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Minnesanteckningar från IKEs lokala
samverkansgrupp (LSG) 2016-08-22 kl.10.00–12.00
Arbetsgivarsidan

Frånvarande

Christina Ekerfelt, prefekt
Humlan Svensson, Lika villkor
Helena Blackert, administrativ chef
Anette Wiklund, HR-konsult
Anna-Carin Rehn Bjurströmer, Lika villkor
Veronika Brodin Patcha, adj arbetsmiljö
Arbetstagarsidan
Mary Esping, OFR/S
Annelie Lindström, SACO, suppleant
Josefin Bostner, AMO

Kristina Briheim, SACO

Föregående minnesanteckningar
Genomgång av föregående minnesanteckningar.
Veronika kommer att delta vid höstens första administrativa ledningsråd för att
efterhöra var vi har arbetsplatser där så riskfyllda moment förekommer att larm
behövs.
Veronika har fått information om att dragskåpen nu är under uppmärkning där
det tydligt ska framgå vilka dragskåp som kan användas för brandfarlig vara.
Anette kontaktar Jorma Hinkula för att efterhöra hur resultatet följs upp
avseende den psykosociala arbetsmiljöenkäten i hus Lab 1.
Arbete pågår för uppföljning av resultatet den psykosociala arbetsmiljöenkäten
vid Logopeden.
Plan 12 i hus Lab 1 är den arbetsplats som har störst behov av gasoltuber.
Installation har påbörjats där och ska senare utvärderas. Gasolledningar på
Patologen, Cellbiologen och KEF ska plockas bort.
Frågan om en centraliserad kvävehantering vid IKE inklusive rapport om
helheten kring kvävehantering är fortfarande under beredning.
Slutrapporten för den interna miljörevisionen vid IKE den 1-2 december 2015 är
enligt uppgift inskickad.
Anette ska snarast uppdatera listor över utbildad personal i Första Hjälpen och
Hjärtlungräddning.
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Generell riskbedömning för IKEs medarbetare avseende arbete på CBR är
fortfarande på gång men ej klar.
Gemensamt möte IKE, IMH, fakultet planeras för uppföljning av brandövningen
i hus 511 vecka 18. (Therese Björn Johansson är nytt brandombud för IKE i
huset.)
Christina har skrivit nya delegationer till Helena Blackert och Veronika Brodin
avseende arbetsmiljö samt hot- och våldsfrågor.
Angående det allvarliga tillbudet som anmälts till Arbetsmiljöverket är ändrade
rutiner nu införda för att förebygga att liknande händelse ska inträffa igen.
Mätning ska också göras.
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.
Arbetsmiljö, miljö
Anette informerade om inkommit tillbud i april i Hus Lab 1, plan 13 där
föreslagen åtgärd i form av timer är installerad.
Christina informerade om konsekvensbedömning med anledning av förslaget till
ny organisation i mindre enheter vid IKE. Framtagna risker diskuterades och
vissa justeringar och tillägg gjordes. Institutionsstyrelsen väntas fatta beslut i
ärendet den 1 september. Chefer utses senare under hösten. LSG godkände
konsekvensbedömningen.
Lika Villkor
Vid LiU centralt prioriteras för närvarande rutin för handläggning av ärenden
avseende kränkande särbehandling, vilket idag är lite diffust. Diskuterades också
informationsansvar mellan t.ex. fakultet och institution vilket också kan vara
diffust. Att informera studenter om var man kan vända sig i Lika Villkorärenden är dock ett ansvar för fakulteten. Härutöver har varje
arbetsmiljö/arbetsplats ett informationsansvar. Bestämdes att lägga till detta i
våra checklistor för introduktion inom laboratorieverksamheten.
Anställningsärenden
Anette informerade om anställningsärenden som hanterats via CSG
Helena informerade om utlyst anställning inom IKEs Verksamhetsstöd.
Information
Christina informerade om att styrelsen har sitt första möte den 1 september och
berättade översiktligt om den preliminära agendan.
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Övrigt
Nästa möte är den 12 september kl 10-12.
Antecknat av/Anette Wiklund

