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KVC Utrikes
Flera av er har kommenterat att vi ligger rätt högt i nivå av avbrutna
uppdrag de senaste 3 månaderna. En analys och genomgång av orsakerna
håller Anna D på att göra. Vi hade en motsvarande situation samma
månader 2017 och då visade det på ökat hot o våld o Nordafrikaner, som
statistiskt var överrepresenterade. Viktigt är att se på orsakerna i år, så att vi
kan motverka denna trend och tillsätta rätt åtgärder.
Vi ser också på förbättrade arbetssätt avseende Afghanistan uppdragen. Ni
har lämnat flera olika förslag och just nu arbetar vi mycket med delcharters i
kombination med reguljära flygningar. Syftet är att kunna verkställa på ett
säkert sätt, så att ingen kommer till skada och att minska på andelen
avbrutna uppdrag. Detta kräver en del förberedelse av transportledaren, då
alla procedurer ännu ej är satta. Kan betyda att vi nyttjar fler transportörer
enbart vid ”lastning” på delchartern samt att vi nyttjar vår säkerhetsleverantör TAV Security på Ataturk för tjänster som behövs just vid
transiteringen.
Senaste veckan har det hållits en Transportledarutbildning i Göteborg som
vi tackar Nina E och Daniel P för !
Denna helg startar Mockup-utbildningen i Norrköping under Anna D och
Thomas försorg. Det är instruktörerna som tagit fram alla underlag för den
träning som ska utföras. Lycka till och Tack till er allihop !
På Krimnet finns nu en artikel om Migrationsverkets Monitorverksamhet.
Skoj att det uppmärksammas alla olika moment som vi blir inblandade i
inom Sektion Utrikes. Hittills har 2 uppdrag monitorerats och båda förstås
helt utan någon anmärkning. Att monitorer följer med oss på
verkställigheter kommer ytterligare påverka omvärldens syn på det
professionella och kvalificerade arbete som vi på Utrikes utför !

Förslag på 3 nya kompletterande scheman för utrikesverksamheten har
tagits fram i samband med verksamhetsanalysen. Vi kommer att skicka ut
förfrågan till utrikes transportörer för att var och en kan göra önskemål om
sin egen prioritering. Ett schema gäller måndagfredag, ett schema med få
tjänstgöringspass på helger samt ett schema med flera helger. Mail om detta
kommer.
Trevlig helg ! Eva
Några av de nyutbildade transportledarna !

KVI Säkerhet

KVI Planeringen
Det har funnits oklarheter runt oeskorterade på Arlanda och huruvida de ska
gå via hall eller grind. På resplanen står det om det är hall eller grind som är
planerat och i dagsläget går majoriteten via hall.
Trevlig helg!
/Johan
KVI Stockholm
Under veckan har transportledarutbildningen genomförts i Göteborg. Fem
kollegor från Stockholm deltog i utbildningen. De ska nu följa ordinarie
transportledares uppgifter för att komma in ordentligt i rollen. De kommer
dock att ingå i bemanningen på uppdragen.
Den senaste veckan har varit stökig och vi har haft en hel del hot och våld
mot vår personal.
Förra fredagen påbörjades ett uppdrag med destination Etiopien. Klienten
ville dock inte medverka till resan och gjorde passivt motstånd i samband
med boarding. Medföljande kollegor gjorde nödvändiga åtgärder, men
nekades att åka med flyget. Klienten körs därmed tillbaka till Märsta.
Under lördagen medverkade 3 kollegor från Stockholm på ett uppdrag med
destination Kabul från Landvetter. Det blev ett rejält tumult och personalen
fick kämpa rejält för att få kontroll på två av klienterna. Personalen mår
efter omständigheterna bra.
Samma dag, lördagen, genomfördes ytterligare ett uppdrag med destination
Marocko från Arlanda. Klienten började bråka och nekades boarding.
Klienten körs tillbaka till Häktet Sollentuna. Ingen skada på varken personal
eller klient rapporterad.
Under tisdagsmorgonen avbröts ett uppdrag med destination Jordanien.
Klienten gjorde passivt motstånd och bedömningen gjordes att resan ej
kunde genomföras.
I tisdags kväll påbörjades ett uppdrag med destination Kabul. Det var en
delcharter med totalt 4 klienter. Tyvärr fick vi bara med två klienter på
planet. Den ena klienten fick gymnasielagen för sig och den andra klienten
utövade våld mot sig själv. Sjukvårdare på plats ansåg därmed inte klienten
som fysiskt kapabel att genomföra flygningen. Klienterna utövade även hot
och våld mot våra kollegor och de fick kämpa rejält för att få kontroll på
situationen. Personalen mår efter omständigheterna bra.
Nu till helgen startar de första omgångarna av mockup i Norrköping. Jag
kommer att vara på plats lördag och söndag.

Nästa vecka kommer jag, i vanlig ordning, fortsätta med lönesamtalen.

Min kalender nästa vecka:
Måndag 17/9:

På kontoret i Stockholm från kl. 13.00

Tisdag 18/9:

På kontoret i Stockholm kl. 08.30-15.00

Onsdag 19/9:

På kontoret i Stockholm kl. 08.30-15.00

Torsdag 20/9:

På kontoret i Stockholm kl. 08.30-15.00

Fredag 21/9:

På kontoret i Stockholm kl. 08.30-15.00

Trevlig helg!
//Anders

KVI Göteborg
Detta har varit en händelserik vecka för min del. Framför allt har jag haft
turen att transportledarutbildningen hamnade i Göteborg, då det inte fanns
lokaler tillgängliga i Norrköping. Det har gett mig tillfälle att träffa
kursdeltagarna och att lyssna på föreläsare, höra diskussioner, se på
övningar av olika slag. Lärorikt och spännande. Jag vill passa på att tacka
alla deltagare och Daniel/Nina, jag tror att vi alla lärt oss en hel del under
veckan.
Garaget här på Mölndalsvägen ska renoveras, det innebär att vår kontorsbil
kommer att stå på uteparkeringen (mot Liseberg) ett tag framöver. Än så
länge påverkar det inte den delen av garaget där tjänstebilarna står.
För de av er som ”laddat” er legitimation så att ni kommer in i polishuset
Göteborg: nya leg kommer att krävas, bytet måste ske inom två veckor. De
finns färdiga men inte här på kontoret ännu. Så snart jag vet mer kommer ni
att få ytterligare info om detta.
Nästa vecka är jag mest på kontoret, till helgen 22-23/9 åker jag till
Norrköping för att se hur ni sköter er på Mockupen.
Trevlig helg!
Susanne

KVI Malmö
I måndags var jag på en kort visit i Göteborg och träffade dem som gjorde
sin transportledarutbildning, alltid trevligt att få denna möjlighet och vill
tacka Nina och Daniel för det. Resterande veckan har bestått av frågor
rörande olika reseuppdrag, personalfrågor mm.
Jag hade besök av Stefan Holm i veckan och han hälsar till er alla.
Jag är på plats i Malmö hela nästa vecka.
Trevlig helg
//
Peter

ADM
Måndag till torsdag spenderade jag i Göteborg där jag bland annat närvarade
på transportledarutbildningen dels för att ta del av utbildningen men även
träffa transportörer och vara tillgänglig för frågor.
Tack Nina och Daniel
Dockningsstationen på Göteborgskontoret är åter i bruk.
// Björn

