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Minnesanteckningar från IKEs lokala samverkansgrupp (LSG)
2019-05-24 kl.13.00–15.00
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Anders Fridberger, prefekt
Anette Wiklund, HR partner
Helena Jonsson
Colm Nestor, Lika villkor
Veronika Brodin Patcha, adj arbetsmiljö

Frånvarande
Helena Blackert, adm chef
Gizeh Perez Tenorio, Lika villkor

Arbetstagarsidan
Mary Esping, OFR/S
Annelie Lindström, SACO/S
Malgorzata Smolinska Konefal (suppleant) Josefin Sandström, AMO

Föregående minnesanteckningar 190411
Anteckningarna lades till handlingarna.
Risk- och konsekvensbedömning inför institutionsombildning till Y
Det förslag som sammanställts efter LSGs arbetsmöte den 15 maj gicks igenom tillsammans
med ytterligare inkomna synpunkter. Nytt förslag sammanställs av HR och skickas ut för en
sista översyn av LSG i juni.
I sammanhanget diskuterades tankar kring inre organisation vid Y.
Förslag till institutionsstyrelse för X
LSG framförde inga invändningar mot utskickat förslag och förslaget anses härmed
förankrat.
Förslag till institutionsstyrelse för Y
Anders delade ut förslag till styrelse för Y och informerade om motiveringen till förslaget.
LSG framförde inga invändningar mot utskickat förslag och förslaget anses härmed
förankrat.
Arbetsmiljö, miljö
Veronika informerade om att arbetsmiljöronder inkl kontorsarbetsmiljöronder pågår. Vid
rond på kansliet diskuterades bl.a. den digitala arbetsmiljön, vilket ibland påverkar
medarbetare negativt i form av stress. Generellt framkommer problem med projektorer och
ibland begränsat IT-stöd. Veronika åtog sig att lyfta frågan på CSG
Larm för koldioxid är på gång. Samarbetsgruppen för arbetsmiljöfrågor med RÖ och LiU ska
förhoppningsvis förbättra samverkan framåt.
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Lika Villkor
En arbetsgrupp ledd av Peter Påhlsson har tagit fram förslag på utvecklad introduktion för
medarbetare, där också värdegrund och etikfrågor lyfts fram liksom. Introduktionen är tänkt
som en obligatorisk aktivitet framåt.
Lika villkor ombuden fortsätter besöka APT i våra verksamheter. ”Härskar- och bekräftar
tekniker” är ett inslag.
Colm informerade om en större Lika villkorskonferens för alla ombud. Han ser detta som
möjlighet/tillfälle inför ny institution.
Anställningsärenden
Anette informerade om beslutade CSG-ärenden sedan den 11 april.
Anders informerade om ett nytt omställningsärende som ska presenteras för centrala fackliga
parter den 27 maj. Institutionsstyrelsen förväntas fatta beslut om verksamhetsneddragning
den 12 juni.
Informerades också om status för våra två pågående omställningsärenden.
Information
Anders informerade om att vi ännu inte har några beslut avseende effektivitetsutredningen.
Han informerade också om att utlysning kommer att ske för de administrativa
chefsbefattningarna vid X, Y och Z, dock med ganska snäva profiler.
Informerades från institutionsstyrelsens sammanträde i april
Anette informerade från HR-arenan i april.
Övrigt
En ansökan till fonden för teknisk personal hade inkommit. LSG beslutade att avslå ansökan
med hänvisning till att sökande ej ingår i befattningsgruppen teknisk personal.
Antecknat av/Anette Wiklund

