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Kommunala rådet för funktionsnedsatta   
Sammanträdesprotokoll 2017-02-09 
Plats och tid: Stadshuset, kommunstyrelsesalen kl 13.00-16.00 
 
Beslutande: Karin Vikström Eklund, ordförande  

Ivan Åberg HSO 
Lena Åberg HSO  
Kerstin Isaksson HSO 
Elof Bäcklund HSO 
 Mona Johansson HSO  
Vasti Lindqvist HSO 
Ylva Hansson HSO 
Lena Norrsken HSO 
Jan-Erik Nilsson HSO 
Eivor Eriksson DHR 
Mashal Molod DHR 

 
Ersättare  Siv Sundberg DHR 

Kent Barkestedt HSO 
Britta Ledin HSO 
Ronny Johansson HSO 
Tyra Hansson HSO 

   
Kommunföreträdare Beatrice Öman, socialnämnden 
  Johan Johansson, utbildningsnämnden  

Kurt Pettersson, tekniska utskottet 
Anders Pettersson, fastighetsnämnden och kommunstyrelsen  
Gunnar Halin, överförmyndarnämnden  
Hendrik Andersson, kfu-nämnden och kommunstyrelsen  

 
Övriga närvarande: Daniel Bergh, sekreterare 
 Lena-Marie Johansson, socialinformatör/anhörigkonsulent 
 Nina Ström, säkerhetssamordnare 
 Marcus Bideke, socialförvaltningen 

Conny Bergvall, fastighetsförvaltningen 
Ellinor Isaksson Larsson, tekniska förvaltningen 

 Staffan Larsson, Bodens handikappidrottsförening och 
föreningen 3.7 

  
Justerare:  Åsa Lindqvist 
 

§ 1 Justerare 
Åsa Lindqvist utses att justera dagens protokoll jämte ordföranden och sekreteraren. 
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§ 2 Genomgång av föregående protokoll 
Genomgång av protokoll från sammanträde 2016-12-08 som lades till handlingarna. 
 
Skrivelse från DHR om åtgärder på Björknäsområdet. 
Anders Pettersson säger att Björknäsområdet är en blandning av parkområde och 
fastighet. Det finns en hel del ledningar i marken. En avvattning av området fordrar 
många brunnar och avvattningar. Man vill helst att regnvatten ska infiltreras i marken så 
mycket som möjligt i stället för att komma i dagvattensystemet. Det fordras en ordentlig 
utredning om något ska göras. Det ligger ett stort ansvar på arrangörer att det finns 
toaletter och elförsörjning som fungerar. På kort sikt kommer inget att göras åt området. 
 
Mashal Molod säger att man måste göra lösningar, till exempel tillfälliga toaletter. 
Anders Pettersson svarar att det är fullt möjligt, men det blir en fråga för dem som 
arrangerar marknaden. De hyr området och får se till att det finns toaletter.  
 
Karin Eklund föreslår att man gör fasta toaletter, men förstår att sådant kan ta tid.  
 
Lokaler för HSO och flera föreningar 
Ivan Åberg meddelar att det har löst sig för de flesta föreningar som har hyrt lokaler i 
Ungdomens hus. De har erbjudits lokal på Fabriksgatan 6. Tre föreningar har sagt ja, 
Diabetes, HSO, Prostata. Hjärt och lung har valt en annan lokal. Fibro lägger ner sin 
verksamhet. Flytten äger rum från den 1 april 2017. Ivan Åberg vill ge ros till 
fastighetsförvaltningen. 
 
Datum för rådets möten under 2017 
Datum för kommande möten med rådet under 2017 är 6 april, 8 juni, 5 oktober och 7 
december. 

Samverkansmöten mellan kommunen och handikapp-/anhörigföreningar om 
funktionsnedsattas möjligheter på arbetsmarknaden 
Birgitta Falk som är verksamhetschef vid arbetsmarknadsförvaltningen meddelar 
följande. Sedan många år tillbaka har verksamhetschef för boende, stöd och 
arbete för personer med funktionsnedsättning, bjudit in representanter för aktuella 
intresseorganisationer och även rektorer som är ansvariga för särskolan i Boden till 
samrådsträff fyra gånger per år. När verksamheten lämnade socialförvaltningen 
bestämdes att man skulle gemensamt bjuda in till samrådsträff.  Syftet med mötet är 
att informera varandra om aktuella frågor, tankar och planer. Det är ett samtal som 
genomförs utifrån aktuella frågor, inga beslut kan tas. Intresseföreningarna tar upp 
frågor  utifrån vad som är viktigt för deras medlemmar. Vid det senaste mötet deltog 
tre rektorer och fem personer från olika intresseföreningar. 
  
