Jessica Saverstam, Mikael Saveski, Mikael Vester,  
 
I mötet deltog även:  
Camilla Mahrs, Viveka Apelqvist, Åke Pekarinen, Natalie Schröder (HAMO, adjungerad) 
 
  
§ 1   Mötets öppnande 
Sektionsordföranden öppnar mötet. 
 
§ 2   Val av mötesordförande och protokolljusterare 
Anna Ahnlund väljs till mötesordförande. Pernilla Doverud väljs till protokolljusterare. 
 
§ 3   Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med ändringen att punkten arbetsmiljö och info från avdelningstyrelsen 
byter plats. Det föreslås att ändringen även ska gälla för kommande möten.   
 
§ 4   Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från föregående sektionsstyrelsemöte är justerat och kommer att läggas upp på 
sektionsstyrelsens hemsida. 
 
§ 5   Aktuellt Regionen 
Anna Anlund rapporterar om de fackliga angelägenheterna i regionen. ST har varit oenig om 
tillsättande av en experttjänst som inte utlysts enligt gällanden ordning. Tjänsten kommer nu att 
utlysas.   
Stämningen vid förvaret i Åstorp är fortsatt spänd och bevakas fortsatt.  
Från läget vid arbetstillstånd i Norrköping rapporteras att stämningen inte ännu återgått till det 
normala, men att det råder ett större lugn än tidigare. Feelgood utreder den arbetsmiljöproblematik 
som tidigare uppmärksammats.   
Christer Blom lyfter problematiken kring brister i granksningen av identitetshandlinar. Granskningen 
i Malmö är inte tillfredsställande. Det finns inga regionala granskare på plats. Det måster flaggas 
upp för att granskningen inte fungerar som den ska.  
En ny tillståndsenhet inrättas i Malmö. Arbetet med detta har varit tillfredsställande från facklig 
synpunkt.  
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Anna Ahnlund lyfter vidare att en ny asylprövningsenhet kommer att startas i Malmö. Skälet för 
detta är den nyrekreytering som pågår har lett till att nuvarande enheter blir för stora. Henrik 
Andersen tillägger att det även finns förslag om renodling av asylprövningsenheternas 
arbesområden. Medarbetare kommer att erbjudas att anmäla intresse om de vill arbete med något 
specifikt ärendeslag eller enhet.   
Mikael Vester att arbetsmiljsituationen i Växjö inte har förändrats mycket sedan förra mötet. 
Nyrekrytering är pågående.  
Vad gäller NOA finns inget relevant att rapportera tilld agens möte. MBL/AMK ska hållas 
kommande vecka.  
Fredrik Bergman bevakar det fackliga arbetet relaterat till DUA: Det finns en medvetenhet om att 
mycket måste göras trots verkets svårgiheter att rekrytera personal till vitala funktioner.   
Utbildning i systemutveckling kommer att erbjudas och Migratiosnverket kommer att delta i en 
arbetsmarknadsdag i Linköping i rekryteringssyfte. Det finns ett behov av att anställa ett större antal 
medarbetare med avancerad it-kompetens. Utvecklas bevakas fortgående.   
      
§ 6   Arbetsmiljö 
HAMO lyfter att inrättandet av nya enheter vid arbetstillstånd och asylprövningen i Malmö är 
tillfredsställande. Riskbedömning är gjord för den nya arbetstillståndsenheten och ska göras för 
asylprövningsenheten under morgondagen.  
Feelgood har gjort en presentation av arbetet för att hantera arbetsmiljöproblem vid Administrativa 
Enheten i Malmö, av Feelgood. Arbetet uppfattas gå i rätt riktning.  
HAMO informerar vidare om arbete med arbetsmiljöenkäten från Drivkraft. AG är i färd med att 
testa ett upplägg där deltagares anonymitet garanteras. Lösningen förväntas få vidare tillämpning  
Detta testas nu för att vara säker. DUA och kommunikation säkerställer nu att undersökningen kan 
tillämpas för Drivkraftsenkäten och även för framtida medarbetareenkäter.   
Anna Ahnlund tar upp frågan om uttag av friskvårdstimmen. Det statistiska underlag som finns är 
inte heltäckande. Redovisning av uttag från förvaren finns inte med på grund av att medarbretare 
där inte redovisar sin tid i UBW.  
Annette Schröder flikar in att det statistiska underlag som finns visar att 76 procent av 
medarbetarna utnyttjade friskvårdsbidraget 2021.   
 
