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Introduktion för gäster  
(ej anställda, inkl exjobbare 
& stipendiater) 
 
Introduktion för: 

Ansvarig: 

Startdatum: 

 

Det här är först och främst ett stödmaterial vid framtagande av 
introduktionsprogram för gäster och exjobbare. Checklistorna ska 
kompletteras med för uppdraget specifik introduktion.  
 
Syftet med introduktionen är att ge personen goda förutsättningar att 
komma in i sitt uppdrag och vara medveten om säkerhet inom IMT.   

Det yttersta ansvaret för att introduktionen har handledare.  
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Vad ska jag som ansvarig för gästen tillse innan gästen anländer? 
 

Checkbox Aktivitet Vem som utför 
(funktionsnamn): 

Person 

  Chef/teamledare ser över behov av rum – beställer via 
administratör, lokalansvarig 

Administratör, lokalansvarig 
(ansvarig för gästen initierar) 

 

  Beställ teknisk utrustning; dator, ”hjälpmedel” IT-samordnare  
(ansvarig för gästen initierar) 

 

  Installera datorn – om datorn finns innan 
anställningsstart förbereds installationen i förväg 

IT-samordnare 
(ansvarig för gästen initierar) 

 

 

När gästen kommer: Vad ska jag som ansvarig boka in inför första dagen? 

LiU-id och LiU-kort 
  1. Så tidigt som möjligt: Skapa LiU-id, via IT-

samordnare (Bengt).  
IT-samordnare 
(ansvarig för gästen initierar)  

 

  2. När LiU-id är skapat: Aktivera LiU-id genom att 
skapa aktiveringskod och maila denna till personen. 

Administratör, kontoansvarig  

  3. Beställ åtkomst till lokala system från IT-
samordnare (finns mail-mall för detta) 
Åtkomst till IMT-FS samt vilka kataloger. 

IT-samordnare  
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Åtkomst till intern-web och bokningssystemet 
Åtkomst till subversion 

  4. Beställ från kontoansvarige vilka epostlistor 
personen ska ingå i. 

Administratör, kontoansvarig  

  5. När personen anlänt och ovanstående är klart ska 
personen boka tid med IT-samordnare för att sätta 
lösenord i lokala systemen 

IT-samordnare  

  Hämta ut gästLiU-kort hos lokalansvarig (behörigheter är 
aktiverade) 

Ansvarig/Gästen själv  

  Kontakta IT-samordnare för aktivering av lokala resurser 
(Internweb, IMT fillager) 

IT-samordnare 
(ansvarig för gästen initierar) 

 

  IT-information. (Support, filserver, internweb, 
lokalbokning, subversion) 

IT-samordnare  
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Allmänt: 
  Exjobbare registrerar sig hos IMT:s studentexpedition  Ansvarig för exjobbaren  

  Information om arbetstider för ex-jobbare (6-22) Studentexpedition   

  Gästen/ex-jobbare fyller i blankett om anhöriguppgifter 
(för att komma i kontakt med gästs anhörig ex vid plötslig 
sjukdom).  
Lämnas ifylld till HR-konsult 

Studentexpedition  

  Genomgång av arbetsuppgifter (övergripande) Ansvarig för gästen  

  Planera in befintliga möten (APT, gruppmöten m.m.) Ansvarig för gästen  

  Visa lokaler, teknik (obs! skrivare), kontorsmaterial, 
bokning av konferensrum, personalrum, utrymningsvägar, 
vilrum, fikatider, lunch, fredagsfika och kökslista, soprum 
m.m.  
Informera att frukt endast är för IMT-anställda, ej för 
gäster och ex-jobbare 

Ansvarig för gästen  

  Lika villkor Samordnare för Lika villkor  

 
Miljö och lab: 

  Kemikalieinformation Kemikalieansvarig  

  Avfallsinformation Avfallssamordnare  

  Miljöinformation, t.ex miljö på IMT ev miljöprogram Miljösamordnare  
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  Brandsäkerhet; utrustning, utrymning, specifik 
information för tjänsten 

Brandskyddsombud  

  Information om studentlab, tex datorlab IT-samordnare  

  Övrig labinformation, introduktion lab enligt blankett Labansvarig  

 

http://www.liu.se/insidan/miljo/laboratoriesakerhetshandboken/rutiner-och-instruktioner?l=sv
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