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Kf § 22 Dnr 2020-000012  

Öppnande 

Ordförande vid dagens möte, Stina Kimselius, M, hälsar alla välkomna och 

öppnar mötet klockan 9.10.  

Protokollets justering och val av justerare 

Maria Jacobsson och Rasmus Ericsson, utses att justera protokollet den 22 

april 2020.  

Upprop 

Vid uppropet noteras 20 ledamöter och 3 ersättare.  

Kungörelse och kallelse 

Kommunfullmäktige kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 15 

april 2020 och kallelse skickades ut den 8 april 2020. 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 

_____ 
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Kf § 23 Dnr 2020-000158  

Kommunfullmäktiges arbetsordning - Sammanträde på 
distans 

Kort sammanfattning 

I kommunfullmäktiges arbetsordning saknas skrivelse om deltagande på 

distans och detta föreslås läggas till.           

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i 

kommunfullmäktiges arbetsordning:   

Sammanträde på distans  

Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger under tiden 

krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 

och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

kommunsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att det tas fram mallar för distansmöten.  

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen är det möjligt för ledamöter att delta i fullmäktiges 

sammanträden på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om 

detta. 

De politiska processerna påverkas av nuvarande Coronavirus och andra 

framtida möjliga påfrestningar kan komma att göra detsamma. För att 

minska påverkan på det politiska arbetet föreslås kommunallagens 

möjligheter att genomföra sammanträden på distans, nyttjas.                        

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 56 

Tjänsteutlåtande 7 april 2020 
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Kf § 23 Dnr 2020-000158  

Kommunfullmäktiges arbetsordning - Sammanträde på 
distans 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i kommunfullmäktiges 

arbetsordning: Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger under 

tiden krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans 

ska i förväg anmäla detta till kommunsekreteraren. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans. Kommunfullmäktige beslutar att det tas fram 

mallar för distansmöten. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det.    

_____ 

Kopia till 

Sofie Eén, kommunsekreterare  
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Kf § 24 Dnr 2020-000136  

Kommunstyrelsens reglemente - Sammanträde på 
distans 

Kort sammanfattning 

I kommunstyrelsens reglemente saknas skrivelse om deltagande på distans 

och detta föreslås läggas till.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i 

kommunstyrelsens reglemente:  

Sammanträde på distans  

Kommunstyrelsen/krisledningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger 

under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum 

om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

kommunsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Kommunstyrelsen/krisledningsnämnden får bestämma vad som närmare 

ska gälla om deltagande på distans i 

kommunstyrelsen/krisledningsnämndens sammanträden.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att det tas fram mallar för distansmöten.    

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen är det möjligt för ledamöter att delta i nämndens 

sammanträden på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om 

detta. 

De politiska processerna påverkas av nuvarande Coronavirus och andra 

framtida möjliga påfrestningar kan komma att göra detsamma. För att 

minska påverkan på det politiska arbetet föreslås kommunallagens 

möjligheter att genomföra sammanträden på distans, nyttjas.               
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Kf § 24 (forts) Dnr 2020-000136  

Kommunstyrelsens reglemente - Sammanträde på 
distans 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 57 

Tjänsteutlåtande 27 mars 2020 

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, kommunstyrelsens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i kommunstyrelsens 

reglemente: Kommunstyrelsen/krisledningsnämnden får, om särskilda skäl 

föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om 

ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta 

på distans ska i förväg anmäla detta till kommunsekreteraren. Ordföranden 

avgör om närvaro får ske på distans. Kommunstyrelsen/krisledningsnämnden 

får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 

kommunstyrelsen/krisledningsnämndens sammanträden. 

Kommunfullmäktige beslutar att det tas fram mallar för distansmöten. 

Efter fråga på kommunstyrelsens förslag finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller det.    

_____ 

Kopia till 

Sofie Eén, kommunsekreterare  
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Kf § 25 Dnr 2020-000146  

Barn- och utbildningsnämndens reglemente - 
Sammanträde på distans 

Kort sammanfattning 

I barn- och utbildningsnämndens reglemente saknas skrivelse om deltagande 

på distans vid nämndens sammanträden.            