SMS-information om samhällsviktig information 
Kommunikationskontoret meddelar att de kommer att se över Boden-appen och 
tacksamma för inspel om hur de kan göra den mer tillgänglig. Synpunkter kan lämnas till 
Fredrik Åström på kommunikationskontoret. 
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§ 3 Länsövergripande strategi inom området psykisk ohälsa 
(Marcus Bideke) 
Marcus Bideke, verksamhetsutvecklare vid socialförvaltningen berättar om den 
länsövergripande stategin inom området psykisk hälsa. Under de senaste fem åren har 
sjukskrivningarna ökat med 60 %. 2030 beräknar man att detta är den största 
folkhälsoutmaningen. Regeringen har gett stöd för att vi ska hitta våra metoder om vad 
som är bäst för oss här. Vad kan vi arbeta med lokalt? Kommunerna och landstingen 
skapar handlingsplaner som sedan ska anpassas till lokal nivå. För varje år skapas en 
handlingsplan. Bodens kommun har fått 700 000 kronor, ökning från 580 000 förra året.  
 
Handlingsplanen lägger extra fokus på barn och unga upp till 25 år.  
 
Region Norrbotten har mycket resurser och kompetens och gör de specialiserade 
uppgifterna. Kommunen arbetar för att bli mer tillgänglig och med bemötande.  
 
I överenskommelsen fanns fem centrala områden.  
1. Förebyggande och främjande arbete. Det handlar till exempel om att förebygga ohälsa 
hos anhöriga och närstående genom att erbjuda stöd med avlastning. Arbeta för 
minskad stigmatisering av personer med psykisk ohälsa. Arbeta mot en nollvision 
gällande självmord.  
2. Tillgängliga tidiga insatser. SIP Samordnad individuell plan.  
3. Enskildas delaktighet och rättigheter. Tillhandahålla information över webben. Vilket 
stöd kan man få? Ge möjlighet att leva ett självständigt liv. Personal i psykiatrisk vård 
och omsorg arbetar personcentrerat och återhämtningsinriktat.  
4. Utsatta grupper. God kompetens att möta skillnader sexuell läggning, kognitiva 
funktionsnedsättningar. Asylsökande och nyanlända.  
5. Ledning, styrning och organisation. Patienter och brukare som medaktörer. 
Länsgemensam struktur för kompetensutveckling.  
 
Hur ska vi göra i Bodens kommun? Hur kan vi nyttja arbetet i socialförvaltningens 
verksamheter? Mycket fokus på utbildningsinsatser i metoder under året, t ex Ett 
självständigt liv, Det är mitt hem. Psyk-e-bas. Utveckla social dokumentation. Utbildning 
SIP, autism. Fortsätta arbete med genomförandeplan. 
Tidiga insatser: Jobba med SIP, arbeta med brukarmedverkan och delaktighet.  
Ledning, styrning och organisation. Förstärka lokal och regional samverkan.  
 
Vasti Lindqvist frågar hur självmordsstatistiken ser ut de senaste fem år i Boden. Marcus 
Bideke tror att den är lägre i Boden än länet i övrigt och lite på väg nedåt de senaste 
åren.  
 
Karin Vikström Eklund säger att Psykiatriveckan inte var bra förra året. Marcus Bideke 
säger att det står i handlingsplanen att man ska arbeta för den ska bli bra. Marcus är 
ansvarig för Psykiatriveckan i Boden. Föreningarna får gärna komma med förslag och 
synpunkter till föreläsare och vad som skulle vara intressant under Psykiatriveckan.  
 
Marcus Bideke säger att brukarsamverkan är en central del i strategin som ligger under 
område 5. Man kommer att kalla föreningar som arbetar med psykiskt ohälsa. 
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Kurt Pettersson frågar hur man kommer att samverka med andra förvaltningar, till 
exempel med arbetsmarknadsförvaltningen om hur man skapar tillämpade jobb för den 
här gruppen. Marcus Bideke har lyft den frågan till sin styrgrupp.  
 