§ 7   Information från avdelningsstyrelsen 
Fredrik Bergman och Christer Blom rapporter om det fackliga arbetet vid avdelningsstyrelsen. ST 
lagt ett antal yrkanden inom ramen för RALS som man inte fått gehör för vilket ska följas upp inför 
den kommadne förhandlingsomgången.  
Fyrpartssamtalen är i slutskedet och ska sedan utvärderas.   
Anna Ahnlund tar upp att avdelningstyrelsen har fattat beslut om att fördela ett visst antal 
presentkort till respektive sektioner.  
Förslag på budger för nästa år är lagd och godkänd.  
Anna Ahnlund redovisar relevanta fackliga frågor från regionerna Nord och Väst. Åtgärder vidtagna 
av AG i region Väst angående kontroll av fackliga förtroendevaldas uttag av timmar för facklig 
verksamhet kan komma att spilla över på Region syd. 
 
§ 8   Ekonomi 
Christian Andersson rapporterar att sektionens ekonomi är fortsatt god.   
Anna Ahnlund informerar om att Avdelningstyrelsen planerar att hålla vartannat månadsmöte 
fysiskt och föreslår att sektionsstyrelsens möte i april ordnas exempelvis i Nässjö. Frågan om 
fysiska styrelsemöten kan sedan tas upp igen av den valda styrelsen efter årsmötet. Det föreslås 
även att värvnings och medlemsfika erbjuds enheterna till påsk. Frågan kan diskuteras vidare för 
beslut vid sektionsstyrelsens kommande möte.    
 
§ 9  Medlemsaktiviteter/värvning 
Anna Ahnlund föreslår att tidigare tradition att hålla öppet hus vid olika tider på våra orter 
återupptas? Henrik Andersen lyfter att vi då bör följa upp inbjudan så att vi kan få en bättre 
tillströmning än vid tidigare möten.  
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Anna Ahnlund tar upp frågan om catering eller efterföljande restaurnagbesök kan erbjudas i 
samband med årsmötet. Det beslutas att skjuta på frågan om detta till något tillfälle närmare 
sommaren.   
 
 
§ 10  Kommunikation 
Ett medlemsutskick ska skrivas om sektionens arbete under 2021.  
 
§ 11  Internt Sektion Syd 
Anna Ahnlund tar upp förberedelserna för årsmötet. Utkast till verksamhetsberättelse finns. Utskick 
till medlemmar om motioner kommer. VoteIt-träning kommer att erbjudas veckan innan årsmötet. 
Informationsutskick till medlemmar kommer.    
Anna Ahnlund efterlyser att någon tar tag i behovet av att kartlägga våra medlemmar.  
 
§ 12  Övriga frågor 
Inga övriga frågor är anmälda.  
Fredrik Bergman tar upp frågan om ianspråktagandet av omställningsmedel för att erbjuda 
utbildning för assistenter om digitaliseringen. Frågan har diskuterats med EC vid den 
assistentenhet där frågan kom upp. Diskussion följer om villkoren för att ta omställningsmedlen i 
anspråk. Frågan kommer att diskuteras vidare.     
 
§ 13  Nästa möte 
Nästa sektionsstyrelsemöte är bokat 17 Mars 2022. Ett längre avstämningsmöte är kallat till den 9 
mars 2022 för att samla upp det sista innan årsmötet.  
 
§ 14  Mötets avslutande 
Mötesordföranden förklarar mötet avslutat.   
 

Vid protokollet:     Protokollet justeras:      
 
 
Henrik Andersen     Pernilla Doverud 
sekreterare 