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i barn- och 

utbildningsnämndens reglemente:  

Sammanträden på distans  

Barn- och utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger under 

tiden krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 

och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.   

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

nämndsekreteraren. Ordförande avgör om närvaro får ske på distans. 

Barn- och utbildningsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla 

om deltagande på distans i nämndens sammanträden. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att det tas fram mallar för distansmöten.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen är det möjligt för ledamöter att delta på nämndens 

sammanträden på distans, under förutsättning att kommunfullmäktige fattat 

beslut om detta.   

De politiska processerna påverkas av nuvarande Coronavirus och andra 

framtida möjliga påfrestningar kan komma att göra detsamma. För att 

minska påverkan på det politiska arbetet föreslås det att kommunallagens 

möjligheter att genomföra sammanträden på distans utnyttjas.                
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Kf § 25 (forts) Dnr 2020-000146  

Barn- och utbildningsnämndens reglemente - 
Sammanträde på distans 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämnden 7 april 2020, § 26 

Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 58 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Det finns två förslag, barn- och utbildningsnämndens förslag, som föreslår 

att kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i barn- och 

utbildningsnämndens reglemente: Barn- och utbildningsnämnden får, om 

särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 

på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla 

detta till nämndsekreteraren. Ordförande avgör om närvaro får ske på 

distans. Barn- och utbildningsnämnden får bestämma vad som närmare ska 

gälla om deltagande på distans i nämndens sammanträden. 

Kommunstyrelsens förslag, som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

göra följande tillägg i barn- och utbildningsnämndens reglemente: Barn- och 

utbildningsnämnden får, om särskilda skäl föreligger under tiden 

krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans 

ska i förväg anmäla detta till nämndsekreteraren. Ordförande avgör om 

närvaro får ske på distans. Barn- och utbildningsnämnden får bestämma vad 

som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämndens sammanträden. 

Kommunfullmäktige beslutar att det tas fram mallar för distansmöten.      

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.   

Beslutsgången godkänns.   
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Kf § 25 (forts) Dnr 2020-000146  

Barn- och utbildningsnämndens reglemente - 
Sammanträde på distans 

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   

_____ 

Kopia till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Kf § 26 Dnr 2020-000149  

Bygg- och miljönämndens reglemente - Sammanträde 
på distans 

Kort sammanfattning 

Bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet och föreslår tillägg i bygg- 

och miljönämndens reglemente angående sammanträden på distans.                  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i bygg- och 

miljönämndens reglemente:  

Sammanträde på distans  

Bygg- och miljönämnden får, om särskilda skäl föreligger under tiden 

krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 

och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.  

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Bygg- och miljönämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i bygg- och miljönämndens sammanträden.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att det tas fram mallar för distansmöten.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Bygg- och miljönämnden behandlade ärendet den 6 april 2020, § 26.  

I bygg- och miljönämndens förslag till beslut, sista stycket, står det ”Bygg- 

och miljönämnden/krisledningsnämnden” vilket blir felaktigt då det är 

kommunstyrelsen som är krisledningsnämnd.  

Kommunstyrelsen föreslår därför tillägg i bygg- och miljönämndens 

reglemente utan ordet ”krisledningsnämnd”. I övrigt är förslag till beslut lika 

som bygg- och miljönämndens.            
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Kf § 26 (forts) Dnr 2020-000149  

Bygg- och miljönämndens reglemente - Sammanträde 
på distans 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 59 

Bygg- och miljönämnden den 6 april 2020, § 24 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Det finns två förslag, bygg- och miljönämndens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i bygg- och 

miljönämndens reglemente: Bygg- och miljönämnden får, om särskilda skäl 

föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 

sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 

och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 

villkor.  Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Bygg- 

och miljönämnden/krisledningsnämnden får bestämma vad som närmare ska 

gälla om deltagande på distans i bygg-och 

miljönämnden/krisledningsnämndens sammanträden. 

