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Minnesanteckningar från IKEs lokala
samverkansgrupp (LSG) 2017-08-28 kl.10.00–12.00
Arbetsgivarsidan

Frånvarande

Christina Ekerfelt, prefekt
Anette Wiklund, HR-konsult
Veronika Brodin Patcha, adj arbetsmiljö
Humlan Svensson, Lika villkor
Gizeh Perez Tenorio, Lika villkor

Helena Blackert, adm chef

Arbetstagarsidan
Annelie Lindström, SACO
Mary Esping, OFR/S

Josefin Bostner, AMO

Föregående minnesanteckningar 170612 och 170621
Genomgång av minnesanteckningar 170612.
Larm till CBR 2 är på gång.
Anslag avseende nödsituation är på gång.
Arbetsmiljömätning till CBR2 är på gång.
Konsekvenser med anledning av IT-förändringar är lyft som ett problem i CSG.
Helena och Veronika beaktar frågan på lokal nivå.
Trots påstötningar har vi inte fått någon återkoppling från Feelgood angående
råd om handlingsplan efter genomförd arbetsmiljökartläggning. I dagsläget är
sakfrågan överspelad med viktigt att fortsätta dialogen med Feelgood om
handläggningen av ärendet.
Överenskommelse om samordning avseende arbetsmiljö mellan CBR och IKE är
på gång.
Skrivarbyte blir under hösten, preliminärt i oktober. Antalet skrivare kommer att
minska men ha större kapacitet.
Arbetsmiljöverket har fått information om de åtgärder vi vidtagit med anledning
av de brister som identifierades vid inspektionen i maj. Ärendet är därmed
avslutat hos Arbetsmiljöverket.
Samtliga arbetsmiljöronder i kontorsmiljö är genomförda. De laborativa
ronderna pågår
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Genomgång av minnesanteckningar 170621
Rektor väntas utse ny prefektur och institutionsstyrelse under hösten.
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.
Arbetsmiljö, miljö
Anette informerade om tillbud i Hus Lab 1.
Informerades också om ett tillbud i Växthuset plan 10 samt om en arbetsskada
där en medarbetare skadat sig lindrigt i samband med en tjänsteresa i Norge.
Anette informerade om att höstens grundkurs i Första Hjälpen och
hjärtlungräddning blir den 15 november. Repetitionskurserna erbjuds vid tre
tillfällen; 7/11, 8/11 och 14/11. Intresseanmälan sker via
avdelningschef/avdelningssamordnare.
Klara Martinsson informerade om systematiskt brandskyddsarbete vid IKE.
Lika Villkor
Informerades om att Cynthia Veenstra blir vikarierande lika villkor ombud vid
IKE under Humlans tjänstledighet.
Anställningsärenden
Anette informerade om ärenden beslutade av CSG.
Information
Christina informerade om tidplanen för lönerevisionen.
Christina informerade från styrelsens sammanträde den 8 juni.
Övrigt
Höstens LSG-tider 25/9, 24/10 (tis), 20/11, 18/12.
Härutöver bestämdes att LSG har ett extra möte den 6 september med anledning
av handlingsplaner för arbetsmiljö och lika villkor.
Antecknat av/Anette Wiklund

