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Detta är en kombinerad årsredovisning och hållbarhetsredovisning för Locum AB och Landstingsfastigheter
Stockholm (LFS). Landstingets fastigheter – exklusive SL:s
bestånd och Nya Karolinska Solna – redovisas inom LFS som
är en resultatenhet inom Stockholms läns landsting (SLL).
Locum AB ägs av SLL via Landstingshuset i Stockholm AB.

LOCUM I KORTHET
SJÄLVKLARA VÄRDEN FÖR VÅRDEN

Så lyder Locums vision. Vi förvaltar och utvecklar vårdfastigheter på uppdrag av Stockholms
läns landsting för att skapa största möjliga värde för vården. Konkret innebär det att vi erbjuder
patienter, sjukvårdspersonal och besökande en stimulerande och hälsosam miljö i bra vårdlokaler. Våra värderingar – kundnytta, helhetsansvar och samverkan – betyder för oss att vi
hittar lösningar som motsvarar vårdgivarnas och patienternas behov genom att ta helhetsansvar
och arbeta i god samverkan med våra kunder och leverantörer.
BETYDANDE FASTIGHETSFÖRVALTARE

De vårdfastigheter som Locum förvaltar uppgår till ett bokfört värde om cirka 12 miljarder
kronor och har en yta på två miljoner kvadratmeter – ett område lika stort som sex Gamla stan.
via upphandlade entreprenörer, konsulter och fastighetsanknutna tjänster. Det gör Locum
inte bara till en av Sveriges största fastighetsförvaltare, utan också till en betydande beställare.
SPECIALIST PÅ VÅRDMILJÖER

Locum är ett renodlat tjänsteföretag som har kompetens inom fastigheter, bygg- och fastighetsutveckling av vårdmiljöer samlad i ett och samma företag. Vi har själva kunskaper och
erfarenheter från vårdområdet. Det gör oss speciella. I vår organisation på runt 250 anställda har
vi exempelvis 70 projektledare, 45 specialister samt en stor kund- och fastighetsavdelning på
75 personer som tillsammans driver cirka 800 projekt per år till ett värde av 2 miljarder kronor
årligen. Vi satsar på att vara en attraktiv arbetsgivare som ger nuvarande och framtida medarbetare möjlighet att jobba med viktiga samhällsfrågor och driva våra spännande projekt.
BYGGER OCH FÖRVALTAR HÅLLBART

Vi erbjuder attraktiva vårdmiljöer för patienter, sjukvårdspersonal och besökare. Lokalerna är
ändamålsenliga, tillgängliga, trygga och miljöanpassade. Hållbar utveckling utgör en självklar
och integrerad del av Locums verksamhet. När vi bygger och förvaltar fastigheter gör vi det
därför med största möjliga hänsyn till miljö, hälsa och ekonomi. Det handlar till stor del om att
göra rätt från början – att vara proaktiv och tänka långsiktigt.
PÅ RÄTT VÄG

Under året har Locum uppmärksammats på olika sätt:
• Vårt nybygge Helix utnämndes till Årets Bygge 2013 av tidningen Byggindustrin.
• Vår kundtidning Rum nominerades till Svenska Publishingpriset i kategorin Kundtidningar.
• Vi nominerades till Årets Fastighetsvärd 2013 av företaget Reitan Convenience (Pressbyrån).
NÅGRA NYCKELTAL FÖR LOCUM AB

2013

2012

276

237

- Varav förvaltningsarvode, miljoner kr

111

110

- Varav tjänsteförsäljning, miljoner kr

165

127

Nettoomsättning, miljoner kr

Rörelseresultat, miljoner kr

39

4

Balansomslutning, miljoner kr

430

398

Antal årsarbetare

226

212

Nöjd-Medarbetar-Index (NMI), %

79

78

Nöjd-Kund-Index (NKI), %

52

51

NÅGRA NYCKELTAL FÖR LFS

2013

2012

Investeringar i fastigheter

1351

1351

267

*

1084

1351

379

340

93

93

- Varav strategiska investeringar, miljoner kr
- Varav övriga investeringar, miljoner kr
Underhåll i fastigheter, miljoner kr
Uthyrningsgrad, %
* I 2012 års investeringsvolym fanns ej begreppet strategiska investeringar.
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OM REDOVISNINGEN
Det här är Locum AB:s och Landstingsfastigheter Stockholms gemensamma
årsredovisning för 2013. Redovisningen utgör också verksamheternas hållbarhetsredovisning som följer de internationella riktlinjerna för hållbarhetsredovisning enligt
Global Reporting Initiative. Vi redovisar efter den tidigare utgåvan av riktlinjerna
(version 3.0) på nivå C, som är den lägre av de tre nivåerna A – C.

INRIKTNING

VAL AV INDIKATORER

Hållbar utveckling är ett av Locums strategiska mål
(se sidan 10). För att visa på frågornas tyngd redovisar
vi vårt arbete nu för sjätte året i en årlig hållbarhetsredovisning, som utgör en integrerad del av denna årsredovisning. Här beskriver vi vårt arbete med hållbar
utveckling, det vill säga hur vi jobbar med miljömässig
hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.
Den lyfter fram våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor
och hur vi tar ansvar för dessa.

Urvalet av redovisade GRI-indikatorer bedömer vi speglar de mest väsentliga hållbarhetsfrågorna för Locums
långsiktiga verksamhet och våra viktigaste intressenter.
Inom områden som samhälle och ekonomi redovisas ett
siella redovisningen. Tabellen på sidorna 72–73 visar vilken
information som ingår i hållbarhetsredovisningen.
VÅRA INTRESSENTER

REDOVISNINGSPERIOD

Redovisningen omfattar verksamhetsåret 2013, med start
den 1 januari och slut den 31 december. Vår senaste
redovisning avsåg 2012 och publicerades i maj 2013.
Mellan dessa tidsperioder har inga väsentliga förändringar skett av verksamheterna som förändrar jämförbarheten mellan redovisningarna.

Intressenter som Locum vill nå med den här redovisningen är ägare, politiker, styrelse, kunder, entreprenörer,
leverantörer, medarbetare, blivande medarbetare och
media – grupper som vi på olika sätt har en regelbunden
kontakt med och/eller som påverkas av vår verksamhet.
MER INFORMATION

Fördjupad information om Locum och hållbarhetsOMFATTNING OCH AVGRÄNSNING

Locums verksamhet bedrivs i Stockholms län, där vi förvaltar och utvecklar fastigheter. Redovisningen omfattar
tande över. Det innebär att vi redovisar den hållbarhetspåverkan som samtliga fastigheter har inom Stockholms
läns landsting med avseende på sjukhus och vårdinrättningar. Lokaler som privata vårdgivare hyr ingår också,
även om de utgör en mindre del av den totala verksamheten.
Utlokaliserad verksamhet som hyr lokaler i externa
fastigheter ingår i årsredovisningen, men däremot inte i
hållbarhetsredovisningen eftersom det skulle försvåra
jämförbarheten över tid. Locum är framför allt en stor
beställarorganisation av entreprenörer, konsulter och fastighetsanknutna tjänster. Dessa verksamheter täcks dock
heller inte av denna redovisning.

FRÅGOR ELLER SYNPUNKTER?

Vi vill gärna ha frågor och synpunkter från dig som
läsare av vår kombinerade års- och hållbarhetsredovisning. Kontakta:
SAIJA THACKER , teknisk direktör, om det gäller
hållbarhetsredovisningen: saija.thacker@locum.se
DAN ERIKSSON, ekonomidirektör, om det gäller

årsredovisningen: dan.eriksson@locum.se
ÅSA BERG , kommunikationschef, vid övriga

frågor: asa.berg@locum.se
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att underlätta processerna i samband med evakuering
energi på att planera allt som går att förutse, har vi även
ägnat tid och kraft åt krisövningar för att minimera
konsekvenserna av sådant som inte går att förutse. Utöver
interna övningar inom Locum har vi också gemensamma
krisövningar gällande de strategiska investeringarna
med vårdgivare. Först ut var Södertälje sjukhus där första
spadtaget togs i augusti 2013. Där är genomförandet nu
i full gång.
MINSTA MÖJLIGA STÖRNING

I PLANERINGENS TID

Under 2013 har många av oss på Locum ägnat sig åt
investeringar som beslutades av landstingsfullmäktige
2012 – i samband med Framtidsplanen – är inne i programskedet då det mesta ska falla på plats: arkitektritningar, typrum, energiberäkningar, teknikstrategival,
kalkyler, evakueringsplaner och upphandlingsunderlag. Det är nu det gäller att tänka rätt för att minimera
problem under genomförandet. Vi har därför lagt stort
fokus på att just ta fram typrum, strategier, standarder
med mera. Stor hjälp har vi också av att vi har lagt in
merparten av vårt sjukhusbestånd i tredimensionella
bygginformationsmodeller (BIM), som vi nu håller på
att koppla ihop med våra hyresavtal. Det här kommer

Hur mycket vi än planerar vet vi att vårdgivare, patienter och närboende kommer att bli störda när vi bygger
våra nya vård- och behandlingsbyggnader, men också
när vi rustar upp de nuvarande lokalerna. Vi ska göra
allt vi kan för att undvika störningar på olika sätt. Till
exempel ser vi till att planera logistiken väl för att förmottagning, tvätt- och avfallstransporter – krockar med
och patienter rör sig i fastigheterna när vi tar fram våra
så kallade arbetsplatsdispositioner, som är viktiga för att
göra byggarbetsplatsen effektiv och rationell. Vi inser
vikten av att kontinuerligt kommunicera om de förändringar som sker. Under året har vi därför påbörjat arbetet
med att sätta upp digitala skärmar i entréerna på sjukhusen med information om byggen och störningar som
riktar sig till både patienter och personal.

NAMN:
Nathalie Boulas Nilsson
ÅLDER:
43 år
OANADE INTRESSEN:
Rensa ogräs i trädgården
och lägga pussel.
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Vi lägger också extra energi på samråden med de närboende vid detaljplane- och bygglovsprocesserna. Det
är viktigt att de närboende ska kunna känna en tillförsikt i att vi gör allt vi kan för att deras närmiljöer ska
vara så trygga och störningsfria som möjligt.
I tuff konkurrens hade vi under året den stora glädjen
nya rättspsykiatriska anläggning Helix. I motiveringen
lyftes det fram komplexiteten i den avancerade säkerhetsanläggningen samt Locums ledarskap och samverkan
med övriga aktörer i projektet. Det här känns väldigt bra
inför våra kommande jätteutmaningar.

” Vi kommer de närmaste
åren att sysselsätta
tusentals personer.”
LYCKADE REKRYTERINGAR

medarbetare – en grundförutsättning för det som väntar.
Vi har framför allt rekryterat till projektavdelningen
och glädjande nog kan vi konstatera att det varit lätt att
attrahera personal. Vi har exempelvis anställt ett antal
erfarna projektchefer med omfattande erfarenheter av
komplexa investeringar. Många av de som är intresserade av att arbeta på Locum lockas så klart av att vi ska
genomföra de stora strategiska investeringarna enligt
Framtidsplanen. Vi ser också att vår höga medarbetarnöjdhet med ett NMI (Nöjd-Medarbetar-Index) på hela
79 – vår historiskt bästa notering – bidrar till intresset.
NKI-PROJEKTET FORTSÄTTER

Vi inser att det blir tufft att behålla kundnöjdheten,
när vi börjar genomföra de stora byggena. Oavsett hur
mycket vi på Locum än planerar och tar hänsyn till så
kommer det att bli några besvärliga år framöver för
vården. Därför är det viktigt att vi fortsätter med vårt
projekt NKI (Nöjd-Kund-Index), som vi nu har arbetat
kundnöjdheten. De aktiviteter vi har genomfört har
lett till att vårt NKI gått upp med 5 procentenheter på
två år.
En av de åtgärder som vi har genomfört under 2013 är
ett introduktionsprogram för alla våra entreprenörer,
där syftet har varit att öka deras kompetens och förståelse för att arbeta i sjukhusmiljöer. Danderyds sjukhus
var pionjär här. Under de närmaste åren kommer vi att
sysselsätta tusentals personer från våra entreprenörer
på våra sjukhus. Därför är det väldigt viktigt att de förstår att de arbetar i miljöer där det samtidigt pågår
känslig sjukvårdsverksamhet.

” Vårdpersonal ska få ägna
arbetstiden åt det som
de är bäst på: vård.”
BÄTTRE TJÄNSTEUTBUD

År 2013 har även präglats av att Locum aktivt arbetat
med att fortsätta utveckla tjänsterbjudandet inom
Facility Management. Vår mening är att vårdpersonalen
ska få ägna sin viktiga arbetstid åt det som de är bäst
på: vård. Vi kan istället erbjuda effektiva tjänster som
utförs av annan personal och på så sätt avlastar vården.
Locum har därför under året tagit fram underlag till en
upphandling inom lokalvård, vaktmästeri samt serviceoch receptionstjänster. Flera av landstingets stora vårdgivare har glädjande nog valt att anlita oss inom området,
som omfattar runt hälften av vår förvaltade fastighetsyta
– 1 miljon kvadratmeter. Avtalen kommer att gälla från
och med september 2014. Att vi har satsat rätt med
tjänsteutbudet kan vi se på de ökade siffrorna för kundnöjdheten inom det här området.
Vi arbetar också vidare med de viktiga hållbarhetsfrågorna. Under 2013 nådde vi inte riktigt ända fram inom
framför allt miljöområdet, men vi kommer framöver inte
minst i samband med de strategiska investeringarna att
se över vilka ytterligare åtgärder vi kan sätta in för att nå
våra och landstingets övergripande miljömål.
Jag vill slutligen gärna nämna att vi på kundsidan under
2013 fick två fina nomineringar: Årets kundtidning
för vår kundtidning Rum och Årets fastighetsvärd.
Dessa nomineringar är ytterligare kvitton på att vårt
arbete kring kundkommunikation och kundnöjdhet går
i rätt riktning.
Om 2013 präglades av massiv planering, kommer 2014
att präglas av att vi nu börjar genomföra denna planering. Den röda tråden i allt vårt arbete – och som blir
allt viktigare i samband med alla stora nybyggnationer
– handlar om att göra rätt från början, att jobba proaktivt och långsiktigt. Här har vårt helintegrerade hållbarhetsarbete en central roll. Vi har ett spännande år att
se fram emot!

NATHALIE BOULAS NILSSON

Vd, Locum AB
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med Södertälje sjukhus ska få nya akutmottagningar
och behandlingsbyggnader. Vi har även byggt klart och
invigt ett nytt patienthotell på Södersjukhuset.
Jag vill även uppmärksamma den tredimensionella fastighetsbildning som sker på Karolinska i Huddinge. Där
skapar vi tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Karolinska Institutet, KTH, Oslo
Näringseiendom (ON) samt GE Capital Real Estate ett helt
nytt medicintekniskt centrum för KTH Skolan för teknik
och hälsa. Våren 2014 påbörjar Sveanor bygget av två utbildningsbyggnader ovanpå sjukhusets nya besöksgarage.
MILJÖARBETE I FRAMKANT

I Stockholms läns landsting pågår sedan en längre tid ett
mycket omfattande arbete för att rusta upp, modernisera
och bygga ut sjukvården för att klara av Stockholmsregionens expansiva tillväxt. Arbetet utgår ifrån de stora
och en särskild Framtidsplan för hälso- och sjukvården
har tagits fram. Det här är den största satsningen som
någonsin gjorts inom området i Sverige.
Under kommande fem år satsar SLL uppemot hela 35
miljarder kronor på att rusta upp och modernisera alla
våra akutsjukhus och övriga sjukhus. Merparten av detta
ska Locum förverkliga. Vi lägger då grunden för framtidens hälso- och sjukvård och skapar 850 nya vårdplatser
till år 2018, då det mesta ska vara klart. Det är väldigt
många bitar i ett stort pussel som ska komma på plats.

Stockholms läns landsting har ett av de mest ambitiösa
miljöpolitiska programmen i norra Europa, vilket återspeglas tydligt i det hållbarhetsarbete som Locum bedriver.
För Locums del innebär detta bland annat mål om att
minska energianvändningen för värme och el med 10
procent och se till att andelen förnybar energi för uppvärmning, kyla och el ska vara minst 95 procent år
2016 med 2011 som basår.
Locums viktiga arbete med att införa Miljöbyggnad nivå
Guld vid större ny-, om- och tillbyggnationer kommer
även att säkerställa en hög ambitionsnivå när det gäller
hållbarhetsarbetet och sätta Locum ännu mer i framkant
inom branschen när det gäller miljöfrågor. Det innebär
exempelvis att energianvändningen för uppvärmning
och fastighetsanknuten el ska vara minst 35 procent under
Boverkets riktlinjer vid nybyggnation.

BYGGENA HAR BÖRJAT

I det här arbetet har Locum – som landstingets fastighetsbolag – en viktig roll att spela i att verkligen se till att
merparten av de 35 miljarder kronorna i investeringar,
som vi i landstinget fattat beslut om, förverkligas i upprustade, moderniserade och nya byggnader för hälsooch sjukvården i länet.
Under 2013 har Locum därför lagt stort fokus på att sätta
igång och förverkliga dessa betydande investeringar.
Som exempel kan jag nämna att vi under året tagit första
spadtaget för en omfattande ny- och ombyggnation på
Södertälje sjukhus. Landstinget har också fattat beslut
om Södersjukhuset och Danderyds sjukhus, vilka i likhet

Som landstingets fastighetsbolag är Locum med och ser
till att vi i Stockholms län kan rusta upp och modernisera
hälso- och sjukvården och höja tillgängligheten och kvaliteten inom vården. Ytterst handlar det om att skapa förutsättningar för att ge bra vård i bra lokaler. Vilket jag är
säker på att Locum levererar.

CHARLOTTE BROBERG

Styrelseordförande, Locum AB

” Ytterst handlar det
om att skapa förutsättningar för att ge bra
vård i bra lokaler.”
NAMN:
Charlotte Broberg
ÅLDER:
45 år
OANADE INTRESSEN:
Fotografering tillsammans med barnen
och att läsa skönlitterära böcker.
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LOCUM OCH
FRAMTIDEN
Nu pågår en välbehövlig omvandling av Stockholms läns landstings
sjukvårdsfastigheter för 25 miljarder kronor – den största investeringen
sedan 60-talet inom svensk sjukvård. I det här arbetet har Locum
en central roll. Det är en spännande och utmanande tid som vi går
till mötes, men också hektisk. Om mindre än tio år ska allt stå klart.

