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Locum samverkansråd för fysisk tillgänglighet
Tid & plats:
Närvarande:

Frånvarande:

Kl. 09:30-12:00 – 2022-02-15 – lokal Årstaviken – Östgötagatan 12
Namn

Karin Rask
Kristina Törnblom
Börje Larsson
Berit Hagström
Jan Lamby
Siw Olsson
Sofia Naesström
Patrick Englund
Thomas Ahlberg
Anna Bergqvist
Jenny Svärd
Andreas Flink

Förbund

Funktionsrätt Stockholms län
Funktionsrätt Stockholms län
Funktionsrätt Stockholms län
Funktionsrätt Stockholms län
Funktionsrätt Stockholms län
SRF
SRF
DHR
Locum
Locum
Locum (sekr.)
Green Furniture Concept (del av tid)

Anita Örum Funktionsrätt Stockholms län, Kjerstin Alm
Funktionsrätt Stockholms län, Eva Söderbärj Funktionsrätt
Stockholms län, Tommy Jillmarker Funktionsrätt Stockholms län,
Tara Aziz SRF, Anna Westerberg DHR

Samverkansrådsmötet genomfördes efter kallelse utsänd av Jenny Svärd.

Mötet öppnas

Rådets ledamöter presenterade sig.

Föregående minnesanteckningar

Thomas Ahlberg gjorde en sammanfattning av förra mötets viktigaste punkter.

På gång inom Locum
Stormen Malik

En byggnadsställning rasade under stormen och gjorde åverkan på tak, fasad,
fönster och vissa tekniska installationer på Södertälje sjukhus. Ingen person kom
till skada. Evakuering gjordes av patienter och verksamhet till andra delar av
sjukhuset. Orsaksutredning pågår.
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Pågående och kommande projekt

Thomas redogjorde status för projekten på Danderyds sjukhus, Södertälje
sjukhus och Helix.

Skyltupphandlingen

Skyltbolaget Nykvarn vann upphandlingen. Avtalet gäller från 1 februari 2022 för
hela Region Stockholm och avser all skyltning inom- och utomhus, entréskyltar
samt tillhörande tjänster.

Parkeringar

Riksdagen har beslutat förlänga undantaget med skattefri parkeringsförmån till
den 30 juni 2022. Införande av de nya parkeringstaxorna i enlighet med Budget
2020 skjuts därmed upp under motsvarande tid.

Återuppbyggnad av Totalförsvar

Sverige har börjat återuppbygga totalförsvaret. Sjukvården berörs. Locums
personal är nu krigsplacerade i händelse av krig. Se även information på vår
webbplats https://www.locum.se/locum/personalparkering

Presentation av Green Furniture Concept

Andreas Flink, produktutvecklare på företaget Green Funiture Concept informerade
om en ny möbelserie som de tagit fram för publika miljöer. Företaget han arbetar
på tar fram och utvecklar hållbara möbler för allmänna platser i naturliga material.
Andreas presenterade den möbel som rådsmedlemmarna senare under rådsmötet
skulle få testa och utvärdera. Locum samverkansråd för fysisk tillgänglighet är de
första som får prova den nya möbeln och Green Funiture Concept ser fram emot
feedback från rådsmedlemmarna.

Fysisk test av möbler på Locum

Rådsmedlemmarna fick testa en möbel som Green Furniture Concept ställt upp i
Locums lokaler för att sedan lämna sina synpunkter och förslag till förändringar
och förbättringar utifrån deras kunskap och erfarenheter.

Uppföljning av Locums arbete med myndighetsbesiktningar
och trygghetsronder på sjukhusområdena
2022 är det dags för myndighetsbesiktningar på Norrtälje, Danderyd, Södertälje,
S:t Göran, Södersjukhuset och del av S:t Eriks sjukhusområde.
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Information från andra samverkansråd samt förbunden
Funktionsrätt Stockholms län, DHR och SRF
Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län informerar om sitt arbete med Internationella
funktionshindersdagen 3 december. De lanserar Funktionsrättskonsekvensbeskrivningen den 21 februari som ska vara ett stöd för politiker och tjänstepersoner.

DHR

DHR arbetar med frågor kring färdtjänst och säkerställande av tillgänglighet efter
borttag av tågvärdar inom kollektivtrafiken.

SRF

SRF arbetar vidare med frågor gällande covidvaccinering och PCR-testning. SRF
fokuserar sitt arbete inför höstens val, färdtjänstfrågan och borttag av tågvärdar
inom kollektiv-trafiken.

MFD:s delaktighetsdag

Myndigheten för delaktighet (MFD) delaktighetsdag genomfördes den 26 januari
och går att ta del av via MFD:s webbplats. Många bra ämnen togs upp och vikten
av samverkansråd för att ta tillvara på människors kunskap och erfarenheter lyftes.
Locum önskar att rådsmedlemmarna kommer med tips på hur vi ska utöka
samarbete tillsammans utifrån det som framkom på MFD:s delaktighetsdag.

Insiktsutbildningar

Locum planerar att börja dra igång insiktsutbildningarna nu efter pandemin. Mer
information kommer om när tidsplanen är satt. Locum behöver veta vilka
föreläsningshållare som kommer från respektive organisation. Återkom till Anna
Bergqvist eller Jenny Svärd med vilka som ska vara med. Locum kommer att kalla
till avstämningsmöte innan utbildningarna kommer att hållas.

Nyfiken på…

Förslag till Locum framfördes om att få besöka ”Krigssjukhuset” på Södersjukhuset.
Ytterligare önskemål är att få besöka Nacka Sjukhus för att titta på det markarbete
som utförts för att förbättra tillgängligheten för att komma till sjukhuset. Rådsmedlemmarna önskade även att veta mer om Locums samarbete med övriga
förvaltningar gällande konst. Detta förslag planeras in till nästa rådsmöte.
Locum planerar att fortsätta test av produkter och näst på tur är att test och
utveckling av larmknappar, som lades på is på grund av covid-19.
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Nästa möte

Nästa rådsmöte är inplanerat till den 17 maj kl. 09:30-12:00 på Locums
huvudkontor, Östgötagatan 12.

Delges:

Bilagor:
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