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Föregående minnesanteckningar
Genomgång av föregående minnesanteckningar.
Veronika har nu varit på administrativt ledningsråd och presenterat förslag till
larm samt inventerat vilka arbetsplatser som har behov av det.
Vi väntar besked inom kort vilka dragskåp som kan användas för brandfarlig
vara. Uppmärkning är på gång.
Anette tar en ny direktkontakt för att efterhöra hur resultatet har följts upp
avseende den psykosociala arbetsmiljöenkäten i hus Lab 1.
Bestämdes att vi ber vår prefektsekreterare ombesörja att slutrapporten för
interna miljörevision i december 2015 läggs till diariet.
Veronika presenterade förslag på anslag avseende nödsituation som nu ska sättas
upp på alla våra arbetsplatser.
Generell riskbedömning för IKEs medarbetare avseende arbete på CBR är fortfarande på gång men ej klar.
Veronika följer via Klara Martinsson (t.f. brandskyddskoordinator) upp att
gemensamt möte IKE, IMH, fakultet kommer till stånd som en uppföljning av
brandövningen i hus 511 vecka 18.
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.
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Arbetsmiljö, miljö
Veronika och Anna-Carin har för IKEs styrelse presenterat förslag till
uppföljning och revidering av handlingsplan för arbetsmiljö och lika villkor.
Institutionsstyrelsen godkände förslaget och planerna är nu inskickade till LiU
centralt.
Anette informerade om tillbud i maj i kulverten mellan KEF och Cellbiologen
samt om tillbud i juni i kemikalieavfallsrummet plan 7, hus 463.
Handlingsplaner är upprättade och åtgärder är vidtagna.
Christina informerade om att IKEs styrelse beslutat om att IKE ska
omorganiseras från årsskiftet i enlighet med det förslag som lagts fram. Det
återstår nu att utse chefer. Christina kommer att informera LSG före beslut.
Informerades om att vi av Feelgood har beställt en arbetsmiljökartläggning av en
forskarmiljö vid IKE.
Anette informerade om uppföljning av medarbetarsamtal och APT inom IKE
samt uppföljning av sjukfrånvaro och utnyttjande av företagshälsovård t o m
halvårsskiftet 2016.
Veronika informerade om tillbud och arbetsskador t o m halvårsskiftet 2016.
Veronika informerade om planerad arbetsmiljömätning vid CSAN pga. att två
medarbetare (ej LiU-anställda) upplevt allergiska symptom.
Veronika informerade från laboratoriesäkerhetsmöte v 40.
Lika Villkor
Anna-Carin informerade om inplanerat möte Lika villkor ombud tillsammans
med Anette och Veronika, då det fortsatta arbetet inom området ska diskuteras.
Handlingsplanen är en viktig och självklar utgångspunkt.
Anställningsärenden
Anette informerade om anställningsärenden som hanterats via CSG.
Anette informerade om utlysta anställningar vid IKE.
Informerades kort om informationsplikt av anställningar i enlighet med
Anställningsordningen § 6.
Information
Christina informerade från styrelsens möte i september
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Övrigt
Nästa möte är den 8 november (tisdag) kl 10-12.
Antecknat av/Anette Wiklund