Framtidsvision av den nya entrén på Södertälje sjukhus. Besökarna kommer att mötas med dubbel takhöjd
och genom glasade partier i fasaden ges en vacker vy av parken utanför.
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STOCKHOLM VÄXER

länet ett födelseöverskott. Fram till år 2020 beräknas
antalet invånare växa med hela 350 000 personer. Det
motsvarar en medelstor svensk stad per år. Den äldre
befolkningen blir en allt större grupp, samtidigt som
barn i åldern 0 – 8 år väntas öka mycket påtagligt i
framtiden. Dagens invånare är mer pålästa, väljer själva
sin vårdgivare och är mer medvetna om sina rättigheter
som patienter.
För att bättre möta dessa nya behov behöver vården
omformas och utvecklas. Målet är att erbjuda befolkningen en bättre hälso- och sjukvård än vad som erbjuds
idag. Framtidens vård ska fungera som ett nätverk kring
patienten. Vården ska vara tydlig, lättillgänglig och nära.
GIGANTISKA INVESTERINGAR

Under de närmaste tio åren väntar därför genomgripande förändringar och utbyggnader av sjukvården i
Stockholmsregionen. Grunden för detta är landstingets
Framtidsplan för hälso- och sjukvården.

metodiken lean samt använder nya tekniska hjälpmedel
som bygginformationsmodeller (BIM) och visualisering.
BIM är en teknik som på ett effektivt sätt hanterar stora
mängder av information om byggnader. På så sätt kan
vi kapa tider i projekt, göra träffsäkrare kalkyler samt
minska fel och krockar i projekteringen – något som i
sin tur leder till lägre produktionskostnader. Under året
har drygt 75 procent av fastighetsytan som Locum förvaltar, lagts in i objektsmodeller. Tekniken underlättar
arbetet även i drift- och underhållsfasen.
KUNDEN MER INVOLVERAD

Locum ska bygga vårdmiljöer som ska stötta patientens tillfrisknande. I vårt arbete får vi därför aldrig
glömma bort människan: patienten, anhöriga och de
som jobbar inom sjukvården. Även här är BIM till nytta
för att kunna visualisera nya lokaler tidigt i projekt så
att alla delaktiga får en och samma tydliga bild över
slutprodukten. Det ger oss bättre möjligheter att anpassa
lokalerna så att de stödjer vården.
Investeringarna innebär att det under ett antal år fram-

Utöver de omfattande investeringarna i Nya Karolinska
Solna satsar landstinget ytterligare 25 miljarder kronor
på att rusta upp länets sjukvårdsfastigheter genom om-,
moderniseras och att det blir färre vårdplatser på Nya

sjukhus samtidigt. För våra kunder kommer det att uppDet kräver att vi tidigt involverar kunden och att vår
kommunikation är väldigt tydlig, enhetlig och riktad
till den som verkligen berörs.
BYGGER FÖR MORGONDAGENS SJUKVÅRD

Locum har fått uppdraget att modernisera de vårdfastigheter som vi redan förvaltar idag. Det kommer
konkret att innebära stora investeringar av akutsjukhusen
– Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, S:t Görans sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och
Södertälje sjukhus – som ska renodlas för att ge vård åt
de patienter som behöver särskilda resurser. Men det
kommer också göras stora investeringar i de mindre
sjukhusen som ska utökas med specialistkompetenser
för en tillgängligare vård.

Tanken är att dessa vårdbyggnader ska hålla länge. Då
gäller det att bygga in rätt material i fastigheterna
redan från början. En milstolpe är att vi på Locum
beslutat oss för att lite större ny-, om- och tillbyggnaoch där uppnå den högsta nivån Guld. Vi strävar efter
att tänka långsiktigt, ha ett helhetsperspektiv och vara
proaktiva. Hållbar utveckling ska vara en högst integrerad del av vår verksamhet.
Samtidigt utvecklas sjukvården otroligt snabbt. Därför

I TEKNISK FRAMKANT

För att klara de här stora utmaningarna utvecklar Locum
mer effektiva och standardiserade produkter genom att ta
fram strategier för olika områden samt konceptprogram.
Att vara i teknikens framkant är också viktigt för oss i
vår rekrytering för att hålla oss framme i konkurrensen

byggnaderna ska kunna fungera för olika behov och
verksamheter. Vi behöver då vara duktiga på att såväl
skapa en helhetssyn och framtidsbild av hela sjukhuset,
som att behålla fokus på de många små detaljerna på
projektnivå. Så jobbar Locum med att bygga sjukhus
för dagens stockholmare och för deras barnbarnsbarn.
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STYRNING MOT
STRATEGISKA MÅL
Vår ägare SLL formulerar vårt uppdrag och sätter ramen för verksamheten via
ägardirektiv, mål och budget. Locums politiskt tillsatta styrelse – som speglar den
politiska sammansättningen inom SLL – följer upp och utvärderar verksamheten.
Vd leder sedan den löpande verksamheten mot uppsatta mål.
LÅNGSIKTIG STYRNING

Locum styrs utifrån SLL:s modell för intern styrning
och kontroll, som utgör en del av vårt ledningssystem
och ingår i verksamhetsstyrningen. Locum är även

och entreprenörer agerar enligt våra värderingar inom
området. Sjävklart är Locum också delaktig i SLL:s
Miljöutmaning 2016.

ISO 9001 (kvalitet), vilka är fullt integrerade i vår verksamhetsstyrning. Revisorer, både auktoriserade och förtroendevalda revisorer, kontrollerar varje år att vi sköter
vårt uppdrag.

Kommuner och Landstings gemensamma uppförandekod
med. Vid brister har vi rätt att bryta avtal. Samtliga anställda får också årligen uppdaterade kunskaper i våra
policies och rutiner för att bland annat förhålla sig till
oetiska och olagliga affärskontakter eller affärsrelationer.

STYRANDE DOKUMENT

Bolagsstyrningen i Locum utgår från aktiebolagslagen,
kommunallagen och SKL:s (Sveriges Kommuner och

Läs mer: Organisation med kundfokus (sidan 12),
Branschledande miljöarbete (sidan 16)

Effektiv, kvalitetssäkrad process och leverans
Vårt arbete utförs på ett kvalitetssäkrat sätt med
stöd av vårt ledningssystem. Vi använder lean för att
vidareutveckla arbetskulturen kring kundnytta och
ständiga förbättringar.
•

främst genom utformning av bolagsordning, ägardirektiv,
mål och budget samt löpande dialog mellan ägarrepresentanter, styrelse och bolagsledning.
STRATEGISKA MÅL

I Locums affärsplan redovisas bolagets vision, värderingar, strategiska mål, fokusområden och nyckeltal.
Affärsplanen utgår från förutsättningarna för bolagets
verksamhet. Inför 2013 fastställdes fem strategiska mål
som vägleder verksamheten. Varje strategiskt mål är kopplat
till nyckeltal i styrkortet. De strategiska målen är följande:
• Nöjda kunder
Tillsammans med våra kunder planerar vi för långsiktigt
hållbara fastigheter för god vård – kostnadseffektiva
bra vårdmiljöer som möter såväl vårdens som patienternas behov.

I Locums utvecklingsarbete prioriteras områden som
ger nöjdare kunder. Utmaningarna för Locum är att
bli mer lyhörd gentemot kund, lära känna kundernas
verksamheter ännu bättre och vara en affärsmässig
partner i projekt. Våra tjänster inom Facility Management
bidrar också till att kunderna kan ha större fokus på
den egna kärnverksamheten.
Läs mer: Kunderna har ordet (sidan 18),
Facility Management är direkt kundnytta (sidan 36)

Hållbar utveckling
Vi har ett etiskt förhållningssätt i vårt arbete och beaktar
sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av
vår verksamhet, både för medarbetare och för samhället
i stort.

•

Tillsammans med kunderna planerar Locum för långsiktigt hållbara fastigheter för god och kostnadseffektiv
vård. Hållbarhetsfrågorna utgör en integrerad del av
verksamheten. Vi ställer också krav på att leverantörer

Vårt arbetssätt behöver ständigt utvecklas och förbättras för att vi ska nå våra mål. Genom lean kan Locum
säkerställa ständiga förbättringar i det dagliga arbetet.
Vi arbetar processorienterat enligt ett integrerat ledningssystem som är certifierat. Även våra leveranser
från anlitade konsulter, bygg- och driftentreprenörer
samt serviceföretag kvalitetssäkras.
Läs mer: Organisation med kundfokus (sidan 12)
• Ekonomi i balans
Vi förvaltar och utvecklar fastighetsbeståndet inom
Landstingsfastigheter Stockholm i syfte att skapa värde
för ägare, kund och medborgare i Stockholms län.

Locums mål är att redovisa ett ekonomiskt resultat som
står i samklang med SLL:s mål om att ha en ekonomi i
balans. SLL anger varje år ett konkret mål för resultatet
avseende Landstingsfastigheter Stockholm och Locum AB.
Läs mer: Ekonomi i balans (sidan 38)
• Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare
Genom att vara ledande på vårdmiljöer är vi en attraktiv
arbetsgivare med stolta medarbetare. Vi erbjuder en
företagskultur med tydliga värderingar, inspirerande
kollegor och utvecklande arbetsuppgifter.

Ett strategiskt och systematiskt arbete med kompetensutveckling är helt centralt för att Locum ska lyckas
2013 har vi börjat använda ett nytt arbetssätt för
kompetensutveckling som stöds av kompetenssystemet
ProCompetence.
Läs mer: Organisation med kundfokus (sidan 12)
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STYRKORT MED STRATEGISKA MÅL, NYCKELTAL OCH UTFALL
Utfall
2012

Utfall
2013

Mål
2013

Mål
2014

Mål
2015

Mål
2016

Nöjd-Kund-Index (NKI), %

51

52

65

55*

58*

60

Lokalmätning, skala 1–5

4,1

*****

4,5

>4*

>4*

>4

Projektmätning, skala 1–5

4,3

4,3

3,8

>4*

>4*

>4

NÖJDA KUNDER

Driftmätning, %

76

72

78

76*

77*

78

*****

45

**

46

47

48

Energianvändning, kWh/m2 BTA, strategiska fastigheter***

214

211

208

-

-

-

Trygghetsindex, %
HÅLLBAR UTVECKLING

Tillförd energi, kWh/m BTA strategiska fastigheter

225

225

219

215

211

202

Tillförd energi, kWh/m2 BRA strategiska fastigheter

251

246

252

249

246

242

Köpt energi (el och värme), kWh/m BTA strategiska fastigheter

212

210

205

201

196

193

2

2

*****

229

232

227

222

217

Andel godkända byggvaror enligt Byggvarubedömning, %

Köpt energi (el och värme), kWh/m BRA strategiska fastigheter

89

92

95

98

99

100

Andel förnybar energi, %

94

90

93

93

94

95

Andel sorterat byggavfall, %

86

83

>90

>90

>90

>90

9

7

6

6

6

6

Resultat före skatt, inklusive reavinster, mnkr

428

651

235

235

235

235

Uthyrningsgrad, %

94

93

90

90

92

92

-1

1

5

5

5

5

Nöjd-Medarbetar-Index (NMI), %

78

79

79

76*

77*

78

Ledarindex, %

78

78

75

78

78

79

2

EKONOMI I BALANS
Landstingsfastigheter Stockholm
Avkastning på eget kapital, exklusive reavinster, %

Locum AB
Resultat före skatt, mnkr****
ATTRAKTIV ARBETSGIVARE OCH STOLTA MEDARBETARE

*
**
***
****
*****

Tidigare satta mål är sänkta på grund av de strategiska investeringarna.
Nyckeltalet saknar mål på bolagsövergripande nivå för 2013.
Nyckeltalet utgår 2014 och ersätts av nyckeltal för Tillförd energi samt Energianvändning (el och värme).
Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för erhållen nettokompensation för AFA och pensionskostnader.
Uppgift saknas.
Målet ”Effektiv, kvalitetssäkrad leverans och process” har för 2013 inneburit en ny kartläggning och definition av processer
utifrån ny organisation och nytt arbetssätt. Ett av syftena med kartläggningen var att hitta kvalitetsaspekter i processerna för
att kunna definiera fler mätbara kvalitetsmål. Inget nyckeltal har därför tagits fram under året.
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ORGANISATION
MED KUNDFOKUS
Locum arbetar med fastigheter som alla har en relation till, är viktiga för
samhället och helt enkelt betyder liv eller död. Som arbetsgivare kan vi erbjuda
spännande, utmanande jobb – särskilt för den som aktivt vill bidra till
samhällsnytta och skapa förutsättningar för framtidens nya sjukvård där
kunden kommer i centrum.

NYA ORGANISATIONEN PÅ PLATS

UTVECKLAT LEDARSKAPET

Locums nya kundfokuserade organisation från 2012
har under året kommit på plats och blivit en del av vårt
arbetssätt. Vi har fortsatt arbetet med att sätta kunderna
och kundernas kunder – vårdgivarna och patienterna
– i centrum i allt vi gör. Det är dem vi är till för.

För att stötta dessa nya och även ge förnyad energi till de
mer erfarna cheferna har alla Locums personalledande
-

LEAN – ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE

INVESTERING KRÄVER REKRYTERING

Förra året etablerade vi arbetssättet lean i verksamheten,

De stora investeringarna de kommande tio åren innebär
att Locum kommer att hantera många komplexa byggprojekt. Det har medfört ett behov av att nyanställa

förbättringsförslag som i förlängningen ökar kundnyttan och effektiviteten. Under 2013 har vi kartlagt våra
processer och förtydligat vissa viktiga processer. Förslag på förbättringar hanteras i leangrupper där varje
grupp har en utsedd leancoach, som samordnar arbetet
via ett nätverk av andra coacher.
Inom ramen för det här arbetet kan även anställda ge
förbättringsförslag till exempelvis företagsledningen
via den så kallade Loggen, en plats på vårt intranät där
ordnas. För att se till att alla medarbetare inom Locum
verkligen tar till sig leanmetodiken ingår den i vår introduktionsutbildning för alla nyanställda.

kundansvariga. Under året har vi därför rekryterat ett
antal nya medarbetare. Rekryteringsbehovet kommer
att bestå under 2014.
av hård konkurrens om kompetenta medarbetare inom
fastighetsbranschen i Stockholmsregionen måste vi vara
proaktiva. Vi arbetar därför för att lyfta fram utmanande
arbetsuppgifter inom viktiga samhällsfrågor. Vi understryker också vikten av mångfald samt balans mellan
arbete och privatliv. Till detta kommer också möjligheten att få arbeta med många andra kompetenta inspirerande kollegor.

KURS I KUNDVÅRD

För att förbättra vårt kundbemötande har vi satsat stort
och för första gången utbildat samtliga medarbetare i
kundvård under två dagar – från april till november
2013 – med fokus på beteenden och attityder. Det är
viktigt att alla förstår sin egen del i arbetet med kunden
för att Locum ska lyckas leverera rätt tjänst.

LYCKAT ÖPPET HUS

Vi har även tagit fram en utbildning för alla våra entreprenörer för att öka deras kunskaper om arbete i vårdmiljöer. Den handlar om vad de bör tänka på när de
arbetar i känslig vårdmiljö, både när det gäller verksamhet, patienter och personal, men också teknik och
instrument som kan störas.

Vi deltar också regelbundet på Business Arena, en mässa
i fastighetsbranschen, som både talare och utställare för

För att nå och locka nya medarbetare till Locum arrangerade vi under våren ett Öppet hus för branschen. Uppslutningen överträffade alla förväntningar och kvällen
blev mycket lyckad, då Locum blev samlingspunkten för
branschens olika aktörer.

sig i branschen. För att attrahera framtidens medarbetare
medverkar vi även vid ett antal högskolors arbetsmarknadsdagar och erbjuder praktikplatser till studerande.
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STYRELSE

VD

VD-STAB

FASTIGHETSUTVECKLING

ansvarar för affärsplan,
verksamhetsstyrning, ledningssystem, revisioner, säkerhetsfrågor, juridik och registratur.

ansvarar för den långsiktiga
utvecklingen av fastighetsbeståndet och genomför transaktioner av fastigheter som inte
är klassade som strategiska.

EKONOMI &
ADMINISTRATION
ansvarar för redovisning, rapportering och uppföljning, liksom
för låneportfölj, långsiktig finansiering och fastighetsekonomi.
Enheterna för Upphandling och IT
förser Locum med kompetens och
resurser inom respektive område.

KUND- & FASTIGHETSAVDELNINGEN
har det samlade kund- och förvaltningsansvaret för landstingets
fastighetsbestånd. Här under
sorterar alla kundområden. Läs
mer om dessa på sidorna 21–35.

HR, KOMMUNIKATION
& SERVICE
ansvarar för strategiska frågor inom HR
och kommunikation, exempelvis strategisk kompetensutveckling. Avdelningen
ansvarar även för styrning och stöd i
löpande personalfrågor, intern och
extern kommunikation samt service för
medarbetare och besökare i Locums
lokaler på Pelarbacken.

PROJEKTAVDELNINGEN

SPECIALISTAVDELNINGEN

FACILITY MANAGEMENT

samlar kompetens inom byggprojektledning och projektutveckling.
För varje kundområde finns en
speciell projektenhet som leds
av en projektområdeschef.

hjälper kundområdena och projektledningen med specialistkompetens
för att nå funktionskrav, tekniska
krav och miljömål samt för att hålla
ihop fastigheternas dokumentation.

utvecklar, förädlar och levererar (via
upphandlade entreprenörer) Locums
tjänster inom bland annat reception/
servicecenter, lokalvård, vaktmästeri/
internservice, frukt och växter samt
telefoni- och datanät. Läs mer om
Facility Management på sidorna 36–37.

MEDARBETARNYCKELTAL (UTÖVER STYRKORT)
2011

2012

2013

Antal årsarbetare

213

212

236

Andel kvinnor, %

47

47

45

13,6

11,0

9,1

47

45

48

Andel kvinnliga chefer i procent av kvinnliga anställda, %

9

13

13

Andel manliga chefer i procent av manliga anställda, %

8

14

11

Personalomsättning, %
Andel kvinnliga chefer, %

Övriga nyckeltal gällande medarbetare finns på sidan 11.
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LEDNING
SAIJA THACKER

CLAES MAGNUSSON

NATHALIE BOULAS NILSSON

MARIE BOESTAD

TEKNISK DIREKTÖR
Anställd: 1997
Född: 1971
Utbildning: Byggnadsingenjör.
Bakgrund: Miljöchef,
enhetschef för Miljö & Energi,
kvalitetssamordnare, miljösamordnare och miljöuppföljare på
Locum samt materialplanerare
på Bulten AB.

PROJEKTDIREKTÖR
Anställd: 2012
Född: 1968
Utbildning: Civilingenjör samt
universitetsstudier i ekonomi
och juridik.
Bakgrund: Avdelningschef,
affärschef och entreprenadingenjör inom NCC Construction
Sverige, arbetsledare och
installationssamordnare på
SIAB och arbetschef på
Anderson Company Byggnads.

VD
Anställd: 2011
Född: 1969
Utbildning: MSc Business and
Administration, BSc inom national- och internationell ekonomi.
Bakgrund: Chef radiologi för
Sverige Unilabs/Capio Diagnostik, vd och verksamhetschef
för RadiologiResurs Sverige AB
samt Business Advisor på Ericsson AB inom marknadsenhet
Norden och Baltikum.

FASTIGHETSDIREKTÖR
Anställd: 1992
Född: 1969
Utbildning: Civilingenjör från
Lantmäterilinjen.
Bakgrund: Fastighetsekonom,
förvaltare samt chef för
olika enheter/avdelningar
på Locum och Länsbyggen.

DAN ERIKSSON

EMMA KINCH

CHRISTINA HALLBERG

LENA CANDEMO

PER-INGE BUSKAS

EKONOMIDIREKTÖR
Anställd: 2008
Född: 1965
Utbildning: Civilekonom och
civilingenjör.
Bakgrund: Finance Director
Vision & Resurs på Fastighetsutveckling AB (Doughty
Hanson Real Estate), ekonomichef på Position Stockholm
AB samt ekonomichef,
controller, marknadsansvarig
med mera på NCC AB.

DIREKTÖR
FASTIGHETSUTVECKLING
Anställd: 2010
Född: 1972
Utbildning: Arkitektexamen
och Arkitekt SAR/MSA.
Bakgrund: Strategisk Arkitektur
och Sweco Arkitekter.

