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Locum samverkansråd för fysisk tillgänglighet
Tid & plats:
Närvarande:

Frånvarande:

Kl. 09:30-12:00 – 2022-09-06 – lokal Årstaviken – Östgötagatan 12
Namn

Karin Rask
Kjerstin Alm
Eva Söderbärj
Börje Larsson
Berit Hagström
Urban Eriksson
Leif Jeppsson
Sofia Naesström
Patrick Englund
Anna Westerberg
Thomas Ahlberg
Anna Bergqvist
Johan Höijer
Finbar Krook Rosato
Martin West
Jenny Svärd

Förbund

Funktionsrätt Stockholms län
Funktionsrätt Stockholms län
Funktionsrätt Stockholms län
Funktionsrätt Stockholms län
Funktionsrätt Stockholms län
SRF
SRF
SRF
DHR
DHR
Locum
Locum
Locum (del av möte)
Kulturförvaltningen (del av möte)
Kulturförvaltningen (del av möte)
Locum (sekr.)

Tommy Jillmarker Funktionsrätt Stockholms län, Anita Örum
Funktionsrätt Stockholms län, Jan Lamby Funktionsrätt Stockholms län

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

Thomas visade en presentation med vad som är på gång inom Locum.
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Organisationsnyheter

Locums två fastighetsdirektörer har valt att lämna Locum och Anette Henriksson,
Locums VD, går in som tillförordnade fastighetsdirektör för båda fastighetsavdelningarna
under tiden tills nya är på plats.

Skyddsrum

Locums skyddsrum ska kunna återställas inom 48 timmar. Besiktning och kontroll av
dessa görs var tionde och Locum ser nu över möjligheten att hantera dessa kontroller
och information i en ny teknisk modul.

Utbildning för samtliga medarbetare på Locum

Alla medarbetare inom Locum ska gå en utbildning som heter De 7 goda vanorna.
Utbildningen handlar om att effektivt kunna leda sig själv, påverka, engagera och
samarbeta med andra och ständigt förbättra och förnya sina förmågor. Detta för att få
ett gemensamt synsätt och arbetssätt i Locums strävan att bli det ledande
fastighetsbolaget inom vårdmiljöer.

Nytt på Locum.se
Certifiering Miljöbyggnad

Danderyds sjukhus, byggnad 52 har fått godkänd verifiering av certifiering Miljöbyggnad
guld.
Riktlinjen för skyltning

Riktlinjen för skyltning kommer att revideras. Arbetet kommer involvera
rådsmedlemmarna som uppmanas att till nästa rådsmöte läsa igenom befintliga
underlag.
Insiktsutbildning

Locum har publicerat en artikel på Locum.se med bilder och information om vårens
insiktsutbildningar.

Konst

Johan Höijer, förvaltningsstrateg på Locum var inbjuden för att berätta om samarbetet
mellan Locum och Kulturförvaltningen gällande konst i de fastigheter som Locum
förvaltar. Martin West och Finbar Krook Rosato från Kulturförvaltningen deltog och
berättade utifrån deras uppdrag och förvaltning om samarbetet. Inför mötet hade
rådsmedlemmarna skickat in frågor om konst och utifrån detta underlag visades en
presentation.
Det finns ett framtaget styrdokument som Locum och Kulturförvaltningen utgår ifrån
gällande anskaffning av konst. Det omfattar fyra viktiga områden och dess regelverk:
• Anpassning till hållbarhet och miljö
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• Anpassning till drift och underhåll
• Anpassning till publik och kontext
• Anpassning till fysisk säkerhet och tillgänglighet

WC+ och skyltning

Locum står inför en utmaning när upprustning av wc-miljöer i gamla sjukvårdsbyggnader
ska ske. De mått som gäller vid nybyggnation är inte alltid möjliga att få till i befintliga
fastigheter. Frågan som lyftes på mötet till rådsmedlemmarna berör de allmänna
toaletterna, besökstoaletter och mottagningstoaletter som inte har arbetsmiljökrav
inom ytan. Utifrån frågeställningar fick rådsmedlemmarna arbeta med olika
utformningar och lösningar på wc-ritningar. Arbetsnamnet för dessa utrymmen
benämns WC+. Arbetet fortsätter vid nästa rådsmöte.

Information från andra samverkansråd samt förbunden
Funktionsrätt Stockholms län, DHR och SRF
Funktionsrätt Stockholms län

Funktionsrätt Stockholms län har stort fokus på valet som är den 11 september. Det har
sammanställt en enkät med politikersvar som finns att ta del av på deras webbplats. I
höst kommer nyvalda bjudas in till introduktionskurser om vad det innebär att vara
förtroendevald.

DHR

DHR har stort fokus på valet som är den 11 september. De arbetar även med
tunnelbaneutbyggnaden och färdtjänstfrågan.

SRF

SRF har stort fokus på valet som är den 11 september och har haft valdebatt med alla
partier. De arbetar fortsatt med färdtjänstfrågan och kollektivtrafiken. Arbetet med att
få ledsagning vid vaccination har gett resultat. Nu erbjuds ledsagning på Karolinska vid
vaccinering.

Inkomna frågor
Kontrastmarkeringar

Kontrastmarkeringar på glasytor. I teknisk beskrivning för skyltar står det vad som är
standard för kontrastmarkeringar. Anna visade resultat på kontrastmarkeringar där det
inte var standard utan annan utformning som inte blev så bra.
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Studiebesök

Det tillåts inte några studiebesök på våra sjukhus. Vi återkommer om detta så snart det
går att genomföra.

Nästa möte

Nästa rådsmöte är inplanerat till den 6 december kl. 09:30.

Delges:

Bilagor:
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