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Locum samverkansråd för fysisk tillgänglighet
Tid & plats:

Kl. 09:30-11:30 – 2022-05-09 – lokal Årstaviken/Via Microsoft Teams –
Östgötagatan 12.

Närvarande:

Namn

Frånvarande:

Karin Rask
Eva Söderbärj
Börje Larsson
Berit Hagström
Tommy Jillmarker
Siw Olsson
Sofia Naesström
Patrick Englund
Anna Westerberg
Thomas Ahlberg
Anna Bergqvist
Jenny Svärd

Förbund

Funktionsrätt Stockholms län
Funktionsrätt Stockholms län
Funktionsrätt Stockholms län
Funktionsrätt Stockholms län
Funktionsrätt Stockholms län
SRF (via Teams)
SRF
DHR
DHR (via Teams)
Locum
Locum
Locum (sekr.)

Anita Örum Funktionsrätt Stockholms län, Kristina Törnblom
Funktionsrätt Stockholms län, Kjerstin Alm Funktionsrätt Stockholms
län, Jan Lamby Funktionsrätt Stockholms län och Tara Aziz SRF

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
Skyddsrum

Det finns ungefär 120 skyddsrum inom Locums bestånd. Locum har ett åtagande att ha
återkommande kontroller/inventeringar för att säkerställa så att de fungerar som
skyddsrum inom 48 timmar.
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Den robusta sjukhusbyggnaden

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns publikationen
Den robusta sjukhusbyggnaden och där framgår sjukhusdriftens olika klassificeringar
gällande bland annat sjukhusens tekniksystem. Locum har beslutat att titta på ett antal
sjukhus ur ett strategiskt perspektiv.

Rutiner vid introduktion av entreprenörer/konsulter vid nya avtal

I samband med nya avtal har Locum en halvdagsintroduktion för arkitekter, el- och VVSkonsulter som erhåller ramavtal. De får då möjlighet att träffa Locums specialister samt
erhåller material som de kan förmedla vidare till nyanställd personal.

Nyheter på Locum.se

På Locum.se går det att läsa om bland annat att våra projekt har 93 % godkända
byggvaror och material. Locum har nu en ny IT- och digitaliseringschef som heter
Caroline Dewoon Thorén. Det finns även ett reportage om god samverkan avseende
minskad energiförbrukning på SÖS.

Information om fysisk tillgänglighet för nya arkitekter/avtal

Anna gick igenom den presentation som hon visat vid halvdagsintroduktionen för
arkitekter och andra konsulter vid nya ramavtal. Rådsmedlemmarna får sedan ge
återkoppling på materialet som visades och viktiga aspekter som togs upp kommer att
arbetas in i informationsmaterialet.

Återkoppling av utprovning möbler

Green Furniture Group har justerat armstöden utifrån rådsmedlemmarnas inkomna
synpunkter. Armstöden har stängts i bakkant och gjorts bredare.

Planering av höstens rådsmöten/Veta mer om

Till nästa rådsmöte har två representanter från Kulturförvaltningen och Locums
förvaltningsstrateg bjudits in för att informera om samarbetet mellan konst och
sjukhusfastigheter. Rådsmedlemmarna ombeds att skicka in frågor kring konst till
höstens möte senast den 20 juni.
Locum avser att bjuda in en av projektcheferna på SÖS som ansvarar för ombyggnation
av vårdflyglarna byggnad 17 och 18 till ett av rådsmötena i höst.
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Information från andra samverkansråd samt förbunden
Funktionsrätt Stockholms län, DHR och SRF
Funktionsrätt Stockholms län

Regionvalet i fokus just nu. Frukostmöten har genomförts där samtliga politiker bjudits
in. En intern kommunikationsplan har tagits fram. Funktionsrätt arbetar fortsättningsvis
med beslutet att ta bort tågvärdarna inom kollektivtrafiken.

DHR

DHR arbetar med beslutet att ta bort tågvärdarna inom kollektivtrafiken och
förändringarna inom färdtjänsten. DHR har fokus på höstens val och träffar politiker för
att påverka och informera samt tagit ett valmanifest.

SRF

Även SRF har stort fokus på valfrågorna, färdtjänst efter behov samt ledsagning på
sjukhus likt den som Trafikförvaltningen erbjuder, att kunna ringa vid behov av assistans.
SRF har uppmärksammats att många äldre har en konstaterad synnedsättning men får
ingen hjälp då de anses se för bra för att uppnå kriterierna. Därför arbetar SRF för att
dessa personer istället ska få hjälp av primärvården. Utöver det arbetar SRF med digital
tillgänglighet generellt.

Inkomna frågor
Upphandlingar på gång

Konsultupphandling gällande fysisk tillgänglighet - inventering utifrån Enkelt avhjälpta
hinder (EAH).
Upprustning av 11 stycken hissar på gamla Karolinska Solna.
Arkitekttjänster byggnad 17 och 18 på SÖS.
Anpassning av operationsavdelning av byggnad N3 på gamla Karolinska Solna.

Övriga frågor

Locum har genomfört den första insiktsutbildningen för anställda i år. Nästa utbildning
är den 24 maj.
Locum efterlyser ISO-certifierade skyltar vid neutrala toaletter i verksamheter som till
exempel är HBTQ-certifierade. Har rådsmedlemmarna sett några sådana typer av skyltar
än dem Locum använder i sitt fastighetsbestånd idag? Skicka gärna in tips.

Nästa möte

Nästa rådsmöte är inplanerat till den 6 september kl. 09:30-12:00.
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Delges:

Bilagor:
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