HR- OCH KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR
Anställd: 2008
Född: 1958
Utbildning: Beteendevetenskaplig utredarlinje och MSc
Human Resource Management.
Bakgrund: Personalchef
på Transmode, Mandator,
Cell-Network och C-ITS
samt organisations- och
managementkonsult på
Allmentor AB.

DIREKTÖR
FACILITY MANAGEMENT
Anställd: 2013
Född: 1959
Utbildning: Lärarexamen samt
kurser i information, marknadskommunikation, juridik,
ekonomi och ledarskap.
Bakgrund: Projektledare
och regionchef Facility
Management på Compass
Group AB, regionchef och
ansvarig för konceptutveckling
inom ISS Facility Services och
Key Account Manager på

VICE VD
Anställd: 2011
Född: 1963
Utbildning: Universitetsstudier
i juridik och samhällskunskap.
Bakgrund: Kanslichef för
samordningskansliet på
Stockholms läns landsting
och stabschef på AB

STYRELSE OCH REVISORER

CHARLOTTE BROBERG
(M)

ANDERS EKEGREN
(FP)

HASAN DÖLEK
(S)

KJELL TRESLOW
(M)

KRISTOFFER TAMSONS
(M)

ORDFÖRANDE
sedan 2011-01-01
Född: 1968
Befattning: Biträdande

2:E VICE ORDFÖRANDE
sedan 2011-12-06
Född: 1975
Befattning: Projektledare.
Utbildning: Studier i
företagsekonomi.
Bakgrund: Egen företagare,
ledamot i Stockholms
kommunfullmäktige bland
annat i stadsbyggnadsnämnden,
exploateringsnämnden och
kommunstyrelsen.

LEDAMOT
sedan 2011-01-01
Född: 1939

Utbildning: Universitetsstudier
i samhällskunskap och historia.
Bakgrund: Stabschef hos
Finansborgarrådet, politisk sakkunnig, borgarrådssekreterare
med mera.
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i Tillväxt- och
Regionplaneutskottet.

1:E VICE ORDFÖRANDE
sedan 2011-12-06
Född: 1957
Befattning: Stadsbyggnadskommunalråd i Solna.
Utbildning: Juristexamen.
Bakgrund: Jurist, lärare i
juridik, förbundssekreterare,
förhandlare och enhetschef.
Övriga styrelseuppdrag:
Ersättare i landstingsfullmäktige,
ledamot i Mälardalsrådets
styrelse, ledamot i Stockholmsregionens Europaförening.

LEDAMOT
sedan 2011-01-01
Född: 1976
Befattning: Kanslichef.
Utbildning: Universitetsstudier
i ekonomi och statsvetenskap.
Bakgrund: Stabs- och planeringschef i Statsrådsberedningen,
kommunalråd, politiskt
sakkunnig, omvärldsanalytiker
och talskrivare med mera.
Övriga styrelseuppdrag:
Vice ordförande i Fastighets
AB Förvaltaren, Förvaltaren
Fastighetsutveckling AB och
Förvaltaren Bostadsfastigheter
i Sundbyberg AB.

ANDERS LÖNNBERG
(S)

VEERA JOKIRINNE
(MP)

BIRGITTA DAHLHOLM

ANNA-PIA LUNDBERG

LEDAMOT
sedan 2011-06-15
Född: 1954
Befattning: Egen företagare.
Utbildning: Socionom.
Bakgrund: Statssekreterare,
förhandlingschef på SAS,
vd för SACO och PA-chef
på Novartis Scandinavia.
Övriga styrelseuppdrag:
Ersättare i landstingsstyrelsen,
gruppledare i Produktionsutskottet, gruppledare i
Forskningsberedningen
med mera.

LEDAMOT
sedan 2012-12-04
Född: 1987
Befattning: Jurist.
Utbildning: Juristprogrammet.
Bakgrund: Projektledare.
Generalsekreterare i Sverige-

ARBETSTAGARREPRESENTANT VISION
sedan 2013-03-20
Född: 1967
Befattning: Systemförvaltare.
Utbildning: Universitetsstudier
i databas, IT-process
och språk, studier i
informationskunskap.
byrå, sekreterare, kvalitetshandläggare, systemförvaltare.
Övriga styrelseuppdrag:
Ordförande i Platinas
nationella användarförening.

ARBETSTAGARREPRESENTANT
AKADEMIKERFÖRENINGEN
sedan 2012-11-22
Född: 1980
Befattning: Fastighetsutvecklare på Fastighetsutveckling
inom Locum AB.
Utbildning: Civilingenjör
Samhällsbyggnad.
Bakgrund: Vårdbiträde,
behandlingsassistent,
fastighetsutvecklare.

tidigare Vice kårordförande
i Stockholms universitets
studentkår.

i statskunskap och samhällsvetenskaplig grundutbildning.
Bakgrund: Informationsdirektör i Sveriges Verkstadsindustrier/Teknikföretagen till
2003. Ordförande Kommunfullmäktige Lidingö till 2010,
Landstingsledamot.

SUPPLEANTER FÖR
STYRELSEN:
Christer Grunder (M)
Karin Westerberg (FP)
Sara Rydefjärd (KD)
Catharina Mann (C)
Maria Bosdotter (S)
Lars Jakobsson (MP)
Thomas Magnusson (V)
REVISORER:
HUVUDANSVARIG REVISOR
Magnus Fagerstedt (auktoriserad revisor)
SUPPLEANT
Mikael Sjölander (auktoriserad revisor)
LEKMANNAREVISORER
Berit Assarsson
Karin Brodin
Gunilla Hansson
Gunilla Jerlinger
Anders Ödmark

BRANSCHLEDANDE
MILJÖARBETE
Locum är en föregångare i fastighetsbranschen inom miljöområdet.
Miljöarbetet – som täcker både traditionella yttre miljöfrågor
och arbetsmiljöfrågor för bättre hälsa – är strukturerat, systematiskt
och framåtsyftande. I och med att vi under året tagit beslut om
miljöarbetet upp ytterligare.

FYRA VIKTIGA FRÅGOR

enligt ISO 14001. Miljöarbetet är väl integrerat i Locums
övriga verksamhet och utgår från vår miljöpolicy samt
våra mest betydande miljöfrågor:
•
•
•
•

minskad energianvändning
produkt- och materialval som inte skadar människor eller miljö
sanering av föroreningar i byggnader och mark
minskning och sortering av avfall

SAMVERKAN GER RESULTAT

Locum följer SLL:s miljöpolitiska program, Miljöutmaning 2016. Våra övergripande och detaljerade miljömål utgår därför från det programmet.

Med Miljöbyggnad säkerställs också viktiga kvaliteter
i en byggnad. Våra kunder kan därmed känna sig trygga
med att deras lokaler får ett bra inomhusklimat med
avseende på fukt och temperatur, är energieffektiva
byggda. Miljöbyggnad innehåller exempelvis krav på
att energianvändningen ska vara 35 procent lägre vid
nybyggnation än Boverkets riktlinjer.
Även om Locum har tagit beslut om Miljöbyggnad Guld
i år, kommer det att dröja kanske hela sex år innan den
tiden vanligtvis är mellan tre och fyra år och därefter
i två år.

Vårt miljöarbete sker i nära samverkan med kunder,
leverantörer och entreprenörer. När Locum tecknar nya
hyresavtal diskuterar vi därför med kunden om deras
egna miljömål för att vi tillsammans ska kunna göra förbättringar. Våra upphandlingar innehåller alltid miljöoch kvalitetskrav som ska uppfyllas av leverantören. Upptäcker vi brister i följsamheten av kraven kan vi bryta
ingångna avtal. De entreprenörer som vi anlitar ska även
i sina miljöplaner redogöra hur de uppfyller våra ställda
krav inom området.
MILJÖBYGGNAD LYFTER MILJÖARBETET …

Under året tog Locums ledningsgrupp ett avgörande
beslut som kommer att lyfta såväl miljö- som arbetsmiljöarbetet. Det kommer också att säkerställa att vi miljöanpassar fastigheterna redan från första början. Beslutet
hållbara byggnader. Locum har som mål att uppfylla
den högsta klassen, Miljöbyggnad Guld.
… OCH SÄKRAR KVALITETEN

bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis.

MÅNGA ENERGIÅTGÄRDER

För att minska energianvändningen i Locums förvalvärme- och ventilationssystem, tilläggsisolera och byta
till energieffektiva fönster vid behov. När det gäller
belysning styr vi den efter verksamhetstider eller med
rörelsedetektorer. Vi gör också energironder där vi utbildar sjukhuspersonalen i hur de bör tänka energismart. I samband med större ny- och ombyggnationer
lägger vi stor vikt vid att i tidiga skeden arbeta för att nå
en bra energieffektivitet.
ÅTERVINNING AV MATERIAL

När det gäller avfallet, som också hör till en av Locums
viktigare miljöfrågor, jobbar vi mycket med materialåtervinning och fokuserar framför allt på den största
kategorin: byggavfallet. Där ser vi till att byggentreprenörerna via avtal tar hand om avfallet på ett miljöanpassat sätt.
Vi arbetar även för att göra det möjligt för kunderna
att öka återvinningsgraden genom att möjliggöra logistiken kring insamlingen av matavfallet på sjukhusen.
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MILJÖMÅL OCH UTFALL (UTÖVER STYRKORT)

Utfall
2011

Utfall
2012

Utfall
2013

Mål
2013

Kylanvändning strategiska fastigheter, kWh/m2 BTA

12

11

13

16

Kylanvändning strategiska fastigheter, kWh/m BRA

14

12

15

18

Förnybar fastighetsnära energi, MWh

94

70

298*

1 250

Andel godkända byggprodukter, %

73

89

92

95

Andel godkända driftprodukter, %

38

-

-

95

Andel godkända städprodukter, %

56

63

55**

95

Andel transporter med förnybara drivmedel, %

37

67

64

60

Andel ekologiskt kaffe och te, % ****

-

-

86

-

Andel ekologisk frukt, % ****

-

-

100

-

2

Mål
2016

75***

* Utfallet ligger långt från målet. En bidragande orsak är att inget bygglov beviljades för planerade vindkraftverk.
** År 2016 ska alla kemikalier och kemiska produkter som är avvecklingsämnen enligt landstingets utfasningslista vara borta från all
landstingsfinansierad verksamhet. Totalt ska mängden utfasningsämnen ha minskat med 80 procent jämfört med 2006.
*** Locum behöver endast redovisa transporter av avfall och inte transporter kopplade till byggentreprenader. Utfallet 2013 är däremot
räknat på både avfallsentreprenörer och byggentreprenörer. Enbart avfallstransporter ger 71 % förnybara drivmedel.
**** Enbart krav på redovisning, inga mål i SLL:s Miljöutmaning 2016.

ÖVRIGA MILJÖNYCKELTAL (UTÖVER STYRKORT)

Utfall
2011

Utfall
2012

Utfall
2013

Total direkt energianvändning, GJ

3 263

7 348

8 614

1 722 686

1 731 014

1 768 807

17 460

12 272

13 319*

Total indirekt energianvändning, GJ
Utsläpp koldioxid från energianvändning, ton
*

Ökning pga ändrad produktionsmix från leverantören.
Övriga nyckeltal gällande miljö finns på sidan 11.

KUNDERNA
HAR
ORDET
Locum vill sätta kundens behov i centrum.
Vården utvecklas snabbt och det gäller hela tiden
för oss att ligga steget före och arbeta proaktivt
för att skapa en så god kundnytta som möjligt.
Vi har ställt fyra frågor till fem av våra kunder
för att höra hur vi svarar upp mot det:
1. VAD TYCKER DU SOM KUND OM LOCUM?
2. VILKEN KUNDNYTTA BIDRAR LOCUM MED?
3. VAD ÄR LOCUM EXTRA DUKTIGA PÅ?
4. VAD BEHÖVER LOCUM BLI BÄTTRE PÅ?

DANDERYDS
SJUKHUS AB
DA N L I N D B LO M , CHEF FÖR PROGRAMKONTORET:
| 1 | I grunden är jag läkare men jobbar nu som sjukhusets

representant i planeringen av vår nya akutvårdsbyggnad.
Jag är då beroende av bygg- och fastighetskompetens.
De medarbetare på Locum som jag träffar har en bra
inställning, är serviceinriktade och fungerar väl. Ett
bevis på det är att jag har hämtat två av mina nära medarbetare från Locum. Utbildningen som Locum genomförde för sina anlitade entreprenörer ute hos oss var
väldigt bra, eftersom den gav dem en bättre förståelse
för vad arbete på sjukhus innebär.
| 2 | Locums specialkunskaper i att bygga i sjukvårdsmiljö.
| 3 | Deras bemötande är utomordentligt bra, rent ut

sagt proffsigt. Det har skett kraftiga förbättringar det
senaste året.
| 4 | Vi på programkontoret tycker att konsultarbetena

som Locum lägger ut på andra kan effektiviseras. Erfarna
konsulter reser kors och tvärs mellan våra olika sjukhus
till höga kostnader. Konsulterna borde fokusera på ett
ställe i taget lite mer.
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KAROLINSKA
UNIVERSITETSSJUKHUSET
M I K A E L F O R S S , BITRÄDANDE SJUKHUSDIREKTÖR:
| 1 | Locum är en ovärderlig samarbetspartner utifrån

sin roll att sköta och utveckla våra fastigheter. De är en av
våra viktigaste kontakter inom landstinget. Deras arbete
med att bli mer kundorienterade rör sig i rätt riktning.
| 2| I bästa fall bidrar de med lokaler som innebär gott

bemötande av patienter. Till exempel ska entréerna vara
välkomnande, kännas trygga och det ska vara lätt att
hitta dit man ska. Lokalerna behöver också vara ändagod arbetsmiljö för våra medarbetare för att de ska
klara av att ge ett gott patientbemötande.
| 3 | De är skickliga på att ha kontroll över väldigt många

saker samtidigt, trots att det är enorma ytor och komplexa anläggningar. Jag är även imponerad av att de
gör rätt åtgärder i rätt tid och att de klarar av att göra
svåra åtgärder under pågående verksamhet.
| 4 | Locum måste bli bättre på sin framförhållning, att

i god tid tala om för oss vilka åtgärder som kommer att
göras. De behöver också skaffa sig ett bättre helhetsperspektiv på miljöer för mötet med patienten, exempelvis
kring entréerna. Nu är det många specialister som jobbar
med sina särskilda uppgifter utan större samordning.

S:T ERIKS ÖGONSJUKHUS AB
CH A R LOT TA S A R E, ADMINISTRATIV CHEF
OCH FASTIGHETSANSVARIG:
| 1 | Locums omorganisation är fortfarande lite otydlig.

fråga. Men vi är så pass små så det brukar lösa sig. Jag
tycker om deras nya fokus på kundnöjdheten. Vi som
kunder jobbar mer tillsammans med Locum nu, vilket
gör att vi kan vara med och driva våra frågor.
| 2| Deras breda kompetens inom sjukhusfastighetsrelaterade frågor.
| 3 | De är duktiga på att driva projekt, att återkoppla

och bra på dialog. Att vi har en projektledare på Locum
som har det övergripande ansvaret för de byggnadstekniska delarna är ett stort stöd för oss.
| 4 | Locum behöver ta ett helhetsgrepp på vårt gamla

hus när det gäller värme och ventilation. Själva organisationen behöver också bli tydligare. Vem har helhetsansvaret? Tidigare hade vi en förvaltare och en driftscontroller. Det skulle också vara utmärkt om Locum
kunde skapa regelbundna gemensamma träffar för alla
nu träffar Locum oss bara en och en. Träffas vi alla
tillsammans går det att påverka mer.
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SOLLENTUNA
SPECIALISTKLINIK AB
E VA Z E I S I G , VD OCH VERKSAMHETSCHEF:
| 1 | Locum arbetar professionellt med sin uppgift. Jag

är jättenöjd, det fungerar smidigt på alla sätt. Medarbetarna är lösningsorienterade och ser möjligheter.
| 2 | Lokalerna är bra byggda för att bedriva sjukvård i.

Att de nu snart ska börja renovera och bygga om våra
lokaler ser jag dock som en begränsning för vi har en
expanderande verksamhet. Men här har Locum under
hösten hjälpt mig att hitta outnyttjade lokaler.
| 3 | De är proffs på lokaler för vård. Jag hoppas verkligen att de fortsätter att vara just det för det är viktigt.
Jämför jag Locums lokaler med andra lokaler är Locums
mycket mer anpassade för just vård med tanke på säkerhet, miljö och tillgänglighet. Locum har tänkt till själva
redan. Jag är tveksam att hyra av någon annan med
lägre kompetens inom sjukvårdens behov.
| 4 | Samverkan mellan tjänstemännen på Locum och

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kan förbättras.
Locum är proffs på lokaler, medan Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ser behovet av verksamhet i lokalerna.
Båda organisationerna styrs av politiska beslut varför
det är viktigt att de har ett gott samarbete när de tar
fram underlag som ligger till grund för politiska beslut.
Och när besluten väl är fattade krävs en samverkan för
att tolka och på ett effektivt sätt verkställa besluten.

SÖDERTÄLJE
SJUKHUS AB
M I K A E L R U N S I Ö, VD:
| 1 | Vi har gjort en resa tillsammans med Locum när vi

utvecklat sjukhuset och i princip skapat ett nytt sjukhus.
Locum har varit vår vän i det här arbetet och ser oss
verkligen som en kund. Hur det dagliga arbetet fungerar
tillsammans med Locum känner jag inte till så väl. Jag
har däremot inte hört några klagomål från de hos oss
som ansvarar för det. Det är ett gott tecken.
| 2| Locum har ett stort kunnande på området. De jobbar

strukturerat, är duktiga på att analysera och planera
sjukhus, har projektkunskaper och kan byggfrågor.
Det är värdefullt. Tidigare ledde jag vår styrgrupp,
men för ett tag sedan tog Locums vd över styrgruppsarbetet. Nu har arbetet blivit mer proffsigt, fått bättre
struktur och är mer drivande.
| 3 | De har ett stort och bra engagemang i vårt byggande.

Det gör att vi känner oss prioriterade som kund, vilket
känns trevligt.
| 4 | Allt är inte perfekt och i grunden går allt att göra

bättre. Det är vår grundinställning.

LOCUM | Årsredovisning 2013 | 20

SJU
KUNDOMRÅDEN
1. DANDERYD/NORRTÄLJE
2. KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET/KAROLINSKA INSTITUTET
3. KOMMERSIELLT
4. PRIVAT VÅRD/ÖVRIGA SLL-BOLAG
5. S:T GÖRAN/SÖDERTÄLJE
6. SLSO/HSF/EXTERNA LOKALER
7. SÖDERSJUKHUSET

Läs mer om dessa på uppslagen som följer (sidorna 22–35).

1

KUNDOMRÅDE

DANDERYD/
NORRTÄLJE

För att klara av att ge bättre service inom kundområdet har Locum utökat antalet
medarbetare – bland annat med en kundansvarig, en fastighetsansvarig och en
byggserviceledare. Under året har vi också utvecklat vårt samarbete med kunden
där arbetssättet lean stått i fokus.

I VÄNTANS TIDER

AVFALLSKVARN INSTALLERAD

Under en tioårsperiod ska Danderyds sjukhus byggas
miljard ska användas till en ny akutvårdsbyggnad.

sjukhus i mars en efterlängtad matavfallskvarn installerad. Kvarnen ger lägre sophanteringskostnader
och ökar möjligheterna att producera biogas av avfallet.

som behöver göras i samband med de stora om- och tillbyggnationerna. Under våren 2014 startar förberedande
arbete vid platsen för den nya akutsjukvårdsbyggnaden,

FEM KILOMETER RÖRPOST

arbete planeras vara klart under 2014.
LEANARBETE MED KUND

För att stärka kunddialogen genomför Locum ett leanarbete tillsammans med en grupp medarbetare från
Danderyds sjukhus. Det går ut på att ta fram processer
för mindre projekt, sådana som ska drivas av våra
nya byggserviceledare. Just vid Danderyds sjukhus
arbetar också Locums medarbetare i samma byggnad
som kunden, vilket är en styrka. Det leder till korta
beslutsvägar och värdefulla spontana möten.