§ 4 Frågor rörande tekniska förvaltningen 
Det bestäms att rådet gör ett möte på SAVO den 6 april 2017 före nästa sammanträde 
med rådet. Savo ligger på Gjutvägen vid Ässjan. Alla i rådet får anmäla en vecka i förväg 
om de vill delta. 
 
Ivan Åberg föreslår att kommunen bjuder på lunch i samband med studiebesöket. 
 
Tillgänglighetsanpassning av Resecentrum 
Ellinor Isaksson Larsson från tekniska förvaltningen arbetar med kollektivtrafik, 
järnvägsfrågor och offentlig plats. Hon berättar att kommunen har lämnat in en ansökan 
om tillgänglighetsanpassning av Resecentrum till Tillväxtverket. Bodens kommun 
samarbetar med andra kommuner för att få igång persontrafik på Haparandabanan och 
man tittar på pendeltågstrafik mellan Luleå och Boden. 
 
Idag finns en resenärsparkeringpå en innergård 200 meter från Resecentrum. 
Kommunen vill bygga pendelparkering norr om stationsbyggnaden. Det ska finnas en 
carport med eluttag där man kan ladda elbil och ha motorvärmare. Det kommer att 
finnas en handikappanpassad parkering och man ska tillgängliganpassa området mellan 
parkeringen och stationsområdet. Det kommer att sättas upp pollare för människor med 
synnedsättning.  
 
Det har gjorts en medborgarundersökning som visat att området är mörkt. Ellinor 
Isaksson Larsson säger att man vill höja känslan att det blir tryggare. Om kommunen får 
möjlighet att göra förändringarna så kommer tekniska förvaltningen att ta kontakt med 
Rådet för funktionsnedsatta för utformningen. 
 
Det går idag går persontrafik från spår 3 och 4. Det finns ett taktilt ledstråk och man har  
byggt ny hiss. Man tittar på möjlighet att få in persontrafiken på spår 1.  
 
Uteserveringar påverkan på synskadades ledstråk 
Ellinor Isaksson Larsson vill konsultera rådet om hur uteserveringarna i stan påverkar 
ledstråken. Förvaltningen har fått synpunkter om att ledstråken ofta går längs 
huskroppen. I vissa fall kan det upplevas av  de som har synnedsättning att 
uteserveringarna bryter de naturliga ledstråken. Hon undrar hur de med synnedsättning 
upplevt det här förra sommaren och kommer att kontakta SRF:s representanter Hjördis 
Lindström och Margareta Pettersson. 

 
§ 5 Information från styrelser och nämnder 
Kommunledningen, Hendrik Andersson 
Hendrik Andersson säger att det är bokslutstider och snart dags för budgeten för 2018-
2020. Ekonomin ser tyngre för de åren. Det har hänt mycket i omvärlden.  
 
Hendrik Andersson berättade att han idag varit på en träff där man visade upp elbilar.  
Hendrik berättar vidare att kommunen vill få mer bostäder i Boden. Kommunen  
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gör översiktsplaner för att det ska vara möjligt att bygga. Kommunen planerar att bygga 
ett nytt äldreboende som ska byggas 2019. 
 
Jan-Erik Nilsson frågar hur det går med området där gamla brandstation står. Hendrik 
Andersson säger att det kan bli trygghetsboende. Det pågår en överklagandeprocess där 
det förhoppningsvis kommer ett beslut under våren 2017. 
 
Anders Pettersson säger att kommunen gör ett samlat årsresultat över 60 miljoner 
kronor. Överskottet gör att man får möjligheter att ta hand om utmaningar men också 
att prata om utveckling inom olika områden. 
 
Socialnämnden, Béatrice Öman 
Beatrice Öman säger att kommunen nu ska anta handlingsplaner för patient- och 
brukarmedverkan. Det finns brukarråd med hemtjänstgrupper. När man kommer till 
frågor på systemnivån kommer Rådet för funktionsnedsatta in. 
 
Béatrice berättar om arbetet med omvärldsbevakning inför den strategiska planen. 
 
Det är på gång förändringar av lagen om bostadsanpassning och det görs en utredning 
om översyn av insatser enligt LSS och assistansersättning. 
 
