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Möte med rådet för funktionshindersfrågor – RFH 
 
Datum: Onsdagen den 13 november 2019 
Tid: Kl 9:40–13 
Plats: Knivsta kommunhus, Kvallsta 
 

 
 
 
Gemensam information tillsammans med KPR 
 
 
Ändring av dagordningen:  

• Genomgång av balanslista/ärendelista flyttades till den gemensamma mötestiden. 
 

 
 
1. Genomgång av balanslista/ärendelista 
 
Ordförande Peter Evansson går igenom listan. Leif Wall , Funktionsrätt, tycker att frågan om 
digitalt utanförskap och om tillgänglighet i Gredelby hagar ska flyttas upp till pågående 
ärenden. Lars Berglöf, PRO, instämmer. Ingela Stern, Funktionsrätt, vill få en avslutande 

 
Ledamöter: 

  

Peter Evansson (S) Ordförande  
Lennart Lundberg (KNU) Vice ordförande  
Ingela Stern 
Leif Wall 
Mikael Asplund 

Funktionsrätt Knivsta  
Funktionsrätt Knivsta 
Funktionsrätt Knivsta 

 
 
Frånvarande 

  

Övriga närvarande:   
Kerstin Eskhult Socialnämndens ordförande  
Catrin Josephsson socialchef  
Marja Hedin Utvecklingschef, vård- och 

omsorgskontoret 
 

Lisa Bouveng Områdeschef, 
utförarenheten, -,,- 

 

Emir Subasic T f Stabschef, vård- och 
omsorgskontoret 

 

Magnus Kalm kultur- och fritidskontoret  
Ann-Catrin Thor Parkingenjör, park- och 

naturenheten 
 

Ida Gråhed Närvårdsstrateg, Vård- och 
omsorgskontoret 

 

Janni Bohman Samordnare för mänskliga 
rättigheter, Länsstyrelsen 

 

Linnéa Helén sekreterare  
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uppföljning av projekt som kommit upp i råden, när de avslutats. Efter diskussion flyttas 
frågorna om digitalt utanförskap och om tillgängligheten i Gredelby hagar upp till pågående 
ärenden.  
 

2. Önskemål om utveckling av kommunens badplatser 
 
Magnus Kalm från Kultur- och fritidskontoret är på plats för att ta emot önskemålen.  
PRO och SPF önskar tillgänglighet, omklädningsplats och lekredskap vid Särstabadet. 
Magnus berättar att kommunen redan har tillgänglighetsanpassat Särstabadet och ordnat ett 
torrdass. Det finns en badrullstol som man kan låna i Särsta golfstuga ”Särstastugan”. 2015 
gjordes en tillgänglighetsrapport på kommunens bad. I rapporten rekommenderas det att 
Brunnbybadet skulle tillgänglighetsanpassas. Detta var svårt eftersom badet ägdes av en 
privatperson. Nu har företaget Kilenkrysset köpt marken med badet. Kommunen för en dialog 
med dem om att göra Brunnbybadet trevligare.  
 
På Särstabadet behöver bryggorna återkommande renoveringar på grund av att de får 
skador av isen på vintern. Ingela Stern , Funktionsrätt, föreslår upptagbara bryggor. Magnus 
svarar att det skulle innebära en stor kostnad att riva de nuvarande bryggorna, som är gamla 
båtbryggor.  
 
Leif Wall , Funktionsrätt, berättar att Funktionsrätt Uppsala har fått en förfrågan från 
Upplandsstiftelsen om att samarbeta kring tillgänglighet till bad. Leif undrar om Knivsta 
kommun fått någon förfrågan.  
 

3. Önskemål om fler sittbänkar efter gångvägar 
 
Ann-Catrin Thor från Park- och naturenheten vill höra var det saknas sittplatser. 
Ingela önskar sittplats i hundrastgården i Alsike. Hon tillägger att hundgården har ett dåligt 
stängsel med öppningar nertill, där hundar kan smita ut.  
 
De närvarande är osäkra på var sittplatser efterfrågades. Inför mötet hade följande punkt 
kommit in: Önskemål om flera sittbänkar och gärna i skuggan efter gångvägar inom 
samhället, t. ex. gångvägen till S:t Stefansskyrkan och Gredelby hagar.  
 
Ann-Catrin nämner att kommunen inte kommer att sätta upp papperskorgar vid alla bänkar, 
eftersom papperskorgar kräver mer löpande skötsel.  
 
Har ni fler förslag kan de lämnas till Ann-Catrin Thor. 
 
 
4. Knivstaförslaget 
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Linnéa Helén, som administratör för Knivstaförslaget håller dragningen. Antalet förslag som 
gått vidare efter granskning efterfrågades.  
Sedan starten 2019-03-18 fram till och med 2019-11-12 har 60 förslag kommit in. 
Dessa fördelas på följande sätt: 

- 29 st har inte passerat granskningen och inte gått till omröstning 
- 17 st har gått till omröstning men inte uppnått 100 röster 
- 4 st har uppnått 100 röster och utreds 
- 2 st har inte granskats än 
- 8 st samlar underskrifter 

 
Det kommer att göras en uppföljning av hur Knivstaförslaget fungerar. Linnéa frågar om 
föreningarna har synpunkter på Knivstaförslaget  
 
Ingela Stern , Funktionsrätt, tycker att det jobbigt att behöva skapa ett konto för att rösta. 
Folk kan tro att det kostar pengar. Linnéa poängterar att det är helt gratis och att hon kan 
lägga till förtydligande om det på portalen. Linnéa tipsar om att föreningarna kan gå igenom 
med sina medlemmar hur man lägger upp förslag och röstar på portalen. 
 
Peter Evansson tipsar om att man kan anmäla sig till medborgarrådet från och med 18 
november. Lennart Lundberg berättar att Knivstaförslaget är en effektivisering jämför med 
medborgarförslaget. Syftet är att kommunen endast ska behöva lägga tid på att utreda 
förslag som har ett brett stöd.  
 
 
5.  VIP-inbjudan CIK 
 
Leif Wall , Funktionsrätt, undrar om pensionärsföreningarna fått en VIP-inbjudan till Centrum 
för idrott och kultur (CIK). Det hade de inte. Leif undrar varför Funktionsrätt eller 
pensionärsföreningarna inte har fått någon VIP-inbjudan till CIK. Han har hört om andra 
föreningar som har fått det. Magnus Kalm från Kultur- och fritidskontoret förklarar att de 
föreningar som fått VIP-inbjudan är de som har varit med i en referensgrupp när kommunen 
planerat lokalerna i CIK 
 
 
6. Närvårdssamverkan Knivsta 2019 
 
Ida Gråhed, närvårdsstrateg, berättar om närvårdssamverkan i Uppsala län. Hennes 
powerpointpresentation kommer att skickas ut till rådets ledamöter.  
  
Föreningarna kommer bjudas in till en workshop om effektiv och nära vård 2030, den 14 
januari kl 13. Det finns en blankett för att ta upp ärende till tjänstemannanledningen i Knivsta.  
 
 
7. Nytt färdtjänstavtal inkl. riksfärdtjänst 
 
Kommunen har tecknat ett nytt avtal för färdtjänst och riksfärdtjänst. Egenavgifterna ändras 
inte. Det nya avtalet säkerställer tillgång till fordon och service. Leverantören är fortfarande 
Cabonline Group där Taxi kurir ingår. Kommunens kan spara 50 000 kr per månad p g a att 
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startavgiften för resan minskar. Färdtjänstområdet i Knivsta inkluderar även Uppsala 
kommun och Arlanda flygplats. Alla resor utanför färdtjänstområdet är att betrakta som 
riksfärdtjänst. Egenavgifterna för riksfärdtjänst är fastställda på riksnivå. Det sker 15000 
resor per år inom Knivstas färdtjänst. All färdtjänst är biståndsbedömd. Vid färdtjänst prövar 
man behovet och vid riksfärdtjänst prövar man syftet med resan. Resor med flyg, tåg och 
buss ingår i riksfärdtjänst.  
 
Ingela Stern , Funktionsrätt, frågar om ett ämne som tidigare tagits upp: att begränsa antalet 
resor med färdtjänsten. Catrin svarar att frågan håller på att utredas.  
 
Leif Wall , Funktionsrätt, frågar om man diskuterat med brukare vid upphandlingen. Svaret är 
att man inte har gjort det. Leif frågar också om det finns ett samarbete med Uppsala kring 
färdtjänst. Det gör det inte.  
 