Under året har Locum startat ett projekt på Danderyds
sjukhus för att skapa ett nytt och större rörpostsystem.
Projektet – som är i full produktion – är helt klart under
hösten/vintern 2014. Det kommer då att nå alla vårdteten, om de skulle byta lokaler sinsemellan. Totalt har
då fem kilometer rörpostkanaler installerats.
NY DRIFTENTREPRENÖR

driftentreprenör som sköter den löpande fastighetsdriften på sjukhuset. ISS har tagit över efter den tidigare
driftentreprenören Caverion.

PILOTTESTAD INFORMATIONSFILM

ÅTER GRÖNA FASADER

Locums anlitade entreprenörer behöver få en bättre
förståelse för sjukhusmiljön som de arbetar i. Därför

Under 2014 kommer delar av huvudbyggnaden vid
Danderyds sjukhus att få nya fasader. De kommer då
att återfå sin ursprungliga gröna färg. I samband med
det kommer Locum även att tilläggsisolera bakom
fasadplåtarna som en energisparande åtgärd. Projektet
pågår till september 2014.

pilottestats av entreprenörer vid Danderyds sjukhus.
vilket krävs för att få arbeta i Locums fastigheter framöver. Filmen kommer under våren 2014 att börja visas
för Locums övriga entreprenörer på de andra sjukhusen.

Kort fakta

LOKALYTA, BTA: 223 638 m2 (Danderyd),
30 216 m2 (Norrtälje)

KUNDERNA: Danderyds sjukhus är norra
Stockholms akutsjukhus. Det ska växa för att bli
ännu bättre på att hjälpa olycksdrabbade människor och för att klara av att rädda ännu fler liv.
TioHundra på Norrtälje sjukhus måste vara flexibla för att under sommaren klara av att hantera
en tredubblad mängd människor i området.

KUNDCHEF: Gustav Hanstad
PROJEKTOMRÅDESCHEF: Sten Odenrick
GENOMFÖRDA INVESTERINGAR 2013:
209 miljoner kr
PLANERADE INVESTERINGAR 2014:
335 miljoner kr
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”Vi vill skapa säkra
ombyggnader med
stor förståelse för
kundens önskemål.”
G U S TAV H A N S TA D, KUNDCHEF
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KUNDOMRÅDE

KAROLINSKA
UNIVERSITETSSJUKHUSET/KI

*

Strukturerade eller spontana kundmöten? Båda behövs. Under året har vi på
Locum arbetat aktivt med att skapa en ökad förståelse för kundens verksamhet.
Vi har djupdykt i deras verksamhetsplan och lärt känna kunden och verksamheten
ännu bättre. Allt för att ge bästa tänkbara service.

TAGIT FRAM KUNDVÅRDSPLANER

Utifrån vår genomgång av kundens verksamhet har
vi tagit fram kundvårdsplaner som omfattar vilken
typ av möten vi ska genomföra, hur ofta de ska ske,
målen med mötena och vad de ska få för effekt. Vi har
därmed skapat en bra strukturerad plan för våra planerade möten med kund. Men det fråntar inte vikten
av spontana möten för att snabbt fånga upp frågor.
GEMENSAM LEANGRUPP

Locum har under året också utvecklat samarbetet med
kunderna. Exempelvis har vi skapat ett leanteam tillsammans med Karolinskas lokal- och byggavdelning
för att hitta förbättringsområden i våra arbetsprocesser
så att vi kan bli effektivare. Det är en fortsättning på
det arbete som påbörjades under 2012.
UNDERHÅLLER NUVARANDE KAROLINSKA

På Karolinska Universitetssjukhuset och KI i Solna
fortsätter Locum förvalta lokalerna, där verksam-

Kort fakta
KUNDERNA: Karolinska Universitetssjukhuset
är ett av Europas största sjukhus som bedriver
avancerad specialistvård. Det har verksamhet i
både Huddinge och Solna. Karolinska Institutet
är ett av världens ledande medicinska universitet
och har det största utbudet av medicinska
utbildningar i Sverige.

sker från 2016 och framåt. Jättebygget Nya Karolinska
Solna, som sker inom området, pågår för fullt med
Skanska Healtcare som byggherre.
MEST BYGGJOBB I HUDDINGE …

De största byggnationerna som Locum är ansvarig för,
inom kundområdet, sker på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och avser en om- och nybyggnation av operation. Kopplat till denna jobbar vi även
med en ombyggnad av röntgenavdelningen och en ny
akutmottagning.
... OCKSÅ TREDIMENSIONELLT

I anslutning till Huddinge sjukhusområde byggs en så
kallad tredimensionell fastighetsbildning med byggstart
våren 2014. Stockholms läns landsting kommer fortsatt
äga besöksgaraget som den nya fastigheten ska byggas
på. Ovanpå bygger Sveanor tillsammans med KTH
Skolan för teknik och hälsa 30 000 kvadratmeter lokaler
som ska rymma utbildning, forskning och företag.

LOKALYTA, BTA: 820 340 m2
KUNDCHEF: Sam Höglund
PROJEKTOMRÅDESCHEF: Fredrik Hagel
GENOMFÖRDA INVESTERINGAR 2013:
288 miljoner kr
PLANERADE INVESTERINGAR 2014:
380 miljoner kr

* KI = Karolinska Institutet.
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” Vi ska vara en
organisation med
kundfokus, och inte
bara ha fokus på
huset som tidigare.”
S A M H Ö G LU N D, KUNDCHEF
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KUNDOMRÅDE

KOMMERSIELLT
Locum har under året skapat välbehövligt fokus kring sjukhusens entréer.
Inom kundområdet tar vi nu ett helhetsgrepp i frågan för att göra dessa mer
välkomnande, trygga och tillgängliga – för såväl patienter, besökare som
sjukhuspersonal. För att underlätta arbetet har konceptprogram tagits fram.

KONCEPTPROGRAM FRAMTAGET

Locum kommer att utveckla entréerna vid samtliga
sjukhus i länet på några års sikt. Behovet är stort och
har varit eftersatt i många fall. Under året blev vårt
konceptprogram för hur entréerna ska utformas färdigt
där ökad kundnytta har stått i centrum. Inom ramen
för programmet har standarder och skisser utvecklats
som sedan ska anpassas i detalj för varje sjukhus.
ELVA ENTRÉER FÖR BÄTTRE SERVICE

Under 2013 har vi gått vidare med behovsanalyser
och förstudier för totalt elva entréer, där vi mot slutet av
året har kommit in i projekteringsfas för tre av dessa:
Jakobsbergs Sjukhus, Mariakliniken (Grimman) och
Bromma Sjukhus. Vi har valt att först fokusera på de
mindre sjukhusen. I arbetet kring receptionerna – som
ska bli en effektiv plattform för service och tjänster till
vårdgivarna – har vi på Kommersiellt samarbetat med
avdelningen Facility Management (se sidan 36 –37).

har vi under året tagit fram ett genomarbetat arbetssätt. Vi vill på det här sättet säkerställa att alla sjukhus,
även de mindre, får ett brett utbud av god kvalitet.
KUNDANPASSAD DIALOG

Under året har Locum arbetat med att utveckla och
fördjupa kunddialogen. Vi vill vara proaktiva och ge
bra service som är anpassad efter varje kunds behov.
NOMINERAD TILL ÅRETS FASTIGHETSVÄRD

Locum har blivit nominerad till Årets Fastighetsvärd
2013 av företaget Reitan Convenience, som bland annat
äger Pressbyrån. Av 200 fastighetsägare var vi ett av
tre företag som blev nominerade. I nomineringen lyfte
Reitan Convenience fram vår lyhördhet gentemot
kund, att förbättringar sker i samarbete med kunden
och att fastigheterna utvecklas i rätt riktning för kunden.
SÅLT TVÅ FASTIGHETER

PÅVERKAR PRODUKTUTBUDET

Som stor fastighetsförvaltare har vi bra möjligheter
att påverka våra kommersiella hyresgäster – kaféer,
restauranger, fotvård, pressbyråer, apotek, mobiltele-

Kort fakta
KUNDERNA: Här finns alla Locums hyresgäster
som bedriver annan verksamhet än vård
– i eller i anslutning till sjukhusentréer. De är
ett 60-tal och fördelade på 19 sjukhus. Några
av kunderna finns också i andra fastigheter än
sjukhus, som i Landstingshuset från 1834 och
ett naturbruksgymnasium.
LOKALYTA, BTA: 53 708 m2

gäster i fastigheter som inte är kopplade till sjukvård.
Under året har två av dessa fastigheter sålts: Säbyholms
naturbruksgymnasium i Upplands Bro och förskolan
Råstensstugan i Järfälla.

KUNDCHEF: Björn Övermark
KUNDOMRÅDETS OMSÄTTNING 2013:
71 miljoner kr
PLANERADE INVESTERINGAR 2014:
Entréerna vid Jakobsbergs Sjukhus,
Mariakliniken och Bromma Sjukhus. Planerade
investeringar ingår i beloppen på berörda
kundområden. Utöver 25 miljoner kronor för
Kommersiellt (Berga och Landstingshuset).
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” Vårt mål är att bli
den bästa hyresvärden
för alla våra kunder.”
B J Ö R N ÖV ER M A R K , KUNDCHEF
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KUNDOMRÅDE

PRIVAT VÅRD OCH
ÖVRIGA SLL-BOLAG

*

Snabba mindre insatser, men av stor betydelse för kunden. Så går det att sammanfatta de nya
byggserviceledarnas arbete ute på sjukhusen som slagit mycket väl ut. Nu försöker vi marknadsföra
kundområdets byggserviceledare ännu bättre för att höja kundnöjdheten ytterligare.

SKRÄDDARSYDD DIALOG

ENTRÉPROJEKT PÅ GÅNG

Under året har Locum skapat starka och tätt sammansvetsade lag tillsammans med våra respektive kunder
inom kundområdet. Snabb återkoppling har stått i
fokus och redan vid sittande möte försöker vi ge kunden ett svar. Mötena sker utifrån kundens villkor, där
vi anpassar oss efter var och en av våra många olika
kunders behov.

Tillsammans med Locums kundområde Kommersiellt
(se sidan 26) jobbar vi med att förnya två utav kundområdets sjukhusentréer: Mariakliniken (Grimman) och
Bromma Sjukhus. Samarbetet är viktigt och fungerar
bra. Förstudier har genomförts under 2013 och projektering startade i slutet av året. Entréerna planeras vara
färdiga hösten 2014.

SATSNING PÅ UTEMILJÖN

STORA INVESTERINGAR VÄNTAR

Resultatet från den återkommande driftmätningen
– som visar hur våra entreprenörer sköter sig ute hos
kund – gav låga resultat under året när det gällde utemiljön. Därför har vi satsat extra på området och särskilt på synliga åtgärder som skapar mervärde. Vi har
exempelvis rustat upp och kompletterat med ny utebelysning vid många av våra fastigheter för att öka
tryggheten. På Mariakliniken (Grimman) på Södermalm
har vi även renoverat innergården.

Under kommande år väntar stora investeringar vid
Nacka Närsjukhus och Bromma Sjukhus, där vårdavdelningarna ska moderniseras. Tid för genomförandet
och omfattningen av renoveringarna är ännu inte beslutade. Därför har vi inte gjort så många insatser där,
utan avvaktar till de större renoveringarna genomförs.

För att öka engagemanget hos våra anlitade driftentreprenörer har vi i möten med dem förklarat vilken viktig
roll som de spelar i våra kunders vardag. Vi har också
börjat följa upp entreprenörernas arbete tätare.

Kort fakta

ENERGIBESPARANDE ANSIKTSLYFT

Däremot har vi under slutet av 2013 börjat rusta upp utemiljön vid Nacka Närsjukhus. På de lägre husen genomför
vi fönsterrenovering och fönsterbyte samt fasad- och takrenovering. Området runt själva sjukhuset får också ny ytterbelysning. De här åtgärderna leder inte bara till ett sjukhus
i bättre skick, utan innebär även energibesparingar.

LOKALYTA, BTA: 185 913 m2
KUNDCHEF: Katarina Norberg

KUNDERNA: Det här är ett av Locums mest
diversifierade kundområden. Kunderna är
många och bedriver vitt skilda verksamheter
inom vård, merparten är privata vårdgivare.
Några av de större kunderna är Aleris,
S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholms sjukhem
och Praktikertjänst.

PROJEKTOMRÅDESCHEF: Erik Hirsch
GENOMFÖRDA INVESTERINGAR 2013:
53 miljoner kr
PLANERADE INVESTERINGAR 2014:
150 miljoner kr

* SLL-bolag = Vårdgivare ägda av Stockholms läns landsting.
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”Våra kundansvariga
ska vara kontakten
in i Locum. De ska
kunna svara på
kundens alla frågor.”
K ATA R I N A N O R B ER G , KUNDCHEF
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S:T GÖRAN/
SÖDERTÄLJE
Södertälje sjukhus blev först i raden av Stockholms läns landstings så kallade
strategiska investeringar. Det stod klart efter beslut i landstingsfullmäktige i mars
2013. Locum bygger om och nytt för att skapa en modern och ändamålsenlig
akutsjukvård i södra Stockholmsregionen.

VISUALISERING GER DELAKTIGHET

PILOTPROJEKT MED LEAN …

Locum är inne i en intensiv projekteringsfas av Södertälje
sjukhus, som moderniseras för 1,2 miljarder kronor.
Dessutom ska ytterligare 46 miljoner kronor investeras för att uppdatera tekniken. Dessa förbättringar ska
minska driftstörningar och förenkla medarbetarnas
arbete. En stor utmaning är att sjukhusets verksamhet
kommer att vara i drift under byggets gång. I det här
läget är det extra viktigt att skapa en gemensam målbild för alla delaktiga. Därför har vi under året hållit
samordningsmöten en gång i veckan mellan nyckelpersoner hos Locum, kunden och entreprenörerna för
att diskutera viktiga samordningsfrågor i projekten.
För att öka delaktigheten och engagemanget i projektgruppen använder vi visualisering där människan,
och inte tekniken, står i centrum.

I arbetet med att planera S:t Görans nya akutmottagning har vi använt arbetssättet lean, som fångar upp
förbättringar löpande under projektets gång med
kunden och patienten i fokus. Så kallade PULS-möten
och veckobrev till verksamheten är några av de aktiviteter vi tagit fram tillsammans med kunden. Hur väl vi
uppnår verksamhetens förväntningar mäts och utvärderas löpande. Det är en metod som vi ser gör skillnad.

FÖRBÄTTRAD BRANDSÄKERHET

året inför det planerade stora bygget av en ny större
akutmottagning. Stambyten som påbörjades under
2012 har fortsatt under 2013. Parallellt med det har vi
startat ett brandsäkerhetsprojekt, där ett heltäckande
brandlarms- och sprinklersystem installeras i den pågående verksamheten i enlighet med nya myndighetskrav. För att minska störningarna har arbetet delvis
utförts under kvällar och helger. Andra förberedanden
som pågår är samordning av en ny nätverksstation,
kyla och medicinska gaser. Det är viktigt att vi har ett
robust sjukhus.

… OCH BIM

Vid akutmottagningsprojektet på S:t Görans sjukhus
använder vi även så kallade bygginformationsmodeller
(BIM), som underlättar hanteringen av information i
projektet. Genom BIM-tekniken kan vi enkelt visualisera förslag till ny- och ombyggnationer, vilket bland
annat ger kunden ökad insyn, större förståelse och
bättre möjlighet att påverka under byggprojektet.
DIGITALA TAVLOR UNDERLÄTTAR

Under året har Locum börjat använda digitala skärmar
med information som är anpassad för sjukvårdspersonal respektive besökare. Syftet med dessa är att ge
sjukvårdspersonalen aktuell och snabb information om
projekten och kommande störningar. För besökarna
är informationen mer inriktad på att skapa förståelse
för själva ombyggnaderna och tala om vilka störningar
som kan inträffa. S:t Görans sjukhus och Löwenströmska
sjukhuset var först med dessa digitala informationstavlor
här informationskanalen.

Kort fakta

LOKALYTA, BTA: 102 971 m2 (S:t Göran),
65 884 m2 (Södertälje)

KUNDERNA: Capio S:t Göran Sjukhus är det
första och hittills enda akutsjukhuset i Sverige
med en privat vårdgivare. Det är ett av landets
största räknat till antalet akuta patienter.
Södertälje Sjukhus har en stark position i länet
inom den basala specialistsjukvården för både
akut och planerad vård.

KUNDCHEF: Stefan Säflund
PROJEKTOMRÅDESCHEF: Hulda Wickbom
GENOMFÖRDA INVESTERINGAR 2013:
265 miljoner kr
PLANERADE INVESTERINGAR 2014:
530 miljoner kr
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”Vi ska genomföra de
här stora byggprojekten
på ett tryggt och bra
sätt under pågående
verksamhet.”
S T E FA N S Ä F LU N D, KUNDCHEF
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SLSO , HSF OCH
EXTERNA LOKALER
*

**

Locum vill givetvis ha nöjda kunder. Just nu handlar det därför mycket om tre saker:
att visa hänsyn, att ständigt informera i samband med de stora ombyggnationerna och att
hitta evakueringslokaler till de hyresgäster som behöver. Allt för att skapa förutsättningar
för den hälso- och sjukvård som framtiden kräver.
NYBYGGET HELIX PRISAT

-

Under 2013 tog Locums stora nybyggnadsprojekt, den
rättspsykiatriska anläggningen Helix i Flemingsberg,
hem första priset i tävlingen Årets Bygge 2013. Det var
i tuff konkurrens med 19 andra nominerade bidrag.
Priset delades ut av tidningen Byggindustrin som i
motiveringen lyfte upp att projektet har satt samverkan
mellan samtliga medverkande parter i centrum redan
från början.
RENOVERING AV LÖWENSTRÖMSKA

Löwenströmska sjukhuset kommer att få ett uppdaterat
brandskydd liksom energieffektiva system för värme,
ventilation och el för att fortsätta kunna bedriva god
vård på sjukhuset. Renoveringarna är i full gång och
pågår till och med 2017. Sjukhuset hålls öppet under
hela byggtiden, men under perioder kommer olika verkVi gör allt för att såväl verksamheter, patienter som
besökare ska störas så lite som möjligt.
KLASSISKT INSTITUT MODERNISERAS

Eastmaninstitutet, som erbjuder specialisttandvård,
ska totalrenoveras och evakueringen av byggnaden
började under året. Locum kommer att modernisera
fastighetens samtliga tekniska installationer. Då byggnaden är från 1935 och har höga kulturella värden
gäller det i renoveringsarbetet att tillsammans med
landstingets Kulturförvaltning även ta stor hänsyn till
de antikvariska intressena. Runt årsskiftet 2015–2016

baka till ett moderniserat Eastmaninstitut.
SABBATSBERG OCH SOLLENTUNA RUSTAS UPP

Under året har beslut tagits om att göra programarbeten
inför renoveringar och ombyggnader av Sabbatsbergs
sjukhus och Sollentuna sjukhus. Ombyggnationerna
platser för den ökande befolkningen i länet. Vårdplatserna byggs så att de ökar patienternas integritet och
minskar smittorisken. Detta genom bland annat större
andel enkelrum.
”VÄGVISARE” ÖKAR TILLGÄNGLIGHET

För att göra det lättare att hitta på länets alla sjukhus
har Locum tagit fram en prototyp till en informationskiosk med vägvisningsfunktion i fastigheten. Den
första informationskiosken ska pilottestas nära huvudentrén vid Sabbatsbergs sjukhus under 2014. Faller
ÅTERKOPPLING A OCH O

Kundområdet hjälper kunderna att hitta, anpassa och
Tillsammans med våra driftentreprenörer och samarbetspartner kommer vi fortsätta jobba för att våra
kunder ska bli nöjdare med oss. För att lyckas med det
är personliga möten och återkoppling helt avgörande.

Kort fakta
KUNDERNA: Stockholms läns sjukvårdsområde
(SLSO) har en omfattande och mångsidig vårdverksamhet – alltifrån psykiatri och beroendevård
till geriatrik och vårdcentraler. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) är beställare av
länets vård och hyr lokaler av Locum. De sjukhus
som ingår i kundområdet är Sabbatsbergs
sjukhus, Dalens sjukhus, Rosenlunds sjukhus,
Löwenströmska sjukhuset, Sollentuna sjukhus
och Jakobsbergs sjukhus. Kundområdet hjälper
också till att hyra externa lokaler för landstingets
räkning till sådana verksamheter som inte behöver
finnas på sjukhusen, till exempel vårdcentraler.

LOKALYTA, BTA: 246 000 m2 (LFS som
hyresvärd), 312 100 m2 (annan hyresvärd),
5 600 m2 (bostäder).
KUNDCHEF: Carin Kihlström, från och
med slutet maj 2013.
PROJEKTOMRÅDESCHEF:
Joacim Lilja-Eriksson
GENOMFÖRDA INVESTERINGAR 2013:
247 miljoner kr
PLANERADE INVESTERINGAR 2014:
400 miljoner kr

* SLSO = Stockholms läns sjukvårdsområde.
** HSF = Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
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”Vi vill att alla våra
kunder ska tycka
att vi är proffs
på vårdlokaler.”
C A R I N K I H L S T R Ö M , KUNDCHEF
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SÖDERSJUKHUSET
På Södersjukhuset ska bland annat en ny akut- och behandlingsbyggnad samt nya
vårdavdelningar skapas för 3,4 miljarder kronor. Under året har Locum laddat inför den
planerade byggstarten hösten 2014. Vi har haft en klinisk process, förberett för en
sterilcentral och planerat evakueringar.

REKRYTERAT FLER

PATIENTHOTELL FRIGÖR PLATSER

För att vara väl förbereda för de stora investeringarna
som väntar vid Södersjukhuset har kundområdet sett
till att öka bemanningen. Exempelvis har en kundansvarig anställts för att ha ett särskilt ansvar för de så
kallade strategiska investeringarna. Vi har också anställt en byggserviceledare som ansvarar för snabba
mindre projekt.

I september 2013 invigdes det nya patienthotellet, Hotell
Årstaviken, med 72 rum. Där kan patienter ta in som
inte behöver en plats på sjukhuset, till exempel innan
en operation eller efter en förlossning. Hotell är något
annat än vad Locum vanligtvis bygger, därför har det
varit extra spännande att få leda projektet. Utöver
patienthotellet kommer även några plan i samma byggnad att byggas om till vårdavdelningar med 103 vårdplatser. De planeras vara färdiga under våren 2014.

TÄT DIALOG MED KUND

I och med alla olika projekt, som pågår eller ska komma
igång, på Södersjukhuset har informationsbehovet
ökat ordentligt. Locum har ett nära samarbete med
sjukhusets fastighetsavdelning. Men vi arbetar också
för att utveckla dialogen med deras kommunikationsavdelning och med den övriga verksamheten. För att
skapa nya informella mötesformer bjöd vi för andra
året i rad in vår kund till grötfrukost vid första advent
tillsammans med oss på Locum.

ÅTGÄRDER FÖR BÄTTRE ÅTERKOPPLING

Våra anlitade driftentreprenörers samverkan med
vår kund Södersjukhuset behöver bli bättre. Det rör
sig framför allt om bristande återkoppling från driften
kring felanmälan och hur själva dialogen dem emellan
ska kunna utvecklas. Därför har vi under året haft en
pågående dialog med driftentreprenörerna om just
detta och har tagit fram en åtgärdsplan för att komma
tillrätta med bristerna under 2014.

MODERNARE KRAFTFÖRSÖRJNING
GENOMFÖRT BRANDUTBILDNING

– det vill säga att klara av hög patientsäkerhet även
under allvarliga händelser – vid Södersjukhuset kommer Locum bygga ytterligare ett ställverk och uppställverk och styrsystem. Arbetet planeras vara klart
under 2016.

Kort fakta

Utvecklingen av Locums tjänster inom Facility Management (se sidorna 36 –37) har bland annat resulterat i
att Södersjukhuset har beställt en brandutbildning för
ca 2 000 sjuksköterskor och brandombud under 2013.
Under 2014 planerar Locum att genomföra informationsdagar för sjukhusets medarbetare även då om
brand, men också om miljö.

LOKALYTA, BTA: 244 435 m2
KUNDCHEF: Charlotte Lundqvist

KUNDERNA: Södersjukhuset har en av Nordens
största akutmottagningar, vilket innebär att
akutsjukvården står i centrum för verksamheten.
Sjukhuset har även en av landets största
förlossningsavdelningar dessutom finns här
experter på de stora folksjukdomarna.

PROJEKTOMRÅDESCHEF: Malin Lövström
GENOMFÖRDA INVESTERINGAR 2013:
290 miljoner kr
PLANERADE INVESTERINGAR 2014:
535 miljoner kr
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” Vi arbetar aktivt med
att utveckla dialogen
med kunden och skapa
en nära kontakt med
verksamheten.”
CH A R LOT T E LU N D QV I S T, KUNDCHEF
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FACILITY MANAGEMENT
ÄR DIREKT KUNDNYTTA
Locum nöjer sig inte med att erbjuda goda sjukvårdslokaler. Vi vill hjälpa
kunderna att kunna fokusera på det som de är allra bäst på – själva vården.
Efter att under tio års tid avlastat våra kunder via fastighetsanknutna
tjänster, har efterfrågan ökat kraftigt och vi expanderar nu erbjudandet
genom att utveckla våra tjänster.

BRETT UTBUD AV TJÄNSTER

På ett sjukhus är fastigheten ofta den som länkar samman
verksamheten. Därför vill vi som fastighetsförvaltare vara
den som tar ett helhetsgrepp kring fastigheten och har
kunden i centrum.
För att underlätta och effektivisera för våra kunder erbjuder Locum därför fastighetsanknutna servicetjänster,
även kallat Facility Management (FM). Det kan också
kännas tryggt för vårdgivarna att ta hjälp av oss eftersom
vi är vana upphandlare och kravställare, samt att specibjuda tjänster inom reception/servicecenter, lokalvård,
vaktmästeri/internservice, frukt och växter, brandskyddsutbildning samt telefoni- och datanät.
ÖKAR FOKUS PÅ KÄRNVERKSAMHETEN

Genom att använda Locums FM-tjänster får vårdgivaren
möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet, istället för
att planera, utföra och följa upp aktiviteter som inte är
primära delar av deras vårderbjudande. Det skapas då
mer tid och resurser för att ta hand om sina patienter.
SKRÄDDARSYDDA PAKET

Locum erbjuder skräddarsydda paket med FM-tjänster
till sina hyresgäster. Vi genomför inte tjänsterna i egen
regi, utan upphandlar lämpliga entreprenörer. Precis
som inför byggprojekt är vi noga med att utbilda entreprenörerna så att de får insikt i hur man uppträder på
sjukhus och tar största möjliga hänsyn till vården. För
att säkra leveransen av tjänsten följer vi sedan upp
kvalitet och service av våra FM-tjänster. Priset för en
viss tjänst ska vara i paritet med varandra på alla sjukhus.
STOR UPPHANDLING PÅ GÅNG

Locum har under 2013 gått vidare och utvecklat FMtjänsterna. I samband med vår kommande stora upphandling av tjänster inom lokalvård, vaktmästeri/internservice
och reception/servicecenter – som sker i samverkan med

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) – har vi tagit
ett större grepp om tjänsterna. Från att tidigare enbart
ha erbjudit våra kunder ett ramavtal att avropa mot, tar
Locum nu på sig hela leverantörsansvaret av FM-tjänsterna. Vi tar över relationen med entreprenören. För att
klara av det kommer vi tillsätta en särskild controllerfunktion för att följa upp avtal och göra regelbundna
kvalitetskontroller. Locum har tidigare haft större
FM-uppdrag, vilket har lett till att kunden blivit betydligt nöjdare.
Anledningen till att det här steget har tagits är att vi
framför allt vill förbättra servicen åt våra kunder. Vi
känner också till att vissa sjukhus har problem särskilt
med lokalvården, något som vårt erbjudande kan hjälpa
till att lösa. I samband med Locums helhetsansvar för
dessa tjänster kommer vi ta fram gemensamma effektiva
som jobbar med reception, lokalvård och vaktmästeri.
FLERA KUNDER INTRESSERADE

Det är öppet för alla Locums hyresgäster att kliva in i
upphandlingen som ska genomföras under våren 2014,
som är mycket större än alla andra vi gjort tidigare.
Vår första kund till dessa snart upphandlade FM-tjänster
är SLSO, den näst största vårdgivaren inom SLL.
är intresserade.

Kort fakta
KUNDERNA: SLSO – (Stockholmgeriatriken),
Capio Geriatrik AB, Ortho Center Stockholm AB
och Karolinska Universitetssjukhuset.
FM-DIREKTÖR: Lena Candemo
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EKONOMI I BALANS
Ett av landstingets tre långsiktiga mål avser en ekonomi i balans. Lagen
ställer också krav på att kostnader och intäkter ska balanseras varje enskilt
budgetår. Dessutom är det av största vikt att ha en effektiv förvaltning,
då landstingets intäkter till stor del utgörs av skatter. Eftersom merparten
av landstingets tillgångar är i form av fastigheter behöver vi förvalta dem
så att de både är ändamålsenliga för vårdgivarna och behåller sitt värde.

LANDSTINGSFASTIGHETER STOCKHOLM

Fastighetstransaktioner

Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) är en resultatenhet inom Stockholms läns landsting som förvaltas
av Locum AB. All personal är anställd i Locum AB.
Landstingets fastighetsbestånd, exklusive SL:s bestånd
och Nya Karolinska Solna, redovisas inom ramen för
LFS. LFS upprättar en egen resultat- och balansräkning.

Under året har reavinster för Beckomberga avseende

Landstingsfullmäktige har satt marknadsliknande ekonomiska mål för LFS. Det innebär ett soliditetskrav
på 30 procent och ett avkastningskrav över tiden på 6
nerat underhåll på 115–140 kr per m². Fram till och med
2013 har avkastningen på eget kapital, exklusive reavinster, varit högre än ägarkravet på 6 procent. Det
beror bland annat på låga räntor under perioden, en
stabil hyresutveckling och en hög kostnadsmedvetenhet.
Men eftersom Framtidsplanen innebär investeringar
under kommande 10-årsperiod på cirka 25 mdkr, kommer avkastningen under några år inte att nå 6 procent.
Läs mer om Framtidsplanen på sidan 9.

Hyresintäkter

Varje år fastställer landstingsfullmäktige ett resultatkrav på LFS som läggs in i budgeten. År 2013 var den
summan 235 mnkr. Om LFS resultat överstiger det
budgeterade resultatet hanteras överskottet som en ökning
av eget kapital. Hela resultatet disponeras däremot av
SLL-koncernen.
År 2013 blev LFS resultat exklusive fastighetsförsäljningar 304 mnkr (358 mnkr), vilket motsvarar en avkastning på eget kapital med 7,2 procent (9,1 procent).
Resultatet från fastighetsförsäljningar blev 347 mnkr
(70 mnkr). Totalt uppgick resultatet till 651 mnkr
(428 mnkr). Det planerade underhållet stannade vid
380 mnkr (340 mnkr).
Finansnettot uppgick till 219 mnkr (227 mnkr). LFS lån
var vid årsskiftet 9,4 mdkr (9,5 mdkr) med en genomsnittlig räntebindningstid på 2,8 år (2,9 år). Samtliga
marknadsanpassad.

285 mnkr. Utöver det har fastigheterna Säbyholm 5:1
(Säbyholms naturbruksgymnasium) och Viksjö 3:559
(Råstensstugan) sålts med en redovisad reavinst på
44 mnkr. Total redovisad reavinst uppgick till 347 mnkr.
LFS ansvarar för uthyrning av landstingets vårdfastigheter
till interna och externa hyresgäster, det vill säga såväl
landstingets egna vårdgivare som privata. Hyrorna är
marknadsmässiga och olikheter i beståndet medför relativt stora variationer i hyresnivåerna. Hyrorna uppräknas
årligen med konsumentprisindex. Den genomsnittliga
hyran uppgick 2013 till cirka 1 891 kr per m². Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (93 procent) i hela beståndet.
Investeringar

Under 2013 har investeringar i landstingsfastigheter
skett till ett värde av 1 351 mnkr (1 351 mnkr). De största
projekten redovisas under respektive kundområde på
sidorna 22 – 35.
LOCUM AB

När Locum AB bildades 1992 var avsikten att centralisera
fastighetsförvaltningen, införa internhyror samt minska
ytor och effektivisera lokalanvändningen. Sedan 1992 har
över 1 miljon m2 sålts. Från starten ingick även ansvar för
driften som lades ut på underleverantörer under 90-talet.
framtida åtaganden för före detta anställda. Skulden
värderas varje år av pensionsbolaget KPA Pension. På
grund av förändrade marknadsräntor har KPA fastställt
en skuldminskning för 2013 motsvarande cirka 22 mnkr
jämfört med budgeterad pensionsskuld. Pensionsskulden
är den enskilt största posten som påverkar resultatet.
Ägaren har inte formulerat något långsiktigt ekonomiskt
mål för bolaget utöver att verksamheten ska ge ett överskott. För 2013 var målet 5 mnkr (5 mnkr) och resultatet
blev 34 mnkr (7 mnkr).

LOCUM | Årsredovisning 2013 | 38

GENOMSNITTSRÄNTA LFS
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Locum AB har en riktlinje som ansluter till SLL:s finanspolicy för att upprätthålla
kapitalstrukturen i Landstingsfastigheter Stockholm genom att bland annat:
•

planera och styra låneportföljens förfallo- och
räntestruktur för att uppnå bästa möjliga finansnetto

•

minska ränterisken genom varierande löptider

•

aktivt följa utvecklingen på den finansiella marknaden
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1 ÅR: 1 590 mnkr, 3,6 %
1-3 ÅR: 3 730 mnkr, 2,8 %
3-5 ÅR: 3 522 mnkr, 2,6 %
5-7 ÅR: 520 mnkr, 2,7 %
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisning 2013-01-01 – 2013-12-31 för Landstingsfastigheter Stockholm

Styrelsens ordförande och verkställande direktören för Locum
AB avger härmed årsredovisning för Landstingsfastigheter
Stockholm avseende räkenskapsåret 2013.

AVSKRIVNINGAR OCH FINANSNETTO

Avskrivningarna uppgick till 816 mnkr (765 mnkr). Anläggrubriken Allmänna redovisningsprinciper på sidan 50.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) är en resultatenhet inom
Stockholms läns landsting, i vilken redovisning sker av landstingets fastighetsförvaltning. Fastigheterna förvaltas av Locum
AB enligt avtal med Stockholms läns landsting och de ägardirektiv som fastställts av landstingsfullmäktige.
Landstingsfastigheter Stockholm har inte haft någon anställd
personal.
VERKSAMHET

Fastighetsbeståndet i Landstingsfastigheter Stockholm domineras av vårdfastigheter. Fastigheterna är belägna inom
Stockholms län, från Norrtälje i norr till Västerhaninge i söder.
Fastighetsbeståndets totala yta uppgick på balansdagen till
2 047 462 m2 BTA (2 102 620 m2 BTA), och omfattar sex
akutsjukhus, ett antal närsjukhus samt vårdcentraler, tandläkarkliniker, äldrevårdsenheter mm. Två av akutsjukhusen är även
universitetssjukhus.
RESULTATET

(428 mnkr). I resultatet ingår realisationsvinster vid avyttring
av fastigheter med 347 mnkr (70 mnkr). Rörelseresultatet
uppgick till 870 mnkr (655 mnkr), exklusive realisationsvinster
blev det 523 mnkr (584 mnkr).
Rörelseresultatet om 870 mnkr (655 mnkr) motsvarar en avkastning på totalt kapital på 5,8 % (4,5 %).
Under året har fastigheter sålts. Två tidigare fastighetsförsäljningar på Beckomberga, en till Riksbyggen och en till
och Säbyholms naturbruksgymnasium sålts med en sammanlagd
reavinst på 44 mnkr. Totalt uppgår reavinsterna till 347 mnkr.

Finansnettot uppgick till -219 mnkr (-227 mnkr). Något högre
ränta. Aktuell räntenivå för låneportföljen 2013 uppgick till 2,9 %.
INVESTERINGAR

Investeringsutfallet för 2013 uppgick till 1 351 mnkr (1 351 mnkr).
De projekt som har störst utfall under 2013 är:
• Teknisk upprustning av byggnad 1 på
Löwenströmska sjukhuset.
• Nytt garage på Huddinge sjukhus.
• Ombyggnation av vårdavdelningar på Södersjukhuset.
• Om- och nybyggnation av akuten på S:t Görans sjukhus.
• Programarbete samt förberedande arbete för ny
behandlingsbyggnad på Danderyds sjukhus.
• Vårdhotell på Södersjukhuset.
• Uppgradering av reservkraft på S:t Görans sjukhus.
• Programarbete samt förberedande arbete för ny
behandlingsbyggnad på Södersjukhuset.
• Ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus.
FINANSIERING

Räntebärande skulder uppgick per den sista december 2013
till 9 366 mnkr (9 492 mnkr). Vid årsbokslutet var samtliga lån
disponibla likviditeten inklusive outnyttjad checkräkningskredit
uppgick till 1 123 mnkr (1 209 mnkr). Checkräkningskrediten
uppgår till 1 000 mnkr.
FRAMTIDA UTVECKLING

Landstingsfastigheter Stockholm har en stabil verksamhet
med mestadels långa hyreskontrakt gentemot sjukvården i
Stockholms län. Hyresintäkterna är budgeterade till 2 486 mnkr
för år 2014, med ett resultat som uppgår till 235 mnkr. Genomförandet av Framtidsplanen kommer att innebära en mycket
hög investeringstakt.

INTÄKTER

Hyresintäkterna uppgick till 2 539 mnkr (2 443 mnkr) en ökning
med 96 mnkr. Externa hyresgäster svarade för 16 % (16 %)
av hyresintäkterna. De totala rörelseintäkterna exklusive fastighetsförsäljningar uppgick till 2 862 mnkr (2 725 mnkr).

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Totalt uppgick verksamhetens intäkter till 3 209 mnkr (2 795 mnkr).

