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Minnesanteckningar från IKEs lokala
samverkansgrupp (LSG) 2016-01-18 kl.10.00–12.00
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Josefin Bostner, AMO

Ing-Marie Ruuth Knutsson, AMO
Rosmarie Dahlström, SEKO
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Föregående minnesanteckningar
Genomgång av föregående minnesanteckningar.
Veronika informerar om att alla avdelningar vid IKE behöver inventera om det
finns riskfyllda situationer och identifiera riskfyllda områden. Utifrån
inventeringen får vi sedan se om vi har behov av något larm i någon form.
Veronika informerar om att Veolia har fått i uppdrag av RÖ att märka upp alla
dragskåp med avseende på om det är tillåtet att hantera brandfarlig vara, men de
har inga resurser för tillfället. Deras plan är att allt ska vara uppmärkt till
sommaren 2016. IKE anser inte att det är ok att vänta så länge, men om LiUs
och Rös brandskyddscontroller anser att IKE kan fortsätta hantera brandfarlig
vara i befintliga dragskåp så kan vi avvakta uppmärkningen. Elisabet Hollén har
därför önskat få ett skriftligt dokument om att dragskåpen kan användas under
tiden av Anders Åberg och Annevi Bredäng.
Christina informerar om att psykosociala ronder har genomförts i hus Lab 1.
Resultatet av detta kommer avdelningschef och biträdande avdelningschefer
arbeta vidare med.
Veronika informerar om att hon ännu inte fått någon återkoppling på rapporten
som inlämnats angående tillbudet med gasolläckaget på MMM, plan 10. Inget
har skett ännu, men ritningar över gasolledningarna finns.
Veronika informerar om det vid riskanalys avseende kvävetankarna på AIR, plan
10 framkommit att eget ventilationssystem måste ordnas, vilket blir kostsamt
men ändå måste åtgärdas. En konsult har gjort en riskanalys och det behövs en
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separat ventilation till rummet. Detta hänger ihop med den utredning som ska
göras via RÖ för hela patologhuset. Det som dock är bekymmersamt är att denna
utredning kan dröja. Har idag inget syrelarm, utan rutinerna måste övervakas
under tiden. Irene har frågat om tidsplan, men inte fått någon rapport ännu från
projektledaren för FMC.
Veronika informerar om att någon skriftlig rapport fortsatt ännu inte är lämnad
avseende brandlarm och utrymning på Cellbiologen.
Veronika informerar om den interna miljörevisionen som gjordes 1-2 december
vid IKE. Slutrapporten har ännu inte kommit, men kommer tas upp i LSG när
den är klar.
Veronika informerar om en begäran om åtgärd angående hanteringen av flytande
kväve på KEF från arbetsmiljöombud Josefin Bostner. Vill ha en undersökning
av arbetsmiljöförhållandena vid hantering av flytande kväve.
Institutionsstyrelsen har tagit beslut om driftskostnader och där finns också plan
på att avveckla hanteringen av flytande kväve från 2019. Tanken är att övergå
till lågtemperaturfrysar istället. Från 2019 kommer IKE inte att betala för
kvävehantering. Riskanalys är ¨ännu inte klar.
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.
Arbetsmiljö, miljö och lika villkor
Mats Söderström presenterar förslag till handlingsplan för miljö under perioden
2016-2018. Förslaget godkändes efter några mindre ändringar och tillägg av mer
redaktionell karaktär.
Pernilla redovisar sjukfrånvarostatistik för LiU och IKE för kvartal 3 2015.
Pernilla informerar om att det är två avdelningar som inte återkopplat angående
medarbetarsamtal för 2015.
Anställningsärenden
Pernilla informerar om anställningsärenden i CSG.
Pernilla informerar om utlysta anställningar vid IKE.
Information
Christina informerar om att företrädargruppen vid IKE tagit fram förslag till ny
proprefekt efter Jan-Ingvar Jönsson. Förslag på ny proprefekt är Peter Påhlsson.
LSG är positiva till förslaget och har inga invändningar.
Christina informerar om ärenden till styrelsen den 4 februari.
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Övrigt
Nästa möte är den 15 februari 10.00–12.00 i IKE konferensrum.
Helena informerar om att det inom kort kommer att gå ut en enkät där
Avdelningen för verksamhetsstöd kommer utvärderas. Samma enkät gick ut för
två år sedan.
Anna-Carin informerar om att den nya blanketten för representation inte finns på
engelska.
Antecknat av/Pernilla Eriksson

