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Minnesanteckningar från IKEs lokala samverkansgrupp (LSG)
2018-01-24 kl.14.15–16.15
Arbetsgivarsidan
Anders Fridberger, prefekt
Helena Blackert, adm chef
Anette Wiklund, HR-konsult
Gizeh Perez Tenorio, Lika villkor
Veronika Brodin Patcha, adj arbetsmiljö
Arbetstagarsidan
Mary Esping, OFR/S
Annelie Lindström, SACO/S

Frånvarande

Cynthia Veenstra, Lika Villkor

Josefin Bostner, AMO
Humlan Svensson, OFR/S
Elisabeth Hollén, AMO

Föregående minnesanteckningar 171218
Lades till handlingarna.
Pågående ärenden eller bevakningspunkter, se separat lista.
LSG - uppföljning 2017, planering våren 2018
Med utgångspunkt från samverkansavtalet följdes LSGs arbete upp. Konstaterades att vi
följer instruktionen och intentionerna i avtalet. Även LSGs årskalender stämdes av. LSG
enades om att fortsätta träffas en gång i månaden under våren 2018 under 2 timmar långa
möten.
Arbetsmiljö, miljö
Tre anmälan om arbetsskada har inkommit. Två avser färdolycksfall, varav en tidigare är
informerade om i LSG. Den tredje anmälan avser en medarbetare som fick lindriga skador då
vederbörande snubblade på en plåt cellbiologens kylrum. Kontakt med fastighetsägaren är
tagen för att få plåten åtgärdad.
Veronika informerades om rådande ansvarsfördelning avseende arbetsmiljöorganisationen
och miljöorganisationen inklusive vilka lagar, regler och förordningar vi har att förhålla oss
till.
Informerades om arbetsmiljöproblem i källarlokal där medarbetare inom näringsfysiologin
haft verksamhet. Lokalen är nu ned stängd och ärendet är överlämnat till IMH, där berörd
medarbetare kommer att ha sin organisatoriska hemvist framåt.
Veronika informerade om förslag till uppföljning av IKEs miljöplan 2016-2018. LSG
tillstyrkte förslaget som därmed överlämnas till institutionsstyrelsen för beslut. I
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sammanhanget informerades om möjlighet att ansöka om medel ur fonden för
klimatkompensation. Sista ansökningsdag är den 28 februari.
Lika Villkor
Gizeh informerade om webb utbildning i Lika villkor som startar den 1 februari. Hon
informerade också om att hon och Cynthia försöker besöka så många APT-möten som
möjligt. Informerades också om att HRE planerar för en Lika villkor föreläsning senare under
våren som syftar till att öka den grundläggande kunskap om kränkande behandling och aktiva
åtgärder utifrån både ett juridiskt och praktiskt perspektiv med inriktning på oss som lärosäte.
En uppföljning av temaföreläsningen från i höstas planeras.
Anders informerade om att fakulteten har tillsatt en arbetsgrupp m a a Meeto-kampanjen.
Anställningsärenden
Anette informerade om beslutade CSG-ärenden.
Informerades om pågående rekrytering inom ekonomifunktionen samt av prefektsekreterare.
Anders informerade om att det nu är klart med en ny inköpshandläggare på 40 %.
Information
Anders informerade om status avseende pågående utredningar.
Anders informerade från institutionsstyrelsens möte den 11 januari.
Påmindes om LSGs utbildning den 31 januari.
Övrigt
Antecknat av/Anette Wiklund