Förslag till vinstdisposition

FASTIGHETSKOSTNADER

Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa kronor

Fastighetskostnaderna uppgick till 1 222 mnkr (1 115 mnkr),
vilket är en ökning med ca 10 % jämfört med 2012. I huvudsak är det förvaltning, drift och skötselkostnaderna samt det
planerade underhållet som har ökat jämfört med 2012.
Mediakostnaderna ligger högre än fjolårets med 10 mnkr vilket
kan förklaras av ökade priser jämfört med föregående år.

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som
bedöms påverka bedömningen av bolagets räkenskaper per
2013-12-31.

1 614 407 713
650 912 982
2 265 320 695

Enligt landstingsfullmäktiges beslut i april 2009 (LS 0901-0012)
ska positivt resultat utöver resultatkrav stanna kvar i verksamheten upp till en nivå för soliditeten om 30 %.
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Styrelsens ordförande och verkställande direktören för Locum
AB föreslår därför att vinstmedlen disponeras enligt följande:
Årets resultat före bokslutsdispositioner
- varav resultatkrav som utbetalas
till Stockholms läns landsting
Resultat i kr som behålls i verksamheten

650 912 982
-234 900 000
416 012 982

Beträffande redovisat resultat för räkenskapsåret och den
ekonomiska ställningen år 2013 hänvisas till efterföljande
mans med tillhörande noter. Samtliga belopp anges i mnkr om
inte annat anges.
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

Nyckeltal

2013

2012

2011

2010

2009

2 862

2 725

2 674

2 617

2 562

Finansiellt
Rörelseintäkter exkl reavinster, mnkr
Resultat från fastighetsförsäljningar, mnkr

347

70

266

9

45

1 222

1 115

1 128

1 102

1 108

Årets resultat, mnkr

651

428

644

386

401

Genomsnittlig ränta, %

2,9

3,2

3,3

3,0

3,7

Skuldsättningsgrad, ggr

2,1

2,4

2,3

2,4

2,3

Räntetäckningsgrad, ggr

3,9

2,9

3,99

2,8

2,7

9 366

9 492

8 951

8 499

8 011

Direktavkastning, %

16,3

12,4

11,6

11,9

12,4

Avkastning eget kapital, %

15,4

10,9

16,6

10,9

11,3

Fastighetskostnader, mnkr

Räntebärande skulder, mnkr

Avkastning på eget kapital före reavinster, %

7,2

9,1

10,7

10,6

10,0

Avkastning på totalt kapital, %

5,8

4,5

6,1

4,5

5,0

29,4

26,7

26,7

26,2

27,1

12 466

11 994

11 101

10 671

10 422

Soliditet, %

Fastighetsrelaterat
Bokfört värde fastigheter, mnkr
Fastighetsinvesteringar, mnkr

1 351

1 351

1 611

1 199

1 104

Bruttoarea, 1 000 m2

2 047

2 103

2 099

2 069

2 102
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FLERÅRSÖVERSIKT

År

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Interna hyresintäkter

2 119

2 053

1 983

1 955

1 971

1 905

1 837

1 775

1 695

1 647

Externa hyresintäkter

413

383

378

371

345

319

333

330

343

356

Resultaträkningar, mnkr

Vinst/förlust försålda fastigheter

347

70

266

9

45

95

91

189

6

75

Övrigt

330

289

313

291

246

285

184

150

162

146

3 209

2 795

2 940

2 626

2 607

2 604

2 445

2 444

2 206

2 224

Totala driftkostnader

-845

-775

-786

-797

-771

-697

-605

-681

-615

-592

Fastighetsunderhåll

-379

-340

-342

-305

-337

-303

-336

-263

-225

-215

Övriga kostnader

-299

-260

-263

-264

-241

-256

-171

-132

-146

-136

Avskrivningar

-816

-765

-692

-662

-627

-611

-578

-527

-494

-448

Rörelseresultat

870

655

857

598

631

737

755

841

726

833

Finansnetto

-219

-227

-213

-212

-230

-276

-244

-229

-223

-225

Årets resultat

651

428

644

386

401

461

511

612

503

608

12 467

11 995

11 101

10 671

10 422

10 363

10 228

10 319

10 301

9 872

2 047

2 021

2 330

1 872

1 588

1 127

1 059

828

515

807

536

1 036

983

1 008

979

1 091

847

921

1 090

1 221

15 050

15 052

14 414

13 551

12 989

12 581

12 134

12 068

11 906

11 900

Balansräkningar, mnkr
Fastigheter
Övriga anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital

4 432

4 017

3 845

3 556

3 520

3 580

3 630

3 731

3 659

3 565

Långfristiga skulder och avsättningar

8 929

9 220

8 332

8 499

8 011

7 575

7 215

7 057

7 038

7 151

Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

1 689

1 815

2 237

1 496

1 458

1 426

1 289

1 280

1 209

1 184

15 050

15 052

14 414

13 551

12 989

12 581

12 134

12 068

11 906

11 900

2 047

2 103

2 099

2 084

2 102

2 100

2 163

2 182

2 180

2 188

93

93

93

92

91

92

91

92

90

90

1 351

1 351

1 611

1 199

1 104

1 149

798

771

637

675

347

70

313

14

65

217

156

265

15

151

1 891

1 795

1 693

1 691

1 669

1 573

1 494

1 422

1 352

1 301

186

176

181

196

176

161

157

155

150

139

Fastighetsbeståndet
Bruttoarea, 1 000 m2
Uthyrningsgrad samtliga fastigheter, %
Investeringar, mnkr
Fastighetsförsäljningar, mnkr
Hyresintäkt, kr/m LOA
2

Mediakostnader, kr/m2 BTA
Skötselkostnader, kr/m BTA
2

Underhåll, kr/m2 BTA

74

71

73

68

65

62

64

65

60

59

185

162

163

146

160

143

155

121

103

98

15,4

10,9

18,3

10,9

11,3

12,8

13,9

16,5

13,9

17,6

7,2

9,1

10,7

10,6

10,0

10,1

11,4

11,4

13,8

15,5

Nyckeltal
Avkastning eget kapital, %
Avkastning eget kapital före reavinster, %
Avkastning totalt kapital, %

5,8

4,5

6,1

4,5

5,0

6,0

6,3

7,1

6,1

7,1

Soliditet, %

29,4

26,7

26,7

26,2

27,1

28,5

29,9

30,9

30,7

30,3

Direktavkastning, %

16,3

12,4

11,6

11,9

12,4

12,1

12,1

11,3

11,7

12,1

2,9

3,2

3,3

3,0

3,7

4,5

4,0

3,3

3,3

3,3

Skuldsättningsgrad, ggr

2,1

2,4

2,3

2,4

2,3

2,1

2,0

1,8

1,8

1,9

Räntetäckningsgrad, ggr

3,9

2,9

4,0

2,8

2,7

2,6

3,0

3,6

3,2

3,6

75,1

79,1

80,6

79,6

76,9

73,1

70,5

73,8

73,5

74,3

Genomsnittlig ränta, %

Belåningsgrad bokfört värde, %
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RESULTATRÄKNING

Belopp i mnkr

2013

2012

Interna hyresintäkter

2 119

2 053

Externa hyresintäkter

413

383

NETTOOMSÄTTNING

Not
1

Hyresintäkter

Övriga hyresintäkter
Summa hyresintäkter

7

7

2 539

2 443

347

70

30

26

255

247

38

9

670

352

3 209

2 795

-173

-145

-381

-370

-289

-260

Övriga rörelseintäkter
Resultat fastighetsförsäljningar

2

Mediaintäkter
Försäljningsintäkter
Övriga intäkter
Summa övriga rörelseintäkter

Summa rörelsens intäkter

Fastighetskostnader
Förvaltningsarvode/-kostnader
Mediakostnader

3

Drift- och skötselkostnader
Fastighetsunderhåll
Summa fastighetskostnader

-379

-340

-1 222

-1 115

-252

-238

-7

-7

Övriga kostnader
Försäljningskostnader
Kostnader inhyrda lokaler
Utvecklingskostnader
Summa övriga kostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT

-41

-15

-299

-260

1 687

1 420

-816

-765

870

655

Ränteintäkter och liknande resultatposter

4

2

2

Räntekostnader och liknande resultatposter

5

-221

-229

-219

-227

651

428

Summa finansiella intäkter och kostnader
ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING

Belopp i mnkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

6, 12

7 256

7 143

6

2 723

2 416

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader
Byggnadsinventarier
Markanläggning
Mark

7

90

89

7, 12

1 471

1 477

8

927

870

10

58

58

Hyresgästanpassningar
Konst
Pågående nyanläggningar

9

1 986

1 959

14 511

14 012

3

4

3

4

14 514

14 016

12

13

97

123

Kundfordringar

10

10

Fordran koncerninterna

36

27

Fordran fastighetsförsäljningar

74

484

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

46

27

Övriga fordringar

138

143

Summa fordringar

401

814

Kassa och bank (koncernkonto)

123

209

Summa omsättningstillgångar

536

1 036

15 050

15 052

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Bostadsrätter

11

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Pågående arbeten/Varulager
Fordringar
Hyresfordringar

13

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING

Belopp i mnkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

2 167

2 167

1 614

1 422

651

428

Summa fritt eget kapital

2 265

1 850

Summa eget kapital

4 432

4 017

16

41

315

14

8 886

8 905

8 886

8 905

488

422

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

15

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

Avsättningar
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld koncerninterna

24

34

14

480

587

13

36

17

686

736

1 691

1 815

Summa avsättningar och skulder

10 618

11 035

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 050

15 052

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Räntebärande skulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i mnkr

Not

2013

2012

651

428

816

765

-347

-70

5

0

1 125

1 123

1

-2

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Vinst vid avyttringar av fastigheter
Förändring i avsättningar

16

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändring av pågående arbeten/varulager
Förändring av kortfristiga fordringar

133

57

Förändring av kortfristiga skulder

-17

-29

117

26

1 242

1 149

-1 351

-1 351

384

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kontantreglerade investeringar

0

24

-967

-1 327

-126

541

Utbetald utdelning

-235

-256

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-361

285

Årets kassaflöde

-86

107

Likvida medel vid årets början

209

102

Likvida medel vid årets slut

123

209

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Förändring av räntebärande skulder

14
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Belopp i mnkr om inget annat anges

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

NOT 2 RESULTAT FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal
Redovisning, RKR.
Värdering och redovisning av fordringar, skulder och avsättningar
Fordringar upptas till det belopp varmed de efter individuell prövning
beräknas inflyta.

2013

Avyttrad
m² BTA

2012

Avyttrad
m² BTA

509

57 310

-

-

9

312

-

-

518

57 622

-

-

Försäljningsintäkter
Fastigheter
Bostadsrätter

Skulder och avsättningar redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningarna enligt plan baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde
och beräknade anskaffningens nyttjandeperiod.

Bokfört värde
sålda fastigheter
Fastigheter

För anläggningstillgångarna tillämpas
följande avskrivningsprocent:
Byggnader
2%
Byggnadsinventarier
6%
Markanläggning
5%
Hyresgästanpassningar
10–33 %
Maskiner och inventarier
20 %

Resultat från
fastighetsförsäljningar

-

0

-

-35

-

483*

70**

*Resultatet från fastighetsförsäljningar är ej samma belopp som tidigare
nämnts då omkostnader tillkommer på 136 mnkr. Reavinsten inklusive
omkostnader blir 347 mnkr.

Inga avskrivningar sker på mark respektive konst.
Byggnader, mark och övrig fast egendom
Anläggningstillgångarna upptas till anskaffningsvärdet med tillägg
för värdehöjande investeringar och med avdrag för avskrivningar
enligt plan.
Pågående nyanläggning
Nedlagda kostnader för ny-, till-, eller ombyggnader av fastigheter
redovisas som pågående nyanläggningar till dess att de tas i drift.
Den del av investeringarna som utgör underhåll kostnadsförs.

NOTER

**Under året har inga fastigheter sålts däremot har tidigare diskuterade
latenta reavinster från försäljningen 2001 av Beckomberga tagits upp i
år vilket förklarar de 70 mnkr.

NOT 3 MEDIAKOSTNADER
2013

2013

2012

El

-188

-190

Värme

-138

-129

Vatten

-16

-11

Övrigt

-39

-40

-381

-370

Summa mediakostnader

NOT 1 NETTOOMSÄTTNING
Rörelseintäkter Stockholms
läns landstings förvaltningar

-35

Bostadsrätter

2012
NOT 4 FINANSIELLA INTÄKTER

1 765

62 %

1 689

62 %

2013

2012

Rörelseintäkter Stockholms
läns landstings bolag

625

22 %

600

22 %

Ränta koncernkonto
Stockholms läns landsting

2

1

Rörelseintäkter
övriga kunder

471

16 %

436

16 %

Ränteintäkter, övriga externa

0

1

Summa finansiella intäkter

2

2

Summa
rörelsens intäkter exkl
fastighetsförsäljningar

2 862

100 %

2 725

100 %

NOT 5 FINANSIELLA KOSTNADER

Resultat fastighetsförsäljningar

347

Summa
rörelsens intäkter

3 209

70
2 795

Räntekostnad Stockholms läns landsting
Räntekostnad Stockholms
läns landsting, bolag
Kreditivräntor
Summa finansiella kostnader
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2013

2012

-285

-308

-

-

64

79

-221

-229

NOT 7 FORTSÄTTNING

NOT 6 BYGGNADER, BYGGNADSINVENTARIER
2013

2012

Ingående avskrivningar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde

9 472

8 733

Färdigställda projekt

330

739

Försäljningar/avaktivering

-40

-

9 763

9 472

Utgående anskaffningsvärde

Försäljningar/avaktivering
Årets avskrivningar och nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar
Försäljning/avaktivering
Utgående ackumulerade avskrivningar
Planenligt restvärde
markanläggningar

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar

Utgående anskaffningsvärde

-2 329

-2 147

16

-

115

-26

-21

-6

-5

-194

-182

-2 507

-2 329

7 256

7 143

Byggnadsinventarier
inkl fastighetsnät

-

-

-32

-26

90

89

1 477

1 477

Mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Färdigställda projekt

Planenligt restvärde byggnader

122

Ackumulerade avskrivningar

Byggnader

-

-

-6

-

Utgående anskaffningsvärde

1 471

1 477

Summa mark och markanläggningar

1 561

1 566

2013

2012

2 834

2 632

Försäljningar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar
Färdigställda projekt
Försäljningar/avaktivering
Utgående anskaffningsvärde

5 962

5 299

-

-

677

663

-7

-

6 631

5 962

Omklassificeringar
Försäljningar/avaktivering

-3 545

-3 213

-

-

3

-

-366

-333

-3 908

-3 546

Planenligt restvärde byggnadsinventarier

2 723

2 416

Summa byggnader och byggnadsinventarier

9 979

9 559

Årets avskrivningar och nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar

NOT 8 HYRESGÄSTANPASSNINGAR

Färdigställda projekt
Försäljningar/avaktivering
Utgående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

60

Försäljning/avaktivering

-

-

-1 719
-

Utgående ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade anskaffningsvärden
55

-1 964
-

2012

7

2 834

7

Markanläggningar
115

-10
3 135

Omklassificeringar

NOT 7 MARK OCH MARKANLÄGGNINGAR

Ingående anskaffningsvärde

202

Försäljningar/avaktivering

Planenligt restvärde
hyresgästanpassningar

Färdigställda projekt

-

311

Ackumulerade avskrivningar

Årets avskrivningar

2013

-
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-251

-245

-2 208

-1 964

927

870
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NOT 14 RÄNTEBÄRANDE SKULDER

NOT 9 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR AVSEENDE BYGGNADER,
BYGGNADSINVENTARIER OCH MARKANLÄGGNINGAR
2013

2012

1 959

2 268

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Stockholms läns landsting
Övrig skuld

1 351

1 351

Under året färdigställda projekt

-1 324

-1 660

Utgående anskaffningsvärde

1 986

1 959

NOT 10 KONST
2013

2012

Förfallotidpunkt mindre än
1 år från balansdagen

Ingående anskaffningsvärde
Årets aktiveringar
Utgående anskaffningsvärde

58

58

-

-

-

-

58

58

4

6

9 366

9 492

480

587

Förfallotidpunkt 1-5 år från balansdagen

2 352

2 211

6 534

6 694

9 366

9 492

NOT 15 EGET KAPITAL
Bundet
Landstingskapital

Fritt
Balanserat
resultat

2 167

1 677

Eget kapital 2011-12-31
Ackumulerade avskrivningar

2012
9 486

Förfallotidpunkt senare än
5 år från balansdagen

Ackumulerade anskaffningsvärden
Försäljningar

2013
9 362

Utdelning

-256

Ingående avskrivningar

0

0

Årets resultat

Årets avskrivningar

-

-

Eget kapital 2012-12-31

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

0

Utdelning

-235

Årets resultat

651

Planenligt restvärde inventarier

58

58

2013

2012

NOT 11 BOSTADSRÄTTER

Försäljningar
Utgående anskaffningsvärde

1 849

2 167

2 265

NOT 16 AVSÄTTNINGAR

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde

Eget kapital 2013-12-31

428
2 167

Ingående balans
4

4

Årets avsättningar

-1

-

Årets förändring

3

4

Utgående balans

NOT 12 TAXERINGSVÄRDEN
Fastigheterna är huvudsakligen sjukhusbyggnader, vilka inte åsätts
några taxeringsvärden. Då taxeringsvärdena inte ger någon direkt
information har vi valt att inte redovisa dessa.

2013

2012

315

362

5

-

-279

-47

41

315

Avsättningen avser uppskattade projektkostnader, fastighetsförsäljningsomkostnader samt reavinster. Årets förändring avser nyttjade medel
för fastighetsförsäljningsomkostnader.

NOT 17 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 13 HYRESFORDRINGAR
2013

2012

Koncerninterna

54

46

Externa

43

77

97

123

Förutbetalda hyresintäkter

2012

602

597

Övriga förutbetalda intäkter

-

-

Upplupna driftkostnader

8

15

Upplupna räntekostnader

50

56

Övriga upplupna kostnader

26

68

686

736

Utgående balans

Stockholm den 13 februari 2014

Charlotte Broberg
Styrelsens ordförande Locum AB

2013

Nathalie Boulas Nilsson
Verkställande direktör Locum AB
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FASTIGHETERNAS VÄRDE
Årsredovisning 2013-01-01 – 2013-12-31 för Landstingsfastigheter Stockholm

Det sammanlagda marknadsvärdet för Landstingsfastigheter
Stockholms fastigheter bedöms uppgå till 22,2 mdkr (22,1 mdkr)
med värdetidpunkt den 31 december 2013.

Följande antaganden och förutsättningar har legat till grund
för värderingen:
• Kalkylperioden omfattar tio år.

FASTIGHETSVÄRDERING

Stockholms läns landsting har valt att inte tillämpa IFRS:s
standarder (International Financial Reporting Standard).
Därmed kommer inte eventuella värdeförändringar att redovisas i resultaträkningen.
Onoterade bolag samt offentliga verksamheter kan välja att
frivilligt tillämpa regelverket.
Fastighetsbeståndet i Landstingsfastigheter Stockholm värderades senast inför årsskiftet 2012/2013. Inför årsskiftet
2013/2014 har en ny fastighetsvärdering genomförts. För att
få kontinuitet värderas fastigheterna sedan 2003 enligt samma
grundläggande principer.
Värderingen är en kombination av extern och intern värdering där fastighetsbeståndet är indelat i sex kategorier. Dessa
baseras på fastighetens användning gällande universitets- och
akutsjukhus, närsjukhus, behandlingshem och liknande samt
belägna i innerstaden med blandad användning respektive
centralt belägna försäljningsobjekt.
Inom respektive kategori har minst en representativ fastighet
valts ut för extern värdering som har utförts av CBRE. Övriga
fastigheter har värderats internt. Från förra värderingstillfället
har fastigheter och del av fastighet avyttrats till ett värde av
80,5 mnkr (0 mnkr). Bedömt värde enligt värderingen 2012/
2013 för sålda fastigheter uppgick till 86,5 mnkr (0 mnkr).
VÄRDERINGSMETOD

den innebär att framtida förväntade betalningsströmmar under
kalkylperioden analyseras. Marknadsvärdet beräknas genom
att respektive års driftnetto under kalkylperioden nuvärdesberäknas med hjälp av antagen kalkylränta till värdetidpunkten.
Därtill adderas nuvärdet av bedömt restvärde vid kalkylperiodens slut. Restvärdet har bedömts genom att driftnettot vid
kalkylperiodens slut divideras med bedömt direktavkastningskrav sista kalkylåret. Varje fastighet har värderats individuellt.

