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Minnesanteckningar från IKEs lokala samverkansgrupp (LSG)
2017-12-18 kl.10.00–12.00
Arbetsgivarsidan
Christina Ekerfelt, prefekt
Helena Blackert, adm chef
Anette Wiklund, HR-konsult
Gizeh Perez Tenorio, Lika villkor
Veronika Brodin Patcha, adj arbetsmiljö
Arbetstagarsidan
Mary Esping, OFR/S
Humlan Svensson, OFR/S
Annelie Lindström, SACO/S

Frånvarande

Cynthia Veenstra, Lika Villkor

Josefin Bostner, AMO
Elisabeth Hollén, AMO

Föregående minnesanteckningar 171127
Den planerade omflyttningen i Växthuset kommer sannolikt att tidigareläggas för några. BUP
vill förmodligen flytta tidigare än beräknat.
Kurs i förebyggande stresshantering ska spridas till chefer men också i veckobrevet innan jul.
Pågående ärenden eller bevakningspunkter, se separat lista.
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.
Arbetsmiljö, miljö
Informerades om genomförd utbildning i kris och krishantering. Diskuterades vikten av att
följa upp detta med viss regelbundenhet. Konstateras att ny och nedbantade
krisledningsorganisation vid LiU centralt nu är fastställd.
Anmälan om arbetsskada avseende det färdolycksfall som tidigare informerats om är nu
underskriven av alla parter. Bestämdes att på originalanmälan göra en notering att den åtgärd
som är angiven på anmälan ej är möjlig för LiU att påverka.
Veronika informerade om färdolycksfall med personskada. Personen är uppmanad att
inkomma med anmälan om arbetsskada.
Konstaterades att trappen vid Sandbäcksgatan är mycket hal. Fastighetsägaren bör påminnas
om halkbekämpning.
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Lika Villkor
Gizeh informerade från föreläsningen med anledning av meeto-kampanjen den 11 december
som också hade en efterföljande paneldebatt Intresset för föreläsningen var stor och har
därför streamats. Ett uppföljande seminarium kommer att ges den 31 januari.
Informerades också om kommande webb-utbildning, varav en kommer att vara 45 min lång
och lämplig som diskussionsunderlag på APT. LSG diskuterade om en sådan utbildning ska
vara obligatorisk. Diskuterades också om utbildningen skulle kunna vara en del av
introduktionen för nyanställda och nya stipendiater. LSG ansåg att utbildningen måste finnas
tillgänglig på engelska och ha viss kulturanpassning.
Anställningsärenden
Inga CSG-ärenden fanns att informera om.
Informerades om förlängd ansökningstid för anställning som koordinator/prefektsekreterare.
Informerades också om pågående rekrytering av ekonomiadministratör samt om en
samordnare/tekniker på deltid.
Information
Helena och Christina informerade om pågående utredningar.
Christina informerade från årets sista styrelsesammanträde den 30 november samt om per
capsulam beslut för budgeten.
Christina informerade om att lönerevisionen nu är klar och besked är lämnade till alla
medarbetare.
Anette informerade från HR-arena den 5 december.
Övrigt
Anette återkommer om vårens LSG-möten efter avstämning med ny prefekt.
Anette har skickat ut länk för anmälan till utbildning för LSG-ledamöter 31 januari 2018.
Antecknat av/Anette Wiklund

