
V Ä R D E N F Ö R V Ä R D E N 

Närvarande: 

Utdrag ur: 
Beslutsinformation 1(2) 

från sammanträde med styrelsen i Locum AB 
torsdagen den 29 september 2016 kl. 10.00-12.00 
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal 
Årstaviken 

LOC 1601-0227 

Ledamöter i ( i 

|Dnr i l x 

Paul Lindquist ordförande 
Lars Tunberg ledamot, l:e vice ordförande 
RolfLindell ledamot, 2:e vice ordförande 
Martina Mossberg ledamot 
Christer Grunder ledamot 
Yusuf Aydin ledamot 
Sven Andersson ledamot 
Thomas Bengtsson ledamot 

Suppleanter 
Björn Samuelsson suppleant 
Maria Elgstrand suppleant 
Mikael Igelström suppleant 
Lena Hallerby suppleant 
Lowisa Anderzon suppleant tjg 
Roger Svalhede suppleant 
Solveig Holmgren suppleant 
Yildiz Kafkas suppleant 

Övriga 
Patrik Emanuelsson verkställande direktör 
Per-Inge Buskas vice verkställande direktör 
Dan Eriksson ekonomidirektör 
Charlotte Viksten bolagsjurist, sekreterare 

Anette Heilbrunn Saxby landstingsrådssekreterare 

Carolina Fetisova Akademikerföreningen SACO 
Birgitta Dahlholm Vision 
Sandra Holenweg Vision 
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L O C U M AB Utdrag ur: 
Beslutsinformation 2(2) 

från sammanträde med styrelsen i Locum AB 
torsdagen den 29 september 2016 kl. 10.00-12.00 
hos Locum AB, Östgötagatan 12 i Stockholm, lokal 
Årstaviken 

§ 8 

Yttrande över samrådsförslag avseende nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen - RUFS 2050  

(LOC 1608-0982) 

Föredrog verkställande direktören ärendet. 

Beslutade styrelsen 

att uppdra åt verkställande direktören att avge yttrande över 
Samrådsförslag avseende nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050, enligt förslag. 

Vid protokollet 

Charlotte Viksten 

Utdragsbestyrkande: 

Charlotte Viksten 
Styrelsens sekreterare 
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YTTRANDE 

2016-08-29 

1(3) 

LOC 1608-0982 

Stockholms läns landsting 
Tillväxt- och regionplaneföryaltningen 
Att TRN 2015-0015 
Box 22550 
104 22 Stockholm 

Ankom 
Stockholms läns landsting 

2016 -10- 0 6 

Yttrande över samrådsförslag avseende nästa 
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050 

Samrådsförslag för nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050 har remitterats t i l l Locums styrelse för synpunkter. 

Locums kärnverksamhet är förvaltning av vårdfastigheter varför särskild 
uppmärksamhet ägnats samrådsförslagets del 2 "Planens genomförande", 
med fokus på hälso- och sjukvård, klimatpåverkan, besöksströmmar och 
kommunikationer samt säkerhet och beredskap. 

Nedan beskrivs hur Locum kommer bidra t i l l genomförandet av planen. 

Hälso- och sjukvård 
Locum utför de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare, Stockholms 
läns landsting (SLL). Locum administrerar och har resultatansvar för den 
fastighetsförvaltande delen av verksamheten inom Landstingsfastigheter 
Stockholm, som är en resultatenhet inom landstinget. Som förvaltare av 
vårdfastigheter bistår Locum vårdgivaren i dennes skyldighet att ge god 
vård genom att tillhandahålla och utveckla de lokaler, den 
fastighetsservice och den tekniska struktur som behövs för detta. 