Kategori

ANTAGANDEN

kalkylperioden.
trakt. Hyresavtalens indexering har bedömts individuellt för respektive lokaltyp.
• Vakansgraden har bedömts utifrån ett långsiktigt
fastigheterna. För de fastigheter där den totala lokalarean hyrs ut till en hyresgäst har antagande om en
långsiktig vakansgrad under kalkylperioden gjorts för
respektive fastighet.
• Drift- och underhållskostnaderna har bedömts
varierar beroende på typ av fastighet och fastighetens ålder.
• Kostnadsutvecklingen för drift och underhåll har i
• Kalkylräntan har bedömts utifrån fastighetstyp,
läge, standard och hyressituation.
• Direktavkastningskravet har baserats på erfarenhet
från genomförda transaktioner och marknadsutveckling för respektive område.
• Några övervärden i framtida projekt har inte
medräknats.
• Värdetidpunkten är den 31 december 2013.
BEDÖMT MARKNADSVÄRDE

Det sammanlagda bedömda marknadsvärdet för beståndet
uppgår till 22,2 mdkr (22,1 mdkr), vilket motsvarar ett övervärde på 9,7 mdkr (10,1 mdkr) i förhållande till bokfört värde.
Det totala bokförda värdet per den 31 december 2013 uppgår
till 12,5 mdkr (12,0 mdkr).
I följande tabell redovisas bedömt marknadsvärde respektive
bokfört värde per kategori.

Marknadsvärde, mnkr

Bokfört värde, mnkr

16 405

8 682

Universitetssjukhus och akutsjukhus

Närsjukhus

1 520

1 096

Centralt belägna fastigheter, blandad användning

2 950

1 777

Behandlingshem med mera

1 186

861

Mindre fastigheter/attraktiva lägen

61

13

Naturbruksgymnasier

74

42

22 196

12 471

Totalt
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FASTIGHETSFÖRTECKNING

Kundområde: Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet
Kommun

Fastighet

Populärnamn

Huddinge kommun

Medicinaren 5

Huddinge sjukhusområde

Huddinge kommun

Medicinaren 8

Rättspsyk

Solna stad

Haga 3:18

Karolinska sjukhusområdet

Solna stad

Haga 4:17

Karolinska sjukhusområdet

Solna stad

Haga 4:18

Karolinska sjukhusområdet

Solna stad

Haga 4:34

Karolinska sjukhusområdet
Summa

Uthyrn grad

Hyresvärde

Kategori

BTA

99 %

522 001

S

429 558

0%

7 376

S

6 893

100 %

{

98 %

845

S

1 210

61 705

S

31 228

526 467

S

351 451

500
98 %

1 118 894 tkr

820 340 m2

Kundområde: Södersjukhuset
Kommun

Fastighet

Populärnamn

Uthyrn grad

Hyresvärde

Kategori

BTA

Stockholms stad

Södersjukhuset 10

Södersjukhuset

90 %

317 955

S

244 435

Summa

90 %

317 955 tkr

0

244 435 m2

Uthyrn grad

Hyresvärde

Kategori

BTA

97 %

290 997

S

216 912

Kundområde: Danderyd/Norrtälje
Kommun

Fastighet

Populärnamn

Danderyds kommun

Sjukhuset 5

Danderyds sjukhus

Danderyds kommun

Sjukhuset 6

Danderyds sjukhus

100 %

7 731

S

6 726

Norrtälje kommun

Lasarettet 1

Norrtälje sjukhus

100 %

31 148

S

30 216

98 %

329 876 tkr

Uthyrn grad

Hyresvärde

Kategori

BTA

Summa

253 854 m2

Kundområde: S:t Göran/Södertälje
Kommun

Fastighet

Populärnamn

Stockholms stad

Gångaren 12

S:t Görans sjukhus

99 %

177 603

S

102 971

Södertälje kommun

Persikan 1

Södertälje sjukhus

100 %

59 614

S

65 253

Södertälje kommun

Persikan 3

Södertälje sjukhus

0%

238

S

441

Södertälje kommun

Persikan 2

Södertälje sjukhus

0%

-

S

190

99 %

237 455 tkr

Summa

168 855 m2

Kundområde: SLSO/HSF/Externa lokaler
Kommun

Fastighet

Populärnamn

Haninge kommun

Söderbymalm 3:241

Ankarets behandlingshem

Uthyrn grad

Hyresvärde

Kategori

BTA

100 %

9 439

S

5 138

Järfälla kommun

Jakobsberg 18:11

Jakobsbergs sjukhus

Huddinge kommun

Kromosomen 1

Helix

86 %

30 064

S

25 835

100 %

74 196

S

17 300

Stockholms stad

Borrsvängen 9

Lindegården

Stockholms stad

Dalen 2

Dalens sjukhus

100 %

3 198

S/M

1 563

61 %

48 509

S

37 964

Stockholms stad

Glaven 6

Kungsholmen PBU

Stockholms stad

Glaven 8

Stadshagsgården

100 %

2 263

M

1 651

94 %

17 608

M

10 152

Stockholms stad

Glaven 12

Stockholms stad

Ingulv 1

Stadshagsvägen 7

100 %

3 049

M

2 494

Spånga familjecentral

100 %

1 238

S

890

Stockholms stad

Sabbatsberg 16

Sabbatsbergs sjukhus

75 %

114 436

S

81 549
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Stockholms stad

Vattenpasset 14

Rosenlunds sjukhus

Stockholms stad

Ytterö 1

Ytterö behandlingshem

Sollentuna kommun

Tabletten 1

Sollentuna sjukhus

Upplands Väsby
kommun

Hammarby 1:2

92 %

68 685

S

56 269

100 %

7 382

S

5 210

73 %

36 230

S

38 295

Löwenströmska sjukhuset

88 %

45 884

S

56 331

Summa

82 %

462 181 tkr

Uthyrn grad

Hyresvärde

Kategori

BTA

340 641 m2

Kundområde: Privat vård/Övriga SLL-bolag
Kommun

Fastighet

Populärnamn

Haninge kommun

Söderbymalm 3:401

Handens Närsjukhus

87 %

26 121

M

29 998

Nacka kommun

Sicklaön 202:1

Nacka Närsjukhus

85 %

49 419

S

44 034

Nacka kommun

Sicklaön 73:49

Gamla Landsvägen

0%

-

M

136

Nacka kommun

Sicklaön 73:50

Gamla Landsvägen

0%

-

M

277

Nacka kommun

Sicklaön 73:119

Gamla Landsvägen

73 %

3 710

M

3 202

Stockholms stad

Beckomberga 1:1

Bromma sjukhus

53 %

43 544

S/M

38 907

Stockholms stad

Grimman 2

Wollmar Yxkullsgatan 27,
Stockholm

100 %

9 830

M

8 167

Stockholms stad

Grimman 3

Wollmar Yxkullsgatan 25,
Stockholm

76 %

19 562

S

17 406

Stockholms stad

Pilträdet 8

Serafens vårdcentral

100 %

17 200

M

9 240

Stockholms stad

Tegelbruket 4

S:t Eriks sjukhus

99 %

42 124

S

30 985

Stockholms stad

Provröret 16

Örnsbergs
behandlingshem

100 %

3 276

S

2 180

Stockholms stad

Riset 11

Vita Bergens
ungdomshem

100 %

1 851

M

1 381

83 %

216 637 tkr

Summa

185 913 m2

Kundområde: Kommersiellt
Kommun

Fastighet

Populärnamn

Uthyrn grad

Hyresvärde

Kategori

BTA

Haninge kommun

Västerhaninge-Berga
7:8

Berga naturbruksgymnasium

100 %

6 255

S

17 941

Haninge kommun

Stav 1:24

Berga naturbruksgymnasium

Österåkers kommun

Husby 3:35

Husby Gård

100 %

103

M

920

Stockholms stad

Asplunden 7

Landstingshuset

100 %

21 779

S

14 563

Stockholms stad

Asplunden 6

Landstingshuset
Summa

S

S
100 %

28 137 tkr

33 424 m2

LFS TOTALT

93 %

2 711 135 tkr

2 047 462 m2

Summa strategiska
fastigheter, LFS TOTALT

93 %

2 629 400 tkr

1 979 844 m2
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Årsredovisning 20130101 – 20131231
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisning 2013-01-01 – 2013-12-31 för Locum AB

VERKSAMHETENS ART OCH INRIKTNING

Locum AB bildades 1992 och är en serviceenhet inom
Stockholms läns landsting med uppgift att svara för
ägarfrågor av fastighetsförvaltande karaktär avseende
Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) samt på uppdrag
av landstinget bistå ägaren i fastighetsstrategiska frågor.
Locum AB svarar, enligt avtal med landstinget, för såväl
teknisk som ekonomisk förvaltning av fastigheter inom
LFS. I uppgiften ingår också att bistå ägaren samt hälsooch sjukvårdsförvaltningen i fastighetsfrågor i samband
med investeringsplaneringen.
Stockholms läns landsting har en ägarpolicy, med generella
ägardirektiv, som beskriver principerna för hur landstingets bolag ska fungera. Varje bolag inom landstinget har

kundnytta, helhetsansvar och samverkan. Den totala
förvaltade ytan uppgick den 31 december 2013 till cirka
2,0 miljoner m² BTA (2,1 miljoner m² BTA).
ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Locum AB är ett helägt dotterföretag till Landstingshuset
i Stockholm AB, vilket i sin tur ägs av Stockholms läns
landsting, 232100-0016, Stockholm.
OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING
(KONCERNEN)

Omsättningen uppgick till 281 908 tkr (240 496 tkr), en
ökning med cirka 17 %. Förvaltningsarvodet avseende
Landstingsfastigheter Stockholm svarar för 110 971 tkr
(110 071 tkr). Tjänsteförsäljningen uppgår till 164 854 tkr
(127 181 tkr), en ökning med cirka 30 %. Ökningen är till

har dessutom sedan tidigare ett avtal avseende förvaltning.
värdegrund som verksamheten vilar på beskrivs med orden

Rörelsens resultat uppgick till 39 423 tkr (3 896 tkr).
Årets resultat uppgick till 655 tkr (-640 tkr).

VERKSAMHETENS UTVECKLING
Tkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (eget kapital/balansomslutning)
Eget kapital
Medelantal anställda

INVESTERINGAR

2013

2012

2011

2010

275 825

237 252

246 376

236 910

39 423

3 896

18 294

14 754

39 155

-25 249

16 073

11 825

429 962

398 202

371 023

364 729

29,3 %

27,4 %

29,6 %

27,1 %

125 949

109 294

109 934

98 861

239

217

213

209

Årets investeringar uppgick till 1 157 tkr (1 591 tkr) och
avser IT- och kontorsutrustning. Investeringarna har

och resultatutvecklingen bedöms även fortsättningsvis
vara positiv. Dock kan, den till viss del oförutsägbara,
pensionsskulden påverka resultatet kraftigt.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

I Locums affärsplan redovisas bolagets vision, värdegrund,
strategiska mål, fokusområden och nyckeltal. Affärsplanen
utgår från förutsättningar för bolagets verksamhet, det
vill säga:

Kortfristig placering av överskottslikviditet uppgår
per den sista december 2013 till 251 146 tkr (251 146 tkr).
Placering sker via landstingets internbank, AB Stockholms
AB är ett helägt dotterföretag till Landstingshuset i
Stockholm AB.

FRAMTIDA UTVECKLING

• Stockholms läns landstings mål.
• SLL:s och Locums policy- och styrdokument.
• Ägare och ägardirektiv.
• Locums budget.
• Marknads- och riskanalys.
• Kraven i ISO14001:2004 (miljö), ISO 9001:2008

Bolagets förvaltningsåtagande för Stockholms läns
landsting utgör grunden för en fortsatt stabil verksamhet

• Processbeskrivningar.
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Landstingsfullmäktige beslutade vid budgetsammanför Locum AB.
Ägardirektiven är reviderade utifrån dels landstingsstyrelsens nya uppdrag och ansvar för bland annat strategiska
fastighets- och investeringsfrågor, dels fastighets- och
investeringsberedningen som bereder övergripande strategiska fastighets- och investeringsfrågor samt förslag till
vad som ska benämnas som strategiska fastigheter.
De reviderade ägardirektiven innehåller förtydliganden
om Locums uppdrag, roll i förhållande till ägaren/landstinget
samt Locums samverkan i investeringsplaneringen.
Locum AB har en viktig roll i att förverkliga de kommande
investeringarna i enlighet med Framtidsplanen. Arbetet
med genomförande av de strategiska projekten fortgår
enligt Framtidsplanen för hälso- och sjukvården. Projekten
styrelsens förvaltning, Strategiska fastighetsfrågor och
investeringar (SFI) version 1.0, 2013-11-01.
FORSKNING OCH UTVECKLING

Samverkan med universitet och högskolor är betydelsefulla delar i Locums utvecklingsarbete, liksom samarbete
och nätverksbyggande med näringslivet, samt med
kommuner och landsting. Exempel på olika pågående
utvecklings- och samverkansprojekt är:
• Byggvarubedömningen.
• Fastighetsrådet inom SKL.

• Aff Forum för förvaltning och service.
• Open BIM.
• Byggherrarna.
• European Health Property Network.
• PTS – Program för teknisk standard.
• Forum för Vårdbyggnad.
HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen
som bedöms påverka bedömningen av bolagets räkenskaper per 2013-12-31.
STYRELSENS ARBETE

Locum AB:s styrelse tillsätts av landstingsfullmäktige
och består av sju ledamöter och lika många suppleanter.
Vid styrelsemötena har även två personalrepresentanter
och två suppleanter, utsedda av arbetstagarorganisationerna, rätt att närvara.
Styrelsen har under 2013 haft fem ordinarie och ett
extra sammanträde. Arbetet följer av styrelsen fastställd
arbetsordning vilken ger ramen för beslut rörande
Locum AB samt beslut avseende bolagets handlande
rörande Landstingsfastigheter Stockholm. Arbetsordningen
och den under 2013 antagna vd-instruktionen reglerar
även styrelsens respektive verkställande direktörens åligganden samt arbetsfördelning dem emellan.
Verkställande direktör är, med stöd av tjänstemän i
bolaget, föredragande vid styrelsens sammanträden. På
styrelsemötet då årsredovisningen fastställs lämnar bolagets
revisor sina iakttagelser från bokslutsrevisionen.

EGET KAPITAL OCH SOLIDITET
2013

Tkr
Fritt eget kapital
Soliditet

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
i kronor
BOLAGETS FRIA KAPITAL:
Balanserade vinstmedel
Erhållet aktieägartillskott
Årets resultat
Kronor

-97 293 149
-16 000 000
-654 949
-113 948 098

2012

2011

2010

113 948

97 293

97 933

86 860

29,3 %

27,4 %

29,6 %

27,1 %

LÄMNADE/ERHÅLLNA KONCERNBIDRAG
OCH AKTIEÄGARTILLSKOTT

Koncernbidrag har lämnats till Landstingshuset
i Stockholm AB med 38 500 tkr (7 381 tkr).
Koncernbidrag har erhållits från Landstingshuset
i Stockholm AB med 0 tkr (31 991 tkr)
Aktieägartillskott har erhållits från Landstingshuset
i Stockholm AB med 16 000 tkr (0 tkr).
Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskaps-

Styrelsen föreslår att de balanserade vinstmedlen överförs
i ny räkning.

kapitalanvändning under året hänvisas till nedanstående
jämte tillhörande noter. Samtliga belopp anges i tkr om
inte annat anges.
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FLERÅRSÖVERSIKT

År

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Verksamhetens intäkter

282

240

246

237

230

207

206

181

163

167

167

161

Rörelsens kostnader

-242

-237

-228

-222

-210

-249

-203

-177

-163

-157

-163

-156

39

4

18

15

20

-42

3

4

0

10

4

5

Resultaträkningar, mnkr

Rörelseresultat
Finansnetto

0

-29

-2

-3

0

6

3

11

2

1

4

7

Resultat före skatt
och dispositioner

39

-25

16

12

20

-36

6

15

2

11

8

12

Koncernbidrag netto

-39

25

-17

-13

-20

35

-6

-16

-10

-12

-1

-18

16

0

12

35

-

11

-

-

-

-

-

10

Maskiner och inventarier

9

10

11

3

3

3

5

6

8

8

9

10

Finansiella anläggningstillgångar

1

1

1

1

1

1

1

19

26

18

18

18

Erhållna aktieägartillskott
Balansräkningar, mnkr

Omsättingstillgångar

420

387

359

361

329

305

240

217

283

299

278

278

Summa tillgångar

430

398

371

365

333

309

246

242

317

325

305

306

Eget kapital

126

109

110

99

65

66

55

55

56

56

62

55

Långfristiga skulder och avsättningar

248

257

220

207

195

182

136

111

202

196

189

187

56

32

41

59

73

61

55

76

59

73

54

64

430

398

371

365

333

309

246

242

317

325

305

306

29

27

30

27

20

21

22

23

18

17

20

18

239

217

213

209

206

207

209

199

192

189

193

181

Kortfrisiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Nyckeltal
Soliditet, %
Medelantal anställda

LOCUM | Årsredovisning 2013 | 60

RESULTATRÄKNING

Belopp i tkr

Not

2013

2012

Nettoomsättning

1, 3

275 825

237 252

Övriga rörelseintäkter

2, 7

6 083

3 244

281 908

240 496

3, 4, 5

-57 920

-48 418

6, 7

-182 418

-186 201

-2 147

-1 981

-242 485

-236 600

39 423

3 896

4 247

7 045

12

38

-4 517

-36 201

-10

-27

-268

-29 145

39 155

-25 249

Rörelsens intäkter mm

Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader*
Personalkostnader*
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntedel i pensionsskuld
Räntekostnader och liknande resultatposter

7

Summa ränteintäkter och kostnader
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Erhållna koncernbidrag

16

0

31 990

Lämnade koncernbidrag

16

-38 500

-7 381

0

0

655

-640

Årets skattekostnad
ÅRETS RESULTAT

* Ny sortering av konton 2013 innebär att 2012 års utfall är justerat.
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BALANSRÄKNING

Belopp i tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

8

9 212

10 202

9 212

10 202

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

10 212

11 202

287

502

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

9

Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos SLL-enheter
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordran
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

22 726

33 235

251 804

276 855

10 730

43

2 211

641

8 829

4 810

296 587

316 086

123 163

70 914

Summa omsättningstillgångar

419 750

387 000

SUMMA TILLGÅNGAR

429 962

398 202

Summa fordringar
Kassa och bank

11
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Belopp i tkr

Not

2013-12-31

2012-12-31

10 000

10 000

2 001

2 001

12 001

12 001

97 293

97 933

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

12

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 aktier)
Reservfond
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Erhållet aktieägartillskott

15

Årets resultat

16 000
655

-640

Summa fritt eget kapital

113 948

97 293

Summa eget kapital

125 949

109 294

244 623

253 149

244 623

253 149

Skulder till koncernföretag

3 631

3 631

Summa långfristiga skulder

3 631

3 631

13 311

12 474

308

213

22 509

8

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

13

Summa avsättningar
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till SLL-enheter
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder

5 452

4 309

14 179

15 124

55 759

32 128

Summa skulder och avsättningar

304 013

288 908

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

429 962

398 202

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i tkr

Not

2013

2012

655

-640

2 147

1 981

0

36

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

8

Realisationsresultat
Förändring pensionsskuld

13

-8 526

36 717

Lämnade koncernbidrag

15

38 500

7 381

Erhållna koncernbidrag

15

Betald skatt

-31 990
-10 687

6 002

22 089

19 487

Minskning(+) /ökning(-) av fordringar

5 577

-13 626

Minskning(-) /ökning(+) av kortfristiga skulder

1 131

7 994

6 708

5 632

28 797

13 855

-1 157

-1 591

-1 157

-1 591

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

8

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring av långfristiga skulder

0

-92

Erhållna koncernbidrag

31 990

0

Lämnade koncernbidrag

-7 381

-16 800

Erhållna aktieägartillskott

0

11 800

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

24 609

-5 092

Årets kassaflöde

52 249

7 172

Likvida medel vid årets början

70 914

63 742

123 163

70 914

Likvida medel vid årets slut

11
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Belopp i tkr om inget annat anges.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Intäkter
Tjänsteförsäljning intäktsredovisas när prestationen utförts. Förvaltningsarvodet intäktsredovisas i enlighet med avtal, det vill säga fast pris per
kvadratmeter.
Fordringar och skulder
Fordringar har upptagits till de belopp som efter individuell prövning
beräknas inflyta. Skulder redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens
bedömda nyttjandeperiod. Här tillämpas följande avskrivningstider:
Maskiner och inventarier
Fast inredning kontor
Datorer

10 år
7 år
5 år

NOT 3 INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG OCH
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
2013

2012

98 %

98 %

10 %

12 %

2013

2012

149

206

Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdrag

0

98

Skatterådgivning

0

0

Övriga uppdrag

0

0

Andel av total försäljning
till företag inom Landstingskoncernen
Försäljning till
Stockholms läns landsting
Andel av totala
inköp från företag inom
Landstingskoncernen
Inköp från
Stockholms läns landsting
NOT 4 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella,
redovisas som hyresavtal.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden
123 163 tkr (70 914 tkr).
Likvida medel
Likvida medel hanteras i Stockholms läns landstings koncernkontosystem, se NOT 11.

