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Minnesanteckningar från IKEs lokala samverkansgrupp (LSG)
2019-04-11 kl.13.00–15.00
Arbetsgivarsidan
Anders Fridberger, prefekt
Anette Wiklund, HR partner
Veronika Brodin Patcha, adj arbetsmiljö
Maria Hallström, adj
Colm Nestor, Lika villkor
Arbetstagarsidan
Mary Esping, OFR/S
Annelie Lindström, SACO/S
Josefin Sandström, AMO

Frånvarande
Helena Blackert, adm chef

Gizeh Perez Tenorio, Lika villkor

Malgorzata Smolinska Konefal (suppleant)

Föregående minnesanteckningar 190311 och 190403
Noterades att Annelie Lindström var närvarande vid mötet 190311.
Anteckningarna lades till handlingarna.
Utvärdering LSGs möten 2018 samt planering 2019
LSGs arbete 2018 utvärderades med utgångspunkt från Samverkansavtalet. Konstaterades att
LSG i stort arbetar i enlighet med avtalet och instruktionen men påtalades vikten av
samverkan inför och kring beslut. Diskuterades att lyhördhet är viktigt och att
APT/motsvarande är ett forum för att fånga upp frågor och funderingar lokalt.
Kalender 2019 reviderades.
Bestämdes att fortsätta med 2 timmarsmöten en gång/månad.
Arbetsmiljö, miljö
Veronika informerade om utskickat tillbud avseende koldioxidläckage där diskussion med
RÖ pågår.
Ett ytterligare tillbud delades ut avseende incident på AIR.
Veronika informerade om statistik för arbetsskador och tillbud 2018.Vi har haft 7 tillbud,
varav 4 färdolycksfall och 6 arbetsskador, varav 2 av allvarligare art som är anmälda till
Arbetsmiljöverket.
Maria visade statistik 2018 avseende personalomsättning, övertid, friskvård och sjukfrånvaro.
Anette informerade om hur vi utnyttjat företagshälsovårdens tjänster 2018.
Lika Villkor
Colm informerade om Lika villkors introduktion för nyanställda.
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Medarbetare har efterfrågat bönerum. Konstaterades att det inte finns något lagkrav att
tillhandahålla detta. Praxis är dock att vi ska underlätta kring, om det inte krockar med
ordinarie verksamhet. Vid förfrågningar ska vi i första hand hänvisa till omklädningsrummet
plan 7, Cellbiologen men vi har också andrummet i Huvudblocket samt vilorummet på plan
11 i Cellbiologen.
Kort diskussion om hur vi lämpligen sprider information om t.ex. lika villkorskonferenser.
Anställningsärenden
Informerades att omplaceringsutredning nu gjorts vid LiU avseende de två
omställningsärenden som tidigare informerats om. Ärendena kommer att tas upp med
centrala fackliga parter i nästa vecka igen.
Anders informerade om ytterligare ett potentiellt omställningsärende där försök till
omplacering vid IKE gjorts utan resultat ännu.
Anette informerade om beslutade CSG-ärenden sedan den 11 mars.
Informerades också om omfördelning av personalansvar inom avdelningen för
verksamhetsstöd under den administrativa chefens sjukskrivning.
Anders informerade om att institutionsombildningen kommer att kräva ytterligare
administrativa resurser bl.a. inom HR och ekonomi. HR kommer att förstärkas med två
centralt anställda HR-partners och vår egen ekonomifunktion förstärks med en
visstidsanställd ekonomiadministratör.
Information
Diskuterades förutsättningslöst tankar, idéer och aspekter kopplat till en inre organisation vid
Y. Detta är något som institutionsstyrelsen ska diskutera särskilt på sin strategidag i juni.
Anders påtalade att det finns möjlighet att påverka och att förslag välkomnas.
En risk- och konsekvensbedömning avseende omorganisationen är gjord på fakultetsnivå
men vi måste också göra en på institutionsnivå. Bestämdes att ha ett särskilt LSG-arbetsmöte
för att ta fram en sådan.
Anders informerade om att LÄFO, som ska ingå i institution Y, har besökts av prefekturen.
Informerades också från styrelsesammanträdet i april, där bl.a. utvecklad samverkan med
studenterna var en av punkterna.
Årets IKE-dag går av stapeln den 14 november.
Övrigt
Anders återkopplade att Fonden för teknisk personal ska finnas kvar i enlighet med styrelsens
beslut i april. Fonden riktar sig till tillsvidareanställd teknisk personal. Tydliggjordes att en
del av fondens syfte är att sprida info från utbildning framåt.
Antecknat av/Anette Wiklund