Kommunstyrelsens förslag, som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

göra följande tillägg i bygg- och miljönämndens reglemente: Bygg- och 

miljönämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans 

ska i förväg anmäla detta till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans. Bygg- och miljönämnden får bestämma vad som 

närmare ska gälla om deltagande på distans i bygg-och miljönämndens 

sammanträden.   

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.   

Beslutsgången godkänns.   
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Kf § 26 (forts) Dnr 2020-000149  

Bygg- och miljönämndens reglemente - Sammanträde 
på distans 

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   

_____ 

Kopia till 

Bygg- och miljönämnden 
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Kf § 27 Dnr 2020-000150  

Samhällsbyggnadsnämnden reglemente - 
Sammanträde på distans 

Kort sammanfattning 

I samhällsbyggnadsnämndens reglemente saknas skrivelse om deltagande på 

distans och detta föreslås läggas till.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente:   

Sammanträde på distans   

Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger under tiden 

krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 

och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om 

deltagande på distans i nämndens sammanträden.    

2. Kommunfullmäktige beslutar att det tas fram mallar för distansmöten.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen är det möjligt för ledamöter att delta i nämndens 

sammanträden på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om 

detta.  

De politiska processerna påverkas av nuvarande Coronavirus och andra 

framtida möjliga påfrestningar kan komma att göra detsamma. För att 

minska påverkan på det politiska arbetet föreslås kommunallagens 

möjligheter att genomföra sammanträden på distans, nyttjas.              
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Kf § 27 (forts) Dnr 2020-000150  

Samhällsbyggnadsnämnden reglemente - 
Sammanträde på distans 

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 60 

Samhällsbyggnadsnämnden 8 april 2020, § 20 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Det finns två förslag, samhällsbyggnadsnämndens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente: Samhällsbyggnadsnämnden får, om 

särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 

realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 

på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla 

detta till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 

distans. Samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska 

gälla om deltagande på distans i nämndens sammanträden.    

Kommunstyrelsens förslag, som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

göra följande tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente:  

Samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger under tiden 

krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter närvarande 

på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 

se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans 

ska i förväg anmäla detta till nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans. Samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad 

som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämndens sammanträden.   

Kommunfullmäktige beslutar att det tas fram mallar för distansmöten.    

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.   

Beslutsgången godkänns.   



  

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(19) 

Sammanträdesdatum 

22 april 2020 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kf § 27 (forts) Dnr 2020-000150  

Samhällsbyggnadsnämnden reglemente - 
Sammanträde på distans 

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   

_____ 

Kopia till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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Kf § 28 Dnr 2020-000148  

Socialnämndens reglemente - Sammanträde på distans 

Kort sammanfattning 

I socialnämndens reglemente saknas skrivelse om deltagande på distans och 

detta föreslås läggas till.     

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i socialnämndens 

reglemente:   

Sammanträde på distans   

Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger under tiden 

krisledningsnämnden är aktiverad, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 

och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 

deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.   

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till 

nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Socialnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 

på distans vid socialnämndens sammanträden.     

2. Kommunfullmäktige beslutar att det tas fram mallar för distansmöten.      

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunallagen är det möjligt för ledamöter att delta i nämndens 

sammanträden på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om 

detta.  

De politiska processerna påverkas av nuvarande Coronavirus och andra 

framtida möjliga påfrestningar kan komma att göra detsamma. För att 

minska påverkan på det politiska arbetet föreslås kommunallagens 

möjligheter att genomföra sammanträden på distans nyttjas.      

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsen 22 april 2020, § 61 
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Kf § 28 (forts) Dnr 2020-000148  

Socialnämndens reglemente - Sammanträde på distans 

Socialnämnden 6 april 2020, § 55 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Björn Hammarberg, M, föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Det finns två förslag, socialnämndens förