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Minnesanteckningar från IKEs lokala samverkansgrupp (LSG)
2018-03-13 kl.14.15–16.15
Arbetsgivarsidan

Frånvarande

Anders Fridberger, prefekt
Helena Blackert, adm chef
Anette Wiklund, HR-konsult
Gizeh Perez Tenorio, Lika villkor
Cynthia Veenstra, Lika Villkor
Veronika Brodin Patcha, adj arbetsmiljö
Arbetstagarsidan
Humlan Svensson, OFR/S
Annelie Lindström, SACO/S
Oliver Gimm

Mary Esping, OFR/S
Josefin Bostner, AMO
Elisabeth Hollén, AMO

Föregående minnesanteckningar 180124
Noterades att Helena Blackert ej var närvarande vid mötet i januari. Reviderad årskalender
2018 godkändes. Anteckningarna lades till handlingarna.
Arbetsmiljö, miljö
Informerades om incident på Sandbäcksgatan då en medarbetare påträffat en obehörig person
i huset en tidig morgon vecka 8. Information kring händelsen har gått ut till alla som arbetar i
huset. Anslag om hur man går tillväga vid dylika händelser har satts upp på alla plan i huset.
Diskussion pågår om lämpliga öppettider. IKE har på sitt APT haft händelsen som en särskild
diskussionspunkt. Extra väktarrundor beställdes i anslutning till händelsen. Alla medarbetare
uppmanas att i sina telefoner ha aktuellt nummer till våra Campus-väktare.
Informerades om två anmälan om arbetsskada som båda avser färdolycksfall.
Veronika informerade om statistik/uppföljning avseende arbetsskador och tillbud 2017.
Anette informerade om statistik/uppföljning avseende personalomsättning och övertid 2017
samt viss statistik kring friskvård.
Anders informerade om möte med OFR som rapporterar upplevd arbetsmiljöproblematik
inom den administrativa personalen. Anders har bett OFR om förslag på åtgärder. Anders och
Helena kommer också ta fram förslag på åtgärdsplan.
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Lika Villkor
Cynthia och Gizeh informerar om att de varit på några APT i verksamheten och också
deltagit vid introduktion av nyanställda. Den LiU centrala webb-utbildning diskuterades och
konstaterades att den gärna kan kompletteras med frågeställningar som stöd för diskussioner
på APT. Informerades om kommande vakanser inom lika villkor centralt. Vi kommer även ha
en vakans inom IKE, då Cynthia slutar som ombud till sommaren.
Anställningsärenden
Anette informerade om beslutade CSG-ärenden.
Informerades om pågående rekryteringar inom avdelningen för verksamhetsstöd.
Anders informerade om att det vi vid flera rekryteringar fått problem då sökande har fått
felaktig lönestatistik från facken. En stund ägnades åt att diskutera komplexiteten då statistik
ska tolkas och vikten av att det blir korrekt.
Information
Anders informerade från institutionsstyrelsens möte den 1 februari och 1 mars.
Anette informerade från HR-arena den 23 februari.
Informerades också om kommande förändring i Villkorsavtalen som innebär att möjligheten
att spara semester ändras från nuvarande 35 dagar till 30 dagar. Fram till 31 december 2020
kan den som har fler än 30 sparade dagar ta ut dessa.
Övrigt
Annelie och Gizeh rapporterade från LSGs utbildning den 31 januari. Eventuellt kommer
motsvarande utbildning att arrangeras en gång till under våren.
Nästa LSG möte är den 18 april 1430-1630 i IKEs konferensrum.
Antecknat av/Anette Wiklund