 
8. Organisationsförändringar inom verksamheten 
 
Lisa Bouveng, områdeschef Utförare på Vård- och omsorgskontoret, berättar att man 
kommer att upphandla nattbemanningen med sjuksköterskor istället för att ha kommunens 
egna. Hemsjukvård och rehabilitering kommer att slås ihop med hemtjänsten. Sjuksköterskor 
på Estrids gård kommer att tillhöra Estrids gård istället för hemsjukvård och rehabilitering. 
Catrin berättar att man anlitat konsulter för att se över vård- och omsorgskontorets 
organisation. De här förändringarna är enligt deras förslag.  
 
 
9. Utbildning för råden 
 
Frågan har varit uppe förut. Socialchefen Catrin Josephson välkomnade då rådens 
ledamöter till socialnämndens sammanträden. Catrin berättar att de olika enhetscheferna på 
Vård- och omsorgskontoret ska besöka Socialnämndens sammanträden under 2020 och 
berätta om sina verksamheter. Catrin föreslår att föreningarna ska få en plan över 
sammanträdena där man ser vilka enheter som gör besök vilket sammanträde. Sedan om 
det behövs kan vård- och omsorgskontoret ordna en kort dragning av de viktigaste lagarna 
inom socialnämndens område i samband med ett av rådens ordinarie möten. Lars Berglöf, 
PRO, föreslår att föreningarna ska börja med att gå på socialnämndens möten och sedan 
återkomma om man vill ha utbildning om lagstiftning. 
 
 
10. Fråga om assistanshundar 
 
Ingela Stern, Funktionsrätt, berättar. Ingela sitter även med i Brukarrådet, som hade besök 
av dem som utbildar assistanshundar i Uppland. Assistanshundar är inte vårdhundar. Det är 
exempelvis ledarhundar och servicehundar som hjälper personer med 
funktionsnedsättningar eller signalerande hundar, som används t ex vid epilepsi eller 
diabetes. Dessa hundar är väldigt dyra men gör stor nytta. Psykisk hälsa-hundar har börjat 
komma också. Ingela undrar om man kan få ekonomiskt bistånd av kommunen för att skaffa 
assistanshund. 



 

 
 

Rådet för funktionshindersfrågor Minnesanteckningar 
 2019-11-13 
  
 

5 
 

Lisa Bouveng, Vård- och omsorgskontoret,  svarar att man får bekosta assistanshunden 
själv. Det finns inga riktlinjer för ekonomiskt bidrag kring assistanshundar. Man kan söka stöd 
från stiftelser eller stipendium. Det är väldigt ovanligt att kommuner ger bidrag. 
 
 
11. Sammanträdestider 2020 
 
Följande sammanträdestider är föreslagna:  25 februari, 28 april, 22 september och 24 
november. Ny mötesdag blir tisdag (förmiddag). Datumen fastställs. 
 
 
 
12. Äldredagen – Utvärdering 
 
Lars Berglöf , PRO, berättar att Äldredagen blev lyckad. Leif föreslår att temat nästa år kan 
vara ”Ensamhet”. En undersökning visar att de som bor hemma känner mindre ensamhet än 
de som bor på institution. En ansökan om ersättning har lämnats in till Socialnämnden. 
 
 
13. På gång i föreningarna 
 
Elvy Norberg , PRO, berättar att PRO har gjort en broschyr om sina aktiviteter. 20 januari 
13.30 på Lyckträffen så blir det information för alla föreningar i Knivsta.  
 
Leif Wall , Funktionsrätt, försökte dra ihop en träff om digitalt utanförskap men fick inget 
besök från PRO. Funktionsrätt försöker också bygga relationer till sina medlemsföreningar. 
De har varit på information om doftöverkänslighet. I befolkningen är det 6 % som har 
sensorisk hyperaktivitet och blir sjuka av starka dofter. Leif har en punkt om detta till nästa 
möte. I Funktionsrätt Knivsta överväger man ett delat ledarskap på två personer.  
 
 
12. FINA-projektet 
 
Frågan tas upp igen eftersom Funktionsrätt inte var med i början. Lars Berglöf har pratat med 
Eva Arnemo, som är en av FINA-projektets kontaktpersoner på Upplandsstiftelsen. Hon 
undrade varför inte Knivsta var med. Lars lämnar över information från Upplandsstiftelsens 
hemsida.  
 