NOTER

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag

Övriga
Revisionsuppdrag

204

200

Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdrag

0

0

Skatterådgivning

0

0

Övriga uppdrag

0

0

Summa
Revisionsuppdrag

NOT 1 NETTOOMSÄTTNING
2013

2012

Fastighetsförvaltning

110 971

110 071

Försäljningsintäkter

164 854

127 181

Totalt

275 825

237 252

2013

2012

353

406

Revisionsverksamhet
utöver revisionsuppdrag

0

98

Skatterådgivning

0

0

Övriga uppdrag

0

0

353

504

Totalsumma

NOT 2 ÖVRIGA INTÄKTER
Återbetalning av premier från
AFA för 2007 och 2008

2 782

Återbetalning av premier från
AFA för 2005 och 2006

3 304

Drift Helix

2 133

Övrigt

646

462

Totalt

6 083

3 244

Med revisionsuppdrag avses granskningen av årsredovisningen och
bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning,
övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranletts av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga
arbetsuppgifter. Med revisionsverksamhet avses sådan granskning
av förvaltning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som ska utmynna
i en rapport, ett intyg eller någon annan handling som är avsedd även
för andra än uppdragsgivaren, dels rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid ett granskningsuppdrag (2 § 8 revisorslagen). Med skatterådgivning avses skatterelaterade tjänster. Allt
annat är övriga uppdrag.
NOT 5 LEASINGAVTAL
2013

2012

Leasingkostnader

896

995

Totalt

896

995
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NOT 6 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
Medelantalet anställda

2013

2012

Kvinnor

109

101

Män

130

116

Totalt

239

217

2013

2012

Styrelseledamöter

2

2

Företagsledning

5

5

5

5

Fördelning mellan
kvinnor och män
Kvinnor

Vid uppsägning från företagets sida utgår lön under 24 månader, dock
längst till den månad vd fyller 65 år. Om vd erhåller annan förvärvsinkomst under dessa 24 månader ska trots detta full uppsägningslön
utgå under de första 12 månaderna. För resterande 12 månader ska
samordning med uppsägningslön göras på så sätt att uppsägningslönen
minskas med 100 % av den nya förvärvsinkomsten.
Vice vd omfattas av villkor enligt KFS branschavtal för fastighetsbolag
och pensionsavtalet PA-KFS 09.

NOT 7 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER
I Årets resultat ingår jämförelsestörande poster om totalt 4 805 tkr
(-31 990 tkr).

Män
Styrelseledamöter
Företagsledning
Totalt

Sjukfrånvaro

3

4

15

16

2013

2012

Total sjukfrånvaro,
% av ordinarie arbetstid

2,8 %

1,3 %

Sjukfrånvaro för kvinnor,
% av ordinarie arbetstid

2,2 %

1,8 %

Sjukfrånvaro för män,
% av ordinarie arbetstid

3,2 %

0,7 %

Långtidsfrånvaro,
% av total sjukfrånvaro

47,1 %

12,6 %

Under året har AFA Försäkring återbetalat 3 304 tkr (2 782 tkr) i premier
för kollektivavtalade sjukförsäkringar avseende åren 2005 och 2006.
Återbetalningen 2012 från AFA avsåg premier för åren 2007 och 2008.
Beloppet har redovisats under övriga intäkter i resultaträkningen. Den
diskonteringsränta som ligger till grund för pensionsskuldens beräkning per 2013-12-31 har höjts. Detta medför att pensionsskulden har
minskat. Effekten av den ökade räntan är 1 208 tkr och har redovisats
2013 i resultaträkningen under posten räntedel i pensionsskuld.
År 2012 sänktes räntan kraftigt och medförde då en ökning av
pensionsskulden (27 983 tkr).
Med anledning av den minskade pensionsskulden på grund av höjd
ränta har kostnaden för löneskatt minskat med 293 och redovisas i
resultatet under posten personalkostnader. År 2012 ökade löneskatten
med 6 789 tkr på grund av sänkt ränta.

NOT 8 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader

2013

2012

2013

2012

15 089

15 558

1 157

1 591

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde

Styrelse, vd och vice vd
Löner och ersättningar

Maskiner och inventarier

Omföring från pågående arbete

2 835

2 717

Sociala kostnader

893

855

Försålda inventarier

0

0

Pensionskostnader

241

778

Inventarier i såld verksamhet

0

-2 060

3 969

4 350

Totalt
Övriga
Löner och ersättningar

Utgående anskaffningsvärde
116 845

104 672

Sociala kostnader

36 799

32 925

Pensionskostnader

11 110

33 620

168 723

175 567

Totalt

Omklassificeringar

Uppgifter om ersättningar och förmåner
Under 2013 har ordförande i företagets styrelse uppburit ersättning
med 0 kr (0 kr). Övriga styrelseledamöter har uppburit arvode som
nämnd- eller styrelseledamöter i Stockholms läns landsting, enligt beslut
i landstingsfullmäktige. Ordförande och ledamöter i dotterföretagets
styrelse har ej uppburit några uppdragsarvoden. Verkställande direktören och vice verkställande direktören har under året uppburit lön
och andra förmåner med totalt 2 594 680 kr (2 483 962 kr).

0

0

16 246

15 089

Ackumulerade avskrivningar
-4 887

-4 930

Försålda inventarier

Ingående avskrivningar

0

2 024

Inventarier i såld verksamhet

0

0

Årets avskrivningar

-2 147

-1 981

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-7 034

-4 887

Utgående planenligt restvärde

9 212

10 202

Bokfört värde

9 212

10 202

Vd omfattas av villkor enligt KFS Branschavtal för fastighetsbolag med
undantag för nedan beskrivna villkor vid uppsägning från företagets
sida. Vd omfattas av pensionsavtalet PA-KFS 09.
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NOT 13 AVSATT TILL PENSIONER

NOT 9 AKTIER I DOTTERBOLAG
2013

2013

2012

253 149

216 432

2012
Ingående balans

AB Terreno (556108-8195),
säte i Stockholm

Förändring pensionsskuld

Antal aktier

1 000

Andel, %

1 000

100

100

Nominellt värde

1 000

1 000

Ingående anskaffningsvärde

1 000

1 000

Bokfört värde vid årets slut

1 000

1 000

Eget kapital, AB Terreno

3 701

3 700

1

0

Årets resultat

NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2013

2012

3 304

0

Förutbetalda hyror

3 812

2 999

Förutbetalda IT-tjänster
Förutbetalda licenser
Övrigt förutbetalda kostnader
Summa

-8 526

36 717

244 623

253 149

2 084

12 744

Löneskatt

I bolaget har avsättningar för pensioner redovisats enligt gällande
praxis och redovisningssed utifrån Tryggandelagens bestämmelser
och Finansinspektionens föreskrifter.

NOT 14 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2013

2012

72

1 657

Upplupna sociala avgifter

5 512

5 415

Semesterskuld

6 801

6 073

Upplupna pensionskostnader

1 031

1 160
819

Upplupna löner

Upplupen intäkt AFA

Förutbetalda leasingkostnader

Utgående pensionsskuld

34

33

Övriga upplupna kostnader

435

1 034

785

Förutbetalda intäkter

328

0

315

808

Summa

14 179

15 124

330

185

8 829

4 810

NOT 15 LÄMNADE / ERHÅLLNA
AKTIEÄGARBIDRAG OCH KONCERNBIDRAG
2013

2012

0

31 990

-38 500

-7 381

16 000

0

NOT 11 KASSA OCH BANK

Koncernkonton
Övriga likvida medel

2013

2012

123 163

70 914

123 163

70 914

Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Erhållet aktieägartillskott *

* Aktieägartillskott = villkorade aktieägartillskott.

NOT 12 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Locum 2013

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Belopp vid årets ingång

10 000

2 001

97 293

Erhållet
aktieägartillskott

16 000

Årets resultat
Belopp vid
årets utgång

655
10 000

2 001

113 948

Locum 2012

Aktiekapital

Bundna
reserver

Fritt eget
kapital

Belopp vid årets ingång

10 000

2 001

97 933

Erhållet
aktieägartillskott

0

Lämnat
aktieägartillskott

0

Årets resultat
Belopp vid
årets utgång

-640
10 000

2 001

97 293

Bolaget har tidigare år erhållit villkorat aktieägartillskott på 123 290 tkr
från Landstingshuset i Stockholm AB (556477-9378).
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CHARLOTTE BROBERG
Ordförande

ANDERS EKEGREN
1:e vice ordförande

HASAN DÖLEK
2:e vice ordförande

KJELL TRESLOW

KRISTOFFER TAMSONS

ANDERS LÖNNBERG

VEERA JOKIRINNE

NATHALIE BOULAS NILSSON
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har avgivits den 20 mars 2014
Ernst & Young AB.
MAGNUS FAGERSTEDT
Auktoriserad revisor

Förtroendevalda revisorernas rapport avseende 2013
års granskning har avgivits den 20 mars 2014.
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Locum AB, org.nr 556438-7909

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Locum AB
för räkenskapsåret 2013. Bolagets årsredovisning ingår i den
tryckta versionen av detta dokument på sidorna sid 56–68.

Styrelsens och verkställande direktörens
ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som
styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av
den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte
att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar
i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande
presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört
en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning för Locum AB för 2013.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag
utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat
om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på
annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 20 mars 2014
Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor
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GRI-INDEX
Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm redovisar enligt Global
Reporting Initiatives riktlinjer för hållbarhetsredovisning (version 3.0) på nivå C.
Vi redovisar kärnindikatorer och tilläggsindikatorer som vi bedömt vara relevanta
för verksamheterna med utgångspunkt i våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor.
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SIDHÄNVISNING

KOMMENTAR

1 STRATEGI OCH ANALYS
1.1

Uttalande från vd och styrelseordförande om relevansen
av hållbar utveckling för organisationen och dess strategi.

5–7

2 ORGANISATIONSPROFIL
2.1

Organisationens namn.

Omslaget, 2, 4

2.2

Viktigaste varumärken, produkter och/eller tjänster
samt beskrivning av organisationens roll i tillhandahållandet av dessa produkter och tjänster.

2.3

Organisationsstruktur, enheter, affärsområden,
dotterbolag och joint ventures.

13, 21, 67

2.4

Lokalisering av organisationens huvudkontor.

Omslaget

2.5

Antal länder som organisationen har verksamhet i och
namnen på de länder som är särskilt relevanta för de
frågor som berör hållbar utveckling i redovisningen.

2.6

Ägarstruktur och juridisk ägarform.

2.7

Marknader som organisationen är verksam på,
inklusive geografisk uppdelning, sektorer den är
verksam i och typ av kunder.

2.8

Organisationens storlek.

2.9

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden
vad det gäller storlek, struktur eller ägande.

3, 37

3

2, 38, 42, 58
3, 4

3, 13, 42, 58

2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under
redovisningsperioden.

4
3, 6, 26, 32

3 INFORMATION OM REDOVISNINGEN
3.1

Redovisningsperiod.

4

3.2

Datum för senaste redovisning.

4

3.3

Redovisningscykel.

4

3.4

Kontaktperson för frågor om redovisningen och
dess innehåll.

4

3.5

Processer för definition av innehållet i redovisningen.

4

3.6

Redovisningens avgränsningar.

4

3.7

Eventuella särskilda begränsningar för redovisningens
omfattning och avgränsning.

4

3.8

Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag,
hyrda anläggningar, utlokaliserande verksamheter och
andra enheter som väsentligt kan påverka jämförbarheten
mellan olika tidsperioder och/eller organisationer.

4

3.10 Förklaring av effekten från förändringar i information
som lämnats i tidigare redovisningar, och skälen för
sådana förändringar.

Eventuella effekter förklaras
i direktanslutning till
redovisningen av resultat

3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående
redovisningsperiod vad gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen.

Inga förändringar

3.12 Tabell med hänvisning till var i redovisningen (eller på
webben) de olika GRI-punkterna finns beskrivna.

72–73

3.13 Policy och tillämpning avseende extern granskning.
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Ej externt granskad

SIDHÄNVISNING

KOMMENTAR

4 STYRNING, ÅTAGANDEN OCH INTRESSENTRELATIONER
4.1

Övergripande struktur för bolagsstyrning.

4.2

Styrelseordförandens ställning inom organisationen.

Politiskt tillsatt styrelse

4.3

Antal styrelseledamöter som är oberoende och/eller
inte ingår i företagsledningen.

Politiskt tillsatt styrelse

4.4

Möjligheter för aktieägare och anställda att ge
rekommendationer eller vägledning till styrelsen eller
företagsledningen.

4.14 Lista över intressentgrupper som organisationen har
kontakt med.
4.15 Grund för identifiering och urval av intressenter.

10, 42, 58, 59

10, 12

4, 12, 59
4, 10

5 HÅLLBARHETSSTYRNING OCH RESULTATINDIKATORER
Ekonomiska resultatindikatorer
EC4 Väsentligt finansiellt stöd från det allmänna.

59

Miljömässiga resultatindikatorer
EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla.

17

EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla.

17

EN5 Energibesparingar genom sparande
och effektivitetsförbättringar.

16

EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning
samt uppnådd minskning.

7, 9, 10, 16

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser,
i vikt.

17

EN18 Initiativ för att minska utsläpp av växthusgaser, samt
uppnådd minskning.

7, 9, 10, 16

Uppnådd minskning redovisas ej

Uppnådd minskning redovisas ej

Sociala resultatindikatorer
LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform
och region.

3, 13, 58

Se även ”Locums personalbokslut 2013” på www.locum.se

LA2 Totalt antal anställda och personalomsättning, per
åldersgrupp, kön och region.

3, 13, 58

Se även ”Locums personalbokslut 2013” på www.locum.se

LA11 Program för vidareutbildning och livslångt lärande för
att stödja fortsatt anställningsbarhet samt bistå anställda
vid anställningens slut.

10, 12

Se även ”Locums personalbokslut 2013” på www.locum.se

SO3 Procentandel av de anställda som genomgått utbildning
i organisationens policies och rutiner avseende
motverkan mot korruption.

10

PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från
kundundersökningar.

6, 10, 11
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DEFINITIONER

FINANSIELLA DEFINITIONER

FASTIGHETSRELATERADE DEFINITIONER

Avkastning eget kapital
Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

BTA
Bruttoarea, avser lokalyta inklusive omslutande
konstruktionsyta, mäts från utsida yttervägg.

Avkastning totalt kapital
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader
i procent av genomsnittlig balansomslutning.

LOA
Uthyrbar lokalarea.

Belåningsgrad
Fastighetslån i förhållande till bokfört värde på fastigheterna.

Marknadsfastigheter
Fastigheter som på sikt ska avyttras.

Direktavkastning
Resultat före avskrivningar exklusive fastighetsförsäljningar i procent av fastigheternas bokförda värde
exklusive pågående om- och nybyggnation.

Media
El, vatten, bränsle, fjärrvärme med mera.

Externa hyresintäkter
Hyresintäkter från hyresgäster utanför landstingskoncernen.

Strategiska fastigheter
Fastigheter som landstinget långsiktigt behöver ha tillgång till.
Uthyrningsgrad
Andel uthyrd lokalarea, uttryckt i procent.

Genomsnittlig ränta
Räntekostnader i förhållande till
genomsnittliga räntebärande skulder.

Vakansgrad
Andel outhyrd lokalarea, uttryckt i procent.

Hyresvärde
Kontrakterad hyra på årsbasis samt uppskattad
hyra för vakant uthyrningsbar lokalarea.

ÖVRIGT

Interna hyresintäkter
Hyresintäkter från hyresgäster inom landstingskoncernen.
Räntebärande skulder
Räntebärande skulder inklusive nyttjad kredit på koncernkontot.
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader
dividerat med finansiella kostnader.
Rörelseresultat
Rörelsens resultat före finansiella poster.
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder minus likvida medel
dividerat med eget kapital.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
Tertial
En tredjedels år, period av fyra månader.

BIM
Building Information Model eller på svenska bygginformationsmodeller. Sätt att hantera information alltifrån design- och
konstruktionsprocessen till förvaltningen av byggnaden.
Byggserviceledare
Ny befattning inom Locum som ska ha fokus på
små projekt som inte kräver projektering.
FM
Facility Management. Fastighetsanknutna tjänster.
Framtidsplan
Framtidsplan för hälso- och sjukvården. De största satsningarna
någonsin inom hälso- och sjukvård i Stockholms län.
FUP
Fastighetsutvecklingsplan.
GRI
Global Reporting Initiative. Oberoende internationell
organisation som tagit fram allmänt accepterade
riktlinjer för hållbarhetsredovisning.
HSF
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Hållbar utveckling
Består av tre delar miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och
ekonomisk hållbarhet som är ömsesidigt beroende av varandra.
ISO 14001
Internationell standard för miljöledning.
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