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Minnesanteckningar från IKEs lokala
samverkansgrupp (LSG) 2016-09-12 kl.10.00–12.00
Arbetsgivarsidan
Christina Ekerfelt, prefekt
Helena Blackert, administrativ chef
Anette Wiklund, HR-konsult
Humlan Svensson
Veronika Brodin Patcha, adj arbetsmiljö
Alexandra Morén, adj brandskydd
Arbetstagarsidan
Mary Esping, OFR/S
Kristina Briheim, SACO
Josefin Bostner, AMO

Frånvarande

Anna-Carin Rehn Bjurströmer, Lika villkor

Annelie Lindström, SACO, suppleant

Föregående minnesanteckningar
Genomgång av föregående minnesanteckningar.
Veronika är inbokad på höstens första administrativa ledningsråd angående
arbetsplatser behov av larm.
Dragskåpen är under uppmärkning så att det tydligt framgår vilka dragskåp som
kan användas för brandfarlig vara.
Anette har efterhört hur resultatet har följts upp avseende den psykosociala
arbetsmiljöenkäten i hus Lab 1 men ännu ej fått svar. Anette påminner.
Det finns en plan kring hur resultatet ska följas upp avseende den psykosociala
arbetsmiljöenkäten vid Logopeden.
Till följd av ändrade regler ska gasolledningar på Patologen, Cellbiologen och
KEF plockas bort. Cellbiologens och patologens ledningar är nu pluggade. Återstår att få avtal om utbyte av gasoltuber.
Kvävehantering ska fasas ut och ersättas av frysar. I dagsläget är vi inte klara
över vårt behov framåt.
Vi har inte kunnat lägga slutrapporten för interna miljörevision i december 2015
till diariet eftersom vi fortfarande inte fått den åter.
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Anette har uppdaterat listor över utbildad personal Första Hjälpen och Hjärtlungräddning. Nu ska anslag om information i händelse av olyckshändelse spridas på
våra arbetsplatser. Anette informerade om höstens kurstillfällen i Första hjälpen
och hjärtlungräddning.
Generell riskbedömning för IKEs medarbetare avseende arbete på CBR är fortfarande på gång men ej klar.
Något gemensamt möte IKE, IMH, fakultet för uppföljning av brandövningen i
hus 511 vecka 18 är ännu ej inplanerat.
Mätning kvarstår efter åtgärderna som vidtagits med anledning av det allvarliga
tillbudet som anmälts till Arbetsmiljöverket. Ändrade rutiner är införda för att
förebygga att liknande händelse ska inträffa igen.
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.
Arbetsmiljö, miljö
Diskuterades och genomgicks förslag till uppföljning och revidering av handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor. LSG godkände förslaget med vissa
justeringar. Ärendet tas upp för beslut på Institutionsstyrelsens möte i oktober
och ska därefter lämnas in till LiU centralt.
Alexandra Morén, IKEs brandskyddskoordinator, informerade om det systematiska brandskyddsarbetet vid IKE. Hon återberättade bl.a. från brandövningen i
våras i hus 511-001. En viktig erfarenhet från övningen är bl.a. hur informationsspridning bör hanteras, en annan är vikten av återkoppling till chefer inför och
efter en övning. Övning tydliggjorde också behovet av ökat samarbete över
organisatoriska gränser. Alexandra informerade även om planerade brandspel
under hösten. Hon lyfte också att antalet brandombud inom IKE behöver utökas.
Nya checklistor återstår att färdigställa.
Klara Martinsson presenterades som tilltänkt vikarierande brandskyddskoordinator för Alexandra.
Lika Villkor
Humlan informerade om förslag till uppföljning och revidering av handlingsplan
för Lika villkor (se också punkt Arbetsmiljö ovan). Bestämdes också att det är
avdelningssamordnarna som lämpligen kan uppdatera checklistorna för introduktion inom laboratorieverksamhet avseende var man kan vända sig i Lika
villkor-ärenden. Uppdrogs till Humlan att ta fram Lika villkorspunkter till
checklistan och överlämna dessa till Veronika och Helena.
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Anställningsärenden
Anette informerade om anställningsärenden som hanterats via CSG.
Anette informerade om utlysta anställningar vid IKE.
Helena informerade om status i rekryteringen av ny ekonom.
Information
Christina informerade översiktligt från styrelsens möte den 1 september, då bl.a.
IKEs omorganisation var ett av ärendena. Protokollet är dock ej justerat ännu.
Anette informerade från HRarenans möte den 8 september.
Övrigt
Nästa möte är den 10 oktober kl 10-12.
Antecknat av/Anette Wiklund

