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Inkomna motioner till sektion Nords årsmöte 2023 
 
Nedan finns inskickade motioner från medlemmarna till Sektion Nords årsmöte 2023. 
Medlemmarna har skickat in motionerna via mail enligt instruktion.  
 
Dessa tre motioner är inkomna en dag försent men sektionsstyrelsen har beslutat att besvara  
dem ändå. 
 
Motionstexten är kopierad i sin helhet och under motionstexten finns sektionsstyrelsen svar.  
 
 
 

Motion 1 
Maria Falk, Mottagningsenhet 2 Boden 
 
Att varje medarbetare som jobbar med arbetskläder ska få prova ut ett par personliga arbetsskor. 
Skor är någonting som ska vara personligt och inte vara styrt med vad som finns upphandlat.  
 
Alla fötter är olika, man har bred, smal vrist, högt, lågt fotvalv osv. Det handlar om en arbetsmiljö 
fråga  

 
Sektionsstyrelsen svar: 
Migrationsverket har idag har ett upphandlat avtal som avser inköp av yrkeskläder och skor 
(lågskor, känga, vinterkänga, inläggningssulor m.m.). Det framgår även i avtalet att utprovning av 
kläder och skor kan ske i Procurators butiker och att för andra utprovningsalternativ ska kontakt tas 
med Procurators kundservice. Då Migrationsverket redan har ett gällande avtal så anser inte 
sektionsstyrelsen att frågan ska behandlas vidare. 
 
Sektionsstyrelsen anser att motionen är besvarad. 
 

 
 
Motion 2 
Maria Falk, Mottagningsenhet 2 Boden 
 
Återinföra dagtraktamente för personal som måste arbeta utanför kontoret. Tex boendepersonal 
som måste åka långa sträckor till asylboenden. 
 

Sektionsstyrelsen svar: 
Frågan om endagtraktamente är något som ska regleras i ett lokalt kollektivavtal. ST inom 
Migrationsverket har senast den 30 november 2018 påkallat en kollektivavtalsförhandling gällande 
införande av endagstraktamente med arbetsgivaren. Arbetsgivaren var inte intresserad av att 
teckna något sådant avtal och sa nej. Då frågan om endagstraktamente är en 
myndighetsövergripande fråga, som berör fler yrkeskategorier än boendepersonal, ska den därför 
hanteras av STs avdelningsstyrelse inom Migrationsverket. 
 
Sektionsstyrelsen anser motionen besvarad och skickar den vidare till avdelningsstyrelsen för 
behandling. 
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Motion 3 
Mottagningen boendet Boden genom Viveca Högström, Mottagningsenhet 2 Boden 
 
Dagtraktamente  
Har under hösten 2022, varit i kontakt med ST gällande dagtraktamenten ska återinföras för 
Migrationsverkets personal 
Vi på boendet i Boden , har långa sträckor i bilen, ett exempel kan vara att vi jobbar i Båtskärsnäs , 
men vår närmaste lunch/fika rum är Töre , där vi sitter tillsammans med vaktmästaren för 
Månstrimmans fastigheter( om vaktmästaren är borta är närmaste lokal , källare i Råneå ) 
Tidigare satt vi tillsammans med personalen från Arbetsförmedlingen i Kalix, men där har det varit 
en brand ( åter ev efter sommaren 2023), arbetsgivaren sökte efter påtryckningar att vi ville 
återinföra dagtraktamente, ett lunchställe ( SA Englund, personalrum för deras arbetare) blev det vi 
fick inta vår lunch. 
När man sitter på dessa ställen är det fullt med personal från deras egen verksamhet som pratar 
jobb osv, för oss blir det ett ” Måltidsuppehåll ” där vi värmer maten för att sedan äta och åka vidare 
Idag drar arbetsgivaren av 30 minuter för lunchen. 
En lunchrast där jag själv betalar min lunchtid bör vara förknippad med lugn och ro och där jag 
även bör kunna gå ifrån och ta en paus på min egen bekostad tid. 
Ett dagtraktamente skulle underlätta för oss som är ute på fältet, då kan vi med den pengen välja 
om vi vill äta ute eller ta ett måltidsuppehåll på anvisad/rekommenderad plats av arbetsgivaren 
Har även varit i kontakt med skattemyndigheten som hänvisar oss vidare till vår fackliga 
organisation som ska arbeta med denna fråga ( ett lokalt avtal kan även göras ) 
Vill ha ett beslut hur ni i St-Nord arbetar vidare med denna fråga, ett konkret svar som vi 
tillsammans kan ta ställning till 
Vi har även Saco på denna arbetsplats som gärna vill se på denna fråga men majoriteten är 
medlemmar i St varvid vi börjar med vårt fackförbund 
 
 

Sektionsstyrelsen svar: 
Frågan om endagtraktamente är något som ska regleras i ett lokalt kollektivavtal. ST inom 
Migrationsverket har senast den 30 november 2018 påkallat en kollektivavtalsförhandling gällande 
införande av endagstraktamente med arbetsgivaren. Arbetsgivaren var inte intresserad av att 
teckna något sådant avtal och sa nej. Då frågan om endagstraktamente är en 
myndighetsövergripande fråga, som berör fler yrkeskategorier än boendepersonal, ska den därför 
hanteras av STs avdelningsstyrelse inom Migrationsverket. 
 
Sektionsstyrelsen anser motionen besvarad och skickar den vidare till avdelningsstyrelsen för 
behandling. 


