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Minnesanteckningar från IKEs lokala samverkansgrupp (LSG)
2017-10-24 kl.10.00–12.00
Arbetsgivarsidan

Frånvarande

Christina Ekerfelt, prefekt
Helena Blackert, adm chef
Anette Wiklund, HR-konsult
Veronika Brodin Patcha, adj arbetsmiljö
Gizeh Perez Tenorio, Lika villkor
Cynthia Veenstra, Lika Villkor
Arbetstagarsidan
Mary Esping, OFR/S
Annelie Lindström, SACO

Josefin Bostner, AMO
Humlan Svensson

Ett extra ärende anmäldes till dagens möte med anledning av inkommen skrivelse.

Föregående minnesanteckningar 170925
Skrivarbytet vid Campus US är planerat till v 44.
Sammanställning av arbetsmiljöronder redovisas vid senare LSG.
Vissa komplikationer har tillstött för den medarbetare som skadat sig lindrigt i samband med
tjänsteresa. Medarbetaren har påmints om att inkomma med anmälan om arbetsskada.
Mary och Anette har på APT efterlyst intresserade för uppdrag som arbetsmiljöombud.
Pågående ärenden eller bevakningspunkter, se separat lista.
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.
Arbetsmiljö, miljö
Christina redogjorde för bakgrunden till omorganisation av MMM i mindre avdelningar. Ett
förslag till konsekvensbedömning presenterades. Förslaget diskuterades och vissa
revideringar gjordes. LSG hade inga invändningar mot förslaget.
Anette informerade om uppföljning av medarbetarsamtal, APT samt sjukfrånvarostatistik vid
IKE per första halvåret 2017.
Christina informerade om inkommen skrivelse från OFR avseende en medarbetare som går i
pension och de verksamhetskonsekvenser som befaras uppstå i samband med detta. Ett
förslag till konsekvensbedömning presenterades. Förslaget diskuterades och vissa
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revideringar gjordes. LSG hade inga invändningar mot förslaget med förbehåll att ingen
ytterligare risker framkommer vid CAMOs kontakt med berörda medarbetare.
Lika Villkor
På grund av tidsbrist fick punkten skjutas på till nästa möte.
Anställningsärenden
På grund av tidsbrist fick informationen skjutas på till nästa möte.
Information
Christina gav en lägesbeskrivning avseende lönerevisionen. Inom CSAN har tre medarbetare
avböjt lönesamtal och ingår därför i sedvanliga löneförhandlingar, i enlighet med
överenskommelse med SACO-S.
På grund av tidsbrist fick övrig information skjutas på till nästa möte.
Övrigt
Anette informerade om kommande utbildning för LSG-ledamöter 31 januari 2018 mellan
cirka 9.30–14.00 (ev. 15.00) på Scandic Väst.
På grund av tidsbrist fick punkten ”E-postpolicy för IKE” skjutas på till nästa LSG.
Nästa LSG; 20/11, 18/12.
Antecknat av/Anette Wiklund

