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Minnesanteckningar från IKEs lokala
samverkansgrupp (LSG) 2017-02-06 kl.10.00–12.00
Arbetsgivarsidan
Christina Ekerfelt, prefekt
Anette Wiklund, HR-konsult
Veronika Brodin Patcha, adj arbetsmiljö
Arbetstagarsidan
Mary Esping, OFR/S

Frånvarande
Helena Blackert, administrativ chef
Anna-Carin Rehn Bjurströmer
Humlan Svensson Lika Villkor
Annelie Lindström, SACO
Josefin Bostner, AMO

Föregående minnesanteckningar 170112 och 170123
Genomgång av föregående minnesanteckningar.
CBR och LiUs säkerhetschef har träffats vad gäller larm till CBR 2. Avtalet
medger att samma system används framåt. Offert ska inhämtas.
Anslag avseende nödsituation är på gång att sättas upp, bl.a. med hjälp av avdelningssamordnarna.
Generell riskbedömning för IKEs medarbetare avseende arbete på CBR är fortfarande på gång men ej klar.
Ärendet avseende perklorsyrahantering vid IKE framåt hanteras vidare av laboratoriesäkerhetsgruppen.
Någon arbetsmiljömätning till CBR2 med anledning av problem med anestesigas
är ännu ej beställd då förutsättningarna fortfarande är oklara.
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.
Arbetsmiljö, miljö
Anette informerade om inkommen arbetsskadeanmälan avseende psykisk ohälsa.
Anmälan kommer att kompletteras med de åtgärder som arbetsgivaren vidtagit.
Anette informerade om att Feelgood gjort en arbetsmiljökartläggning vid en
arbetsplats. Återrapportering till berörda kommer att ske vecka 6.
Informerades också om ett färdolycksfall. Anmälan har ej inkommit ännu.
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Veronika informerade om att 2017 års arbetsmiljöronder vid laboratoriearbetsplatser eventuellt skjuts upp till hösten istället för som brukligt till våren och att
vi har fått uppskov att inkomma med sammanställning av 2016 års checklista 6
till LiU centralt.
Informerades om kommande stressföreläsningar för institutionens medarbetare.
Föreläsningarna kommer att genomföras på både svenska och engelska och består av en grundföreläsning och ett fördjupningstillfälle.
Lika Villkor
Informerades om att centrala lika villkorsgruppen har bjudit in till arbetsgrupp
med anledning av ny diskrimineringslag.
IKEs lokala villkorgruppen har ett möte inplanerat denna vecka.
Anställningsärenden
Anette informerade om anställningsärenden som hanterats via CSG.
Anette informerade om utlysta anställningar vid IKE samt pågående rekryteringsprocess av ekonomiadministratörer.
Anette informerade också om den fortsatta anställningsprocessen av amanuenser
vid IKE.
Konstaterades att informationsplikten avseende adjungerade läraranställningar
enligt LiUs nya anställningsordning försenar anställningsprocessen, vilket
ifrågasatts av Regionen.
Information
Christina informerade om IKEs handlingsplan 2017.
Helena kommer att informera om OH-utredningen vid nästa LSG.
Christina informerade om föredragningslistan vid institutionsstyrelsens
sammanträde den 2 februari, vars protokoll ännu ej är justerat.
Anette informerade från HR-arenan den 1 februari.
Övrigt
En ansökan har inkommit till fonden för teknisk personal. Beslutades att bevilja
7287 kr från fonden för deltagande konferensen ”The Biophysical Society
Annual Meeting den 11-15 februari 2017 i New Orleans.
Kommande LSG den 6 mars 1030-1200, 3 april 1000-1200, 8 maj 1000-1200,
12 juni 1000-1200.
Antecknat av/Anette Wiklund