Leif Wall , Funktionsrätt, har varit på möte med NFR, Knivsta kommuns naturvårds- och 
friluftsråd. Där skulle man kunna ta upp FINA. Leif skickar vidare information om FINA till 
Carin von Köhler på park- och naturenheten.  
 
 
Rådet för funktionshinderfrågor 
 
 
Dagordning och minnesanteckningar från föregående möte  
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Punkten Uppföljning av tidigare behandlad fråga stryks. Punkten Genomgång av 
balanslista/ärendelista flyttades till den gemensamma mötestiden. Minnesanteckningarna 
läggs till handlingarna. 
 
 
1.  Kort rapport från Länsstyrelsens konferens om funktionshinderspolitik 
 
Leif Wall, Funktionsrätt,  som var på konferensen berättar. Bland annat fick han veta att 
Länsstyrelsen bekostar en extern utvärdering av pensionärsrådet och funktionshindersrådet i 
Östhammars kommun. Har Knivsta kommun fått samma erbjudande från länsstyrelsen 
undrar han. Socialchefen svarar att brukarrevisioner har gjorts i Knivsta men att de inte har 
omfattat råden.  
  
 
2. Uppdatering LSS Servicebostad 
 
Servicebostad kommer vara klar i juni och lägenheter från och med augusti. Man håller på att 
göra studiebesök i andra kommuner och har börjat med rekrytering. Det kommer att bli åtta 
bostäder och personalutrymmen.  
 
 
3. Övriga frågor  
Inga övriga frågor. 
 

4. Aktuellt i Knivsta kommun 
 
Arbetet pågår med att skapa ett medborgarråd. Det har också kommit in ett folkinitiativ om att 
omförhandla delar av Fyrspårsavtalet.  Det kan bli en folkomröstning i september/oktober. 
Det kommer att kosta 1,2 -1,4 miljoner. Kommunen har ansökt om medlemskap i Glokala 
Sverige för att få stöd i hållbarhetsarbetet. Ingela Stern, Funktionsrätt, frågar om det hänt 
något med fyrfackssystemet för sopkärl. Inget nytt enligt Peter Evansson. Leif Wall påtalar att 
Hälsohusets simhall har fått ändrade öppettider.  
 
 
5. Ekonomi 
Kommunens ekonomi ligger fortfarande på minus. Leif Wall, Funktionsrätt, frågar (med tanke 
på ändrade öppettider i simhallen) om det gått ut något direktiv om besparingar till 
förvaltningen. Det finns enligt Peter Evansson inget direktiv om besparingar men ett 
kontinuerligt program för effektivisering och förändring av arbetsmodeller och rutiner. 
Kommunen måste kunna leverera välfärd till fler för relativt sett mindre budget. 
 
 
6.  Besök av Janni Bohman 
Janni Bohman, samordnare för mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen berättar om 
Länsstyrelsens uppdrag i funktionshindersfrågor. Funktionshinderspolitikens bedrivs i 
samarbete med myndigheten för delaktighet och i samråd med SKL, för att uppnå det 
nationella målet för funktionshinderspolitiken. Länsstyrelsen stödjer kommuner båda i att 
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upprätta strategier och planer samt i genomförandet. Nästa år kommer fokus att vara 
arbetsgivarrollen och upphandling. Det kommer att hållas en konferens om arbetsgivarrollen 
den 21 april. 
 
Det har gjorts en kartläggning av funktionshinderspolitikens genomförande i Uppsala län 
under hösten 2018. Knivsta var inte med, pga att man höll på att byta socialchef fanns det 
inte resurser att delta.  
 
Ingela Stern är med i Knivstas brukarråd. Hon efterfrågar att Länsstyrelsen ska inhämta 
information från brukare och inte bara från tjänstemän och politiker. Länsstyrelsen har också 
kontakt med personliga ombud, men dessa finns inte i Knivsta.  
 
Policy för full delaktighet kommer upp. Är det dags att uppdatera den? Undrar Ingela Stern.   
Janni Bohman frågar om det finns någon handlingsplan kopplad till policyn. 
 
Janni Bohman berättar också att det finns ett förslag att inrätta en institution för mänskliga 
rättigheter i Sverige. Socialchefen berättar att de högre cheferna har gått en utbildning i 
mänskliga rättigheter i våras.  
 