Utbildningsnämnden, Johan Johansson 
Johan Johansson säger att utbildningsnämnden genomför en brukardialog om den nya 
strukturen för förskolan. Kommunen vill möta den ökade befolkningen och kan komma 
att bygga 20 nya förskoleavdelningar, fyra nya förskolor. Nämnden ska också utreda en 
ny struktur för förskolan. Utbildningsnämndens ekonomiska utfall var enligt budget. 
 
Vasti Lindqvist undrar var de nya förskolorna ska ligga. Johan Johansson svarar Sanden, 
centrala stan, Heden och ytterligare en som ännu är oplacerad. 
 
Fastighetsnämnden, Anders Pettersson 
Anders Pettersson säger att fastighetsnämnden under 2016 har gjort ett överskott på 
drygt 2 miljoner kronor. Nämnden äskar om att få ta med sig överskottet till 2017 för att 
göra åtgärder för att förbättra tillgängligheten i kommunens lokaler.  
 
Fastighetsförvaltningen har byggt upp en förvaltning och börjar komma i fas med  
uppföljningar och planer. 
 
Fastighetsförvaltningen förvaltar Björken med 82 lägenheter. Björken har en kö på 114 
personer, vilket visar att man måste få igång byggnationer i Boden.   
 
Tekniska utskottet, Kurt Pettersson 
Kurt Pettersson berättar att tekniska genomföra åtgärder för att förbättra 
tillgängligheten. Det har blivit en markant ökning av bussåkandet och det finns nu 
biljettautomater på å Medborgarplatsens busshållplatser.  
 
Förvaltningen har haft problem med tankningen av biogas. 
Stort arbete med medborgardialog om vattenområdet Kusån / Kusön.  
Bodens kommun har haft en nedgång av vattenläckage från 37 stycken under 2015 till 
32 stycken under 2016. 
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Under sportlovet kommer det att vara en snöskulpturer på Havremagasinet och en 
isbana på Centrumtorget. 
 
Kurt Pettersson frågar hur rådet har upplevt vinterväghållningen. Ivan Åberg säger att 
kommunen har skött det bra.  
Mashal Molod säger att det är svårt att köra på övergångsställena med permobil. Han 
kan inte åka på övergångsstället mellan Ica Kvantum och Willys utan måste åka på 
gatan. Kurt Pettersson tar med sig den frågan.  
Åsa Lindqvist tycker att vinterväghållningen har fungerat bra. Det finns en övergång  
från 43an till gågatan, där det finns en kant från gågatan till det område som inte är 
uppvärmt. 
Vasti Lindqvist ger en eloge för plogningen runt skolorna.  
Jan-Erik Nilsson säger att det är gropigt i villaområdena och att den nya viadukten över 
riksväg 97 har stora hjulspår. 
Kurt Pettersson svarar att det finns en prioritering över vägar och gator och att det 
Trafikverket som ansvarar för viadukten över riksväg 97. 
 
Överförmyndarnämnden, Gunnar Halin 
Gunnar Halin berättar att överförmyndarnämnden kommer att göra en fördjupad tillsyn 
hos dem som bor i LSS-bostäder under 2017. I granskningen ingår delarna bevaka rätt 
och sörja för person. Dessutom kommer det att göras en fördjupad kontroll av 10 % av 
årsräkningar för att se om det som har köpts har kommit huvudmännen till godo. 
Nämnden tittar också på hur ställföreträdare hanterar huvudmännens skuldsättning. 
 
Överförmyndarnämndens internkontroll under 2017 handlar bland annat om attester 
och granskning av myndighetsutövningen i slumpvist utvalda akter. 
 
Överförmyndarnämndens bokslut visade ett underskott på 130 000 kronor, vilket delvis 
beror på en eftersläpning av statsbidragen för ensamkommande barn. 
 
Nämndens handläggare håller personliga introduktionssamtal med nya ställföreträdare. 
 
Antalet godmanskap för ensamkommande barn har minskat från 119 stycken vid 
utgången av 2015 till 90 stycken vid utgången av 2016. Det antalet kommer att sjunka 
ännu mer. Vanliga godmanskap för vuxna har ökat från 320 till 346 stycken. 
 
Det 1 juli 2017 förväntas en ny lagstiftning om framtidsfullmakter träda kraft. Man tror 
att det kan minska antalet godmanskap när det gäller personer som idag får god man i 
samband med att de behöver flytta till ett särskilt boende. 
 
