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Minnesanteckningar från IKEs lokala samverkansgrupp (LSG)
2018-05-22 kl.14.30–16.30
Arbetsgivarsidan
Anders Fridberger, prefekt
Helena Jonsson, HR-partner
Helena Blackert, adm chef
Gizeh Perez Tenorio, Lika villkor
Veronika Brodin Patcha, adj arbetsmiljö
Arbetstagarsidan
Oliver Gimm, SACO/S
Humlan Svensson, OFR/S
Mary Esping, OFR/S

Frånvarande
Anette Wiklund, HR partner
Cynthia Veenstra, Lika Villkor

Elisabeth Hollén, AMO
Annelie Lindström, SACO/S
Josefin Bostner, AMO

Föregående minnesanteckningar 180418
Anteckningarna lades till handlingarna.
Arbetsmiljö, miljö
Veronika informerade om en arbetsskadeanmälan och ett tillbud.
Veronika gick igenom sammanställningen av checklista 6.
Önskemål har kommit från doktorander om att få byta arbetsplats för att skriva i en lugnare
miljö. IKE:s policy från 2016 tydliggör att det inte finns någon generell möjlighet att byta
arbetsplats, men att undantag kan göras av särskilda skäl som till exempel vid rehabilitering
som styrks av läkarutlåtande, eller liknande orsaker.
Lika Villkor
Ny kortare version av web-utbildningen för Lika Villkor kommer lanseras. Gizeh är nu
ensam som ombud. Hon kommer att fortsätta informera på APT m fl forum.
I sammanhanget diskuterades samarbetet mellan IKE och CBR.
Anders informerade om att ett samordningsavtal mellan CBR och IKE har tagits fram, som
precis är klart och ska förankras och informeras om. Rutiner kommer att förbättras och bättre
kommuniceras.
Anställningsärenden
Helena informerade om beslutade CSG-ärenden.
Intervjuer pågår till nyanställning som samordnare.
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En ny annons har gått ut för vik utbildningsadministratör samt eventuellt ytterligare en
visstidsanställning.
HR-funktionen kommer att förstärkas under en period.
Informerades och diskuterades kring eventuell möjlighet till omfördelning av arbetsuppgifter
mellan befattningsgrupper.
Information
•
•

Anders informerade från institutionsstyrelsens möte i maj.
Helena informerade från HR-arena den 8 maj.

Övrigt
Veronika kommer i sitt CAMO-uppdrag att vara med i en grupp för att hantera oro och
funderingar i samband med effektivitetsutredningen.
Veronika ersätts under sex månader av Johan Brask som avdelningschef för SOI.
Inget LSG den 20 juni. Återkommer om nya tider.
Antecknat av/Helena Jonsson