Mötet avslutas. 
 
 



2019-10-24 
 

Till Knivsta kommun 

 

 

Ansökan om ekonomiska medel för genomförd  

 

Äldredag i Knivsta tisdag den 15 oktober 2019 i Tilassalen 

Tema: Digitalt utanförskap eller tillgänglighet 
Syftet med dagen var att kommunala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinder 
tillsammans med Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna samt Funktionsrätt 
Knivsta presenterar om digitalt utanförskap och vad som händer digitalt inom 
Äldreomsorgen. Programmet erbjöd också en föreläsning om Digitalt utanförskap. 

Vi söker därför ekonomiska medel, enligt nedan, för det genomförda programmet.  

 

Kostnader för dagen: Föreningarna  
Föreläsare, Leif Wall, Funktionsrätt i Knivsta        0 kr 

Annons i Knivsta Nytt, vecka 41   2275 kr 

50 ex av rapporten Digitalt utanförskap    579 kr 

Summa   2854 Kronor
  

Program bifogas!  

Med förhoppning om positiv behandling 

 

Sören Hill    Gerd Persson 

ordf.  PRO Knivsta   ordf. SPF Seniorerna Knivstaorten  

 

Dessutom finns kostnader för Kommunen  
Hyra av Tilassalen      

Annons i Knivsabyggden vecka 41  

Medverkande från Hemtjänsten Johan Nyström och från Estrids gård Ferial Sanati 
     

    
   



Uppdaterad 2019-10-31 
 

1 
 

Pågående ärenden KPR och RFH 2018-2019    

Datum  ÄRENDE  ÅTGÄRD ANSVARIG 
27 feb 2019 
22 maj 2019 
25 sep 2019 

Diskussion 
Diskussion av förslag 
Information om program 

Äldredagen 2019  PRO, SPF och Funktionsrätt 
Knivsta ska ses utanför rådet 
och planera dagen. Ett förslag 
ska tas upp på nästa möte. 
 

PRO, SPF och 
Funktionsrätt Knivsta 

27 feb 2019 
22 maj 2019 
 

Diskussion 
Diskussion av synpunkter 

Genomgång av instruktioner RFH  Instruktionerna mejlas ut så 
alla kan komma med 
synpunkter inför nästa möte 

RFH 

27 nov 2019 
22 maj 2019 
 

Diskussion 
Diskussion av synpunkter 

Genomgång av instruktioner RFH  Instruktionerna mejlas ut så 
alla kan komma med 
synpunkter inför nästa möte 

KPR 

25 nov 2019 Diskussion Utbildning för rådens medlemmar  Se över befintliga utbildningar i 
kommunen och bjuda in 
rådsmedlemmar om möjligt 
Rådsmedlemmar kan närvara 
på utbildningstillfällen som 
Socialnämnden har 

? 

 

Avslutade ärenden KPR och RFH 2018-2019 

Datum  ÄRENDE  ÅTGÄRD ANSVARIG 
25 nov 
2019 

Digitalt utanförskap Önskemål om att starta arbetsgrupp 
med representant från kommun 

 I dagsläget kan inte kommunen 
delta. Föreningarna börjar 
diskutera frågan på egen hand 

Funktionsrätt Knivsta 

Ärenden där man fått kontakt med rätt förvaltning, kan 
räknas som avslutade i råden. De ärenden där resultatet 
ska återrapporteras till råden kan stå kvar i listan för 
pågående ärenden.  
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med Leif Wall som 
sammankallande. 

25 nov 
2019 

Information Kommunens nya webbsida  Alla uppmanas svara på 
användarundersökningarna 
som kommer upp när man går 
in på webbsidan. 

Hanne Natt och Dag 

14 nov 
2018 
27 nov 
2018 
22 maj 
2019 
 

Fråga 
Fråga 
Återkoppling och följdfråga 

Vem är ansvarig för tömning av 
utedasset vid boulebanorna? 

