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Minnesanteckningar från IKEs lokala samverkansgrupp (LSG)
2019-03-11 kl.15.00–17.00
Arbetsgivarsidan
Anders Fridberger, prefekt
Anette Wiklund, HR partner
Colm Nestor, Lika villkor
Gizeh Perez Tenorio, Lika villkor

Frånvarande
Helena Blackert, adm chef
Veronika Brodin Patcha, adj arbetsmiljö

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

Föregående minnesanteckningar 190207
Noterades att de två verksamhetsneddragningar som institutionsstyrelsen fattat beslut om ska
föredras i CSG den 18 mars för ställningstagande kring ev. övertalighet vid IKE. CSG har fått
del av framtagen risk- och konsekvensanalys. Berörda medarbetare är informerad om
processen.
Anteckningarna lades till handlingarna.
Utvärdering LSGs möten 2018 samt planering våren 2019
Bestämdes att fortsätta med 2 timmarsmöten en gång/månad. Utvärdering av
LSGs arbete 2018 görs vid nästa möte med utgångspunkt från Samverkansavtalet och
instruktionen för lokal samverkansgrupp. Även kalender för 2019 diskuteras då.
Arbetsmiljö, miljö
Informerades om utskickad anmälan om arbetsskada samt om allvarligt tillbud.
Då flera incidenter med koldioxidläckage har inträffat och det har visat sig svårt att få detta
åtgärdat överväger CAMO att stoppa arbetet. Larm är en enkel och förhållandevis billig
lösning.
Institutionsstyrelsen har fattat beslut om miljöhandlingsplan 2019-2021, under förutsättning
att LSG inte har något att invända mot planen. LSG hade inga invändningar men förslag
framfördes om att undersöka möjligheten till att utnyttja Didacticum för workshops kring
hållbar utveckling, som en punkt för ett kollegium. Anette kontaktar Mats Söderström.
Lika Villkor
LSG tittade på bilderna från fakultetens seminarium kring Härskar- och bekräftartekniker.
Diskussion fördes kring tillämpning i verksamheten och att APT/motsvarande är lämpliga
forum, gärna med deltagande av lika villkor ombud.
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Anställningsärenden
Anette informerade om beslutade CSG-ärenden sedan den 7 februari.
Information
Anders gav en lägesbeskrivning av institutionsombildning vid LiU samt om
Effektivitetsutredningen.
Informerades också från institutionsstyrelsens sammanträde den 7 mars.
Anette informerade från HR-arenan den 1 mars.
Övrigt
En ansökan till fonden för teknisk personal hade inkommit till LSG. LSG beslutade att avslå
ansökan med hänvisning till att det gått kortare tid än ett år sedan samma sökande fått bidrag
ur fonden. Bestämdes att Anders tar upp fondens fortsatta varande och syfte vid nästa
styrelsesammanträde.
Antecknat av/Anette Wiklund

