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Föregående minnesanteckningar 190524
Anteckningarna lades till handlingarna.
Risk- och konsekvensbedömning inför institutionsombildning till BKV
LSG gick igenom reviderat förslag till risk- och konsekvensbedömning. Några mindre
korrigeringar gjordes och härefter förklarades bedömningen klar och slutförd (bifogas).
Institutionsombildning
Anders redogjorde för förslag till inre organisation BKV, vilket diskuterats på styrelsens
strategidag den 12 juni. LSG ombads inkomma med synpunkter inför styrelsens beslut som
måste fattas senast 5 september. Efter beslut tillkommer en implementeringsprocess i olika
system för att en ny organisationsstruktur tekniskt ska kunna fungera från årsskiftet.
Anders informerade om den verksamhets- och kompetensanalys som gjorts inom
Verksamhetsstödet för de åtta institutioner som berörds av institutionsombildningen från
årsskiftet. Resultatet visar att personalläget i stort är i balans och att ett mer konkret
bemanningsarbete kommer att påbörjas i september. Inom kärnverksamheten ser vi inget
behov av att göra en särskild verksamhets- och kompetensanalys med anledning av
institutionsombildningen.
Arbetsmiljö, miljö
Till hösten är det återigen dags för revidering av handlingsplanerna för arbetsmiljö och miljö.
För att planerna ska kunna vara klara att skickas in till LiU centralt den 7 oktober måste de
upp på LSG i september och därefter till styrelsens sammanträde den 3 oktober.
Informerades om höstens kurser i Första Hjälpen och Hjärtlungräddning. Även en engelsk
kurs planeras.
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Lika Villkor
Gizeh informerade om att hon och Colm själv fortsätter att delta vid introduktion av nya
medarbetare och vara med på avdelningsinformationer. Gizeh har också deltagit vid en
halvdagsaktivitet inom området. HRE har haft 51 sökande till utlyst anställning som HRpartner med inriktning Lika villkor. Helena kompletterade med information om arbetet med
aktiva åtgärder. Diskuterades värdet av samarbete mellan Lika villkor ombuden, HR-partners
och arbetsmiljökoordinator för att prioritera och ringa in fokusområden.
Anställningsärenden
Inga beslutade CSG-ärenden fanns att informera om.
Anders informerade om att styrelsens den 12 juni fattade beslut om verksamhetsneddragning
på grund av att Stefan Thor upphör med sin verksamhet vid LiU. Neddragningen innebär en
övertalighet för en förste forskningsingenjör i utvecklingsbiologi. Ärendet hanteras enligt
gängse omställningsprocess vid LiU.
Anette informerade om status i våra pågående omställningsärenden.
Information
Anders informerade om att rektor på måndag väntas fatta beslut om hur verksamhetsstödet
vid LiU ska effektiviseras. Det kommer att bli stegvisa förändringar som genomförs under en
längre period än vad som föreslogs i rapporten tidigare. Utgångspunkten är att
verksamhetsstödet ska arbeta mer tillsammans, såväl inom processer som mellan
organisatoriska nivåer. På förmiddagen livesändes en information och frågestund. IKEs
verksamhetsstöd bjöds in att titta på informationen tillsammans i bokad lokal.
Anders informerade från institutionsstyrelsen heldag som under eftermiddagen hade
strategidiskussioner. Teman som diskuterades var avdelningsstruktur 2020 inkl.
avdelningschefernas roll och uppdrag, doktorandtid samt hur vi på kan inkluderar våra
decentraliserade lärare och nya lektorer vid WCMM i vår verksamhet.
Helena informerade från HR-arenan i juni.
Övrigt
En ansökan till fonden för teknisk personal hade inkommit. Personen ifråga är en
tillsvidareanställd förste forskningsingenjör. LSG beslutade att bevilja motsvarande halva
sökta kostnaden.
Tider för höstens möten bestämdes. Anders påtalade att fackliga representanter från LÄFO
(tillkommande verksamhet till BKV) bör inkluderas i LSG till hösten.
Antecknat av/Anette Wiklund