Klimatpåverkan 
I enlighet med Locums ägardirektiv ska bolaget, enligt 
förvaltningsavtalet, svara för såväl ekonomisk som teknisk förvaltning av 
fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). Bolaget ska 
prioritera arbetet med att bygga resurssnålt och hållbarhetsanpassat, 
minska användningen av media (el, värme, vatten och gaser), minimera 
miljöstörningar samt sträva efter hög återanvändningsgrad, såväl vid 
nybyggnation som vid ombyggnad/renoveringar. 
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Locum AB B E S Ö K S A D R E S S 

Box 17201 Östgötagatan 12 
104 62 Stockholm Stockholm 

T E L E F O N 

Växel 08-123 170 00 
Direkt 08-123 171 00 
SMS 070-001 79 23 

T E L E F A X 

Central 08-694 72 10 
Direkt 08-694 72 10 

INTERNET 

www.locum.se 
E-post Agneta.Sjogren@locum.se 

ORG.NR 

556438-7909 
Bolagets säte: 
Stockholm 
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I Locums affärsplan för 2016 finns ett långsiktigt mål om 
klimatneutralitet. För att nå detta mål följer Locum följande 
prioriteringsordning: 

1. Minska behovet 
2. Effektivisera 
3. Energiåtervinna 
4. Fastighetsnära förnybar energi 
5. Klimatkompensera 

Locum följer det nya miljöpolitiska program för Stockholms läns 
landsting som, enligt tidplan, beslutas november 2016. Detta är styrande 
för det fortsatta miljöarbetet. Just nu gäller det miljöpolitiska programmet 
Miljöutmaning 2016, i vilket ett av målen är att landstingets totala utsläpp 
av växthusgaser år 2020 ska vara minst 75 % lägre jämfört med år 1990. 

Vårdfastigheter är energiintensiva. De rymmer såväl högteknologiska 
vårdmiljöer som labbmiljöer, samt t i l l vården stödjande teknikintensiva 
processer som exempelvis steriltekniska verksamheter. Locums strategi 
är att miljöåtgärder vidtas enligt prioriteringsordning ovan. 

Vårdfastigheter har, beroende på lokalisation, olika tillgång ti l l gröna 
ytor. Då gröna ytor behöver anläggas, eller bevaras som ett led i 
klimatanpassningen, kan ett innerstadssjukhus erbjuda utmaningar med 
avseende på en krympande andel gröna ytor. Nybyggnad och även 
modernisering av befintliga vårdfastigheter sker inom ett fastslaget 
detaljplaneområde, ofta innebärande en förtätning jämfört med tidigare. 
Anläggning av gröna tak kan vara ett sätt att kompensera för brist på 
gröna ytor, både av klimat- och gestaltningsmässiga skäl. 

Besöksströmmar & kommunikationer 
Locum förvaltar vårdfastigheter med verksamheter som tar emot ett stort 
antal patienter, besökare, anställda och studenter. Sjukhusen utgör stora 
och kunskapsintensiva arbetsplatser med bemanning året runt, dygnets 
alla timmar. Krav på tillgänglighet och plats för angöring nära 
besökspunkten finns. Locum instämmer i att det ligger en utmaning i att 
förändra människors resvanor. 

För att rätt kunna prioritera fördelningen av de begränsade ytor som finns 
i anslutning ti l l sjukhusens angöringspunkter krävs, utöver goda 
förutsättningar för cykeltrafik och parkering av cyklar, en väl utbyggd 
kollektivtrafik anpassad även efter de anställdas obekväma arbetstider. 
Långa avstånd mellan bostad och arbetsplats, kollektivtrafik som inte är 
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anpassad efter behoven och/eller tidsödande färdvägar kan utgöra skäl t i l l 
att behov finns av parkeringsplatser för de anställda. 

Säkerhet och beredskap 
Locum ser positivt på att den regionala utvecklingsplaneringen också 
inkluderar säkerhet och beredskap och därmed hur samhället ska planera 
och arbeta mer proaktivt och förebyggande gällande oförväntade 
händelser och kriser. Ökad komplexitet och beroendeförhållanden, 
internationalisering och teknikutveckling är exempel på faktorer som 
påverkar samhällsviktiga verksamheter. 

I Locums bolagsövergripande riskanalys behandlas bl a förändringar i 
klimatet i form av extremt väder. Extrema väderförhållanden kan vara 
lokala, men det kan också handla om väderlek som dominerar under en 
längre tid. Förmågebedömningar görs för att bl a bedöma Locums 
förmåga att hantera den här typen av händelser. 

Även samhällets förmåga att stå emot inre och yttre störningar i de 
tekniska försörjningssystemen behöver uppmärksammas. 

Patrik Emanuelsson 
Verkställande direktör 