 Det är inte kommunens ansvar 
att tömma latrintunnan men 
Ann-Catrin ska kontakta 
fritidschefen om det 
Linnéa ska be Ann-Catrin om 
återkoppling (det visade sig 
vara fritidschefen som nu har 
ansvaret för frågan) 
Avtal med Fritid- och 
kulturkontoret klart men PRO 
vill ändra antalet tömningar 

Ann-Catrin Thor 
Carina Nordlander, 
fritidschef 
Magnus Engström Kalm 

14 nov 
2018 

Synpunkter Tillgänglighet till fågeltornet i Gredelby 
hagar. Vägen från parkeringen är inte 
tillgänglighetsanpassad. 

 Park- och naturenheten ska se 
om de kan göra något åt vägen 

Ann-Catrin Thor 

14 nov 
2018 
22 maj 
2019 

Information 
Återkoppling 

Visning av CIK  Föreningarna ska kontakta 
Carina Nordlander för en 
visning 
Visning inbokad 

Funktionsrätt, PRO och 
SPF 

27 feb 
2019 
7 maj 2019 
 
 

Information 
E-post 

Kommunens program för kultur och 
fritid 

 PRO och SPF önskar lämna 
synpunkter på programmet 
Plan och program skickas ut. 
Antagna men kan revideras i 
efterhand. Synpunkter 
välkomnas. 

Lena Malmborg, Fritids- 
och kultursamordnare 

29 nov 
2017 

Synpunkt 
Återkoppling 
Återkoppling 

Offentligt bad för personer med 
funktionsnedsättning behövs 

 Anpassning med i budget 2018, 
referensgruppen kan vara med 
och diskutera 

Carina Nordlander, 
fritidschef 
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19 sep 
2018 
14 nov 
2018 

Önskemål att info om 
tillgänglighetsåtgärder sprids i 
Knivstabygden 

Ramp finns på Särstabadet 
Badstol ska komma sommar 
2019 

Josefin Edling, 
parkansvarig 

28 feb 
2018 
23 maj 
2018 
19 sep 
2018 

Diskussion 
Diskussion 
Återrapport 

Äldredag 2018  Pensionärsföreningarna ska ta 
fram ett program 
Datum bestäms, innehåll 
diskuteras 
Info om föreläsare 

PRO och SPF 

28 feb 
2018 

Synpunkter Digitalt utbud på äldreboendena  Extra routrar är uppsatta och 
surfplattor har köpts in, 
kommunen betalar bara för de 
allmänna utrymmena 
Utökning av trådlöst nätverk på 
Estrids gård är en aktivitet i 
projektet Digitalisering i 
äldrevården 

Mats Elgström Ståhl 
Emir Subasic 

23 maj 
2018 
19 sep 
2018 
27 feb 
2019 
25 sep 
2019 

Information 
Återrapport 
Återrapport 
Svar på följdfrågor 

Upphandling av drift Vilhelms gård  Upphandling ska vara klar 
190630, rådet önskar vara 
delaktiga 
Info om hur upphandlingen går 
till, rådet beklagar att man inte 
får vara delaktig 
Vardaga ska ta över, möten har 
hållts och fler ska hållas 
 

Fredrik Söderlind, 
upphandlingssamordnare 
Mats Engström Ståhl 
Marja Hedin 

23 maj 
2018 
19 sep 
2018 

Synpunkt  
Återkoppling  

Kommunens rehabilliteringslokal borde 
få hyras av organisationer och 
privatpersoner 

 Lokalen används av 
fysioterapeuter och 
arbetsterapeuter 

Mats Elgström Ståhl 
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19 sep 
2018 
14 nov 
2018 

Information 
Återkoppling 

Trygg hemgång mha hemtjänsten – hur 
funkar det utan kompetent personal 

 Brist på undersköterskor, Mats 
ska ta reda på mer 
Inga vårdskador inrapporterade 

Mats Elgström Ståhl 

19 sep 
2018 
14 nov 
2018 

Synpunkt 
Återkoppling 

Önskemål om inrättande av syn-och 
hörselinstruktör 

 Behovet  finns men inte 
pengarna 
Finns ett ombud på 
kommunens särskilda boenden, 
dock inte för dem som bor 
hemma 

Mats Elgström Ståhl 

19 sep 
2018 
27 feb 
2019 

Information Projektet Välfärdsteknik inom 
äldreomsorgen 

 Fokus på Estrids gård 
Återrapport om aktiviteter som 
har gjorts 

Sofia Claesson, 
enhetschef hemtjänsten 
Emir Subasic, t.f. 
stabschef 
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