Kultur-, fritids och ungdomsnämnden, Hendrik Andersson 
Kfu-nämnden har tagit fram en ny biblioteksplan och en ny kulturstrategi som ska till 
kommunfullmäktige för beslut.  
 
Förvaltningen har anställt en kulturutvecklare och har kunnat dela ut en halv miljon 
kronor mer i bidrag till föreningarna. Man har byggt ut biblioteket och konsthallen. 
Försvarsmuseet har under 2016 ökat från 10 000 till 14 000 besökare per år. 
Nordpoolens besökare har också blir fler sen det har kommit nya vattenrutschbanor. 
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Förvaltningen genomför en förhandling med Edek om att driva badhuset i Harads. 
Badhuset har öppnat igen med längre öppettider än tidigare. Där finns simskola för 
vuxna. Andra nyheter är en ny träningshall för fotboll på A8-området och en 
kamsportlokal i matsalen på Hildursborg, där det finns kampsporträning för 
funktionsnedsatta. Det kan också bli en mobil skatepark vid Röda torget.  
 
Ivan Åberg frågar vart ungdomarna som besöker Ungdomens hus ska ta vägen. Hendrik 
Andersson svarar att det pågår ett arbete, men det finns inget svar ännu.  
 
Mashal Molod tar upp fiske för funktionsnedsatta vid dammen vid Luleälven. Han 
undrar om kommunen ska ordna en plattform. Hendrik Andersson ska kolla det.  
 
Mashal tar också upp att det borde finnas skytte för funktionsnedsatta. Hendrik 
Andersson säger att kfu-förvaltningen gärna hänvisar vidare till de föreningar som finns. 
Luftgevärsskyttet har flyttat till en ny lokal som Hendrik tror är bättre än den tidigare.  
 

§6 Säkerhetssamordnare Nina Ström 
 
Fallolyckor 
Nina Ström presenterar statistik över fallolyckor i Bodens kommun som varit så 
allvarliga att det lett till ett sjukhusbesök. Under 2014 var den mest utsatta gruppen 
kvinnor mellan 80 och 89 år. Fler kvinnor av män drabbas av fallolyckor, men det finns 
nationell statistik som visar att mäns fall oftare leder till dödsolyckor.  
 
Boden ligger lägst i länet sjukhusvårdade efter fallolyckor bland äldre under 2014. 
Kommunen leder även under genomsnittet i riket. Alf Sundqvist säger att en bidragande 
orsak till minskningen sedan 2014 kan vara kommunens  sandutkörning till 
pensionärer. 
 
Nina Ström säger att Bodens kommun arbetar förebyggande mot fallolyckor. Fall är den 
typ av olyckor som orsakar flest dödsfall i Sverige, betydligt fler än trafiken och bränder.  
 
Det finns en arbetsgrupp inom kommunen där räddningstjänsten är sammankallande. 
Förvaltningarna deltar och har ansvar för olika områden. Det är socialförvaltningen som 
arbetar mest med fallolyckor. Man tittar på statistiken och fastställer ett mål för 
mandatperioden. Därefter bestäms aktiviteter som följs upp varje år.  
 
Exempel på aktiviteter är snöröjning och halkbekämpning. Det finns en service-
förklaring från tekniska förvaltningen att prioritera gångstråk och hållplatser. Fixar´n är 
en gratistjänst som sätter upp gardiner, byter batterier i brandvarnare och lampor. 
Kommunen delar ut gratis broddar till alla över 65 år. Det är Fixar´n som delar ut dem. 
Inge Andersson säger att det är viktigt att sprida informationen om att man kan få gratis 
broddar. Kommunen har även utkörning av sand till invånare över 70 år. Gatuchefen 
Joakim Kyräs säger att det finns containrar vid Ässjan där allmänheten får hämta sand. 
Kommunen erbjuder även utbildning i fallprevention till pensionärsföreningar. 
Ytterligare en aktivitet är läkemedelsgenomgång med riskanalys och åtgärder hos 
brukare (senior Alert). 
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Nina Ström säger att det finns saker som man göra själv för att förebygga fallolyckor: 
motionera, träna balans och styrka, äta och dricka rätt, se över mediciner, använd 
halkskydd under mattor, ta bort trösklar, se till att bra belysning och använda broddar 
när det är halt. 
 
Hur kan man skydda sig vid samhällstörningar? 
Nina Ström säger att det finns en mängd risker i kommunen. Om det blir störningar i 
samhällsviktig verksamhet så kommer samhället att prioritera samhällsviktiga 
funktioner och personer med särskilda behov.  Försvarsmakten och myndigheten för 
Samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort analyser som visar att man behöver 
stärka den civila beredskapen. 
 
Om det till exempel blir ett elavbrott så går det inte att handla eller tanka. På vissa 
objekt finns stationär reservkraft. Bodens kommuns tätort har ett av landets mest 
redundanta elnät, men det går att ställa till stor skada om någon vill slå ut 
samhällsviktiga funktioner. 
 
Under det närmaste året kommer det att vara nationella kampanjer om beredskap i 
hemmet de närmaste året. Enligt kampanjen ska man klara sig i 72 timmar. 
 
Det finns flera sätt att skydda sig.  

 Kunskap om hur ska man skydda sig. Vilken riskbild finns i kommunen? Hur vår 
jag information om en pågående händelse? Det är viktigt att vara källkritisk.  

 Man bör ha en krislåda med mat och vatten för tre dygn. I lådan bör finnas   
batteridriven radio, medicin, viktiga papper, kontanter, telefonlista, 
hygienartiklar mm 

 Medicinlista som visar vilka typer av medicin man behöver, vilka mängder och 
hur ofta den ska tas  

 För personer med särskilda behov bör det finnas en plan för 
utrymning/inrymning  anpassad efter egna behov (till exempel hörsel- eller 
synpåverkan)  

 Viktigt med nätverk som kan ge stöd (familj/anhörig, vänner, grannar) 

 
Gunnar Halin frågar om de som har personlig assistans som inte är kommunal. Nina 
Ström svarar att varje förvaltning har en planering som ska ta hänsyn till dem som har 
privata utförare. 
 

§7 Övriga frågor 
Tillgänglighetsinventeringen av kommunala lokaler 
Fastighetschefen Conny Bergvall säger att kfu-förvaltningen har gjort en prioritering av 
lokaler enligt följande: Nordpoolen, Ridhuset, Ishallen, Försvarsmuseum och 
Medborgarhuset. Utbildningsnämnden vill att åtgärderna beslutas i direkt samverkan 
med berörda verksamheter. 
 
SRF har lämnat synpunkter på ledstråket in i Björknäsgymnasiet. Conny Bergwall har 
tittat på synpunkten och tycker att det är klok synpunkt. Han kommer att stämma av 
med skolan och kfu-förvaltningen.  
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Det finns ett förslag till detaljerad handlingsplan för åtgärder under 2017. Åtgärderna 
kostar 2 345 000 kronor. Totalt handlar det om investeringar och driftpengar på 7-8 
miljoner kronor för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i kommunens lokaler 
 
Parkering vid Centralskolan 
Staffan Larsson frågar om besöksparkering vid Centralskolan. Conny Bergvall tar med 
sig frågan. Ivan Åberg säger att en parkering för handikappade ska vara kvar vid dörren 
till Centralskolan. 
  
Fråga från HSO: Var finns handläggare placerade geografiskt som personer med 
funktionsnedsättning behöver besöka på grund av sin funktionsnedsättning? 
Conny Bergvall säger att boende- och stödchefer sitter i gamla polisstationen. 
Anders Pettersson uppfattar att frågan handlar om var man får tag i var de personer 
som man söker sitter. Han hänvisar till växelpersonalen som vet var alla sitter. Det pågår 
en stort jobb att utveckla en medborgarservice i Stadshuset. Dit kan man vända sig för 
att få svar på frågor.  Den ska vara den första ingången till alla ärenden.  
 
Inredning och hörselslinga i kommunstyrelse-salen 
Hendrik Andersson säger att det kommer att bli nya stolar och bord i 
kommunstyrelsesalen 
 
Kerstin Isaksson frågar är när det ska göras något åt hörselslingan. Conny Bergvall säger 
att man kommer att göra om ytskiktet, matta och byta ut all teknik inklusive hörslingan. 
Arbetet ska börja i juni och bli klart i augusti 2017. 
 
 
 
Daniel Bergh, sekreterare 
 
 
 
Karin Vikström Eklund, ordförande 
 
 
 
Åsa Lindqvist, justerare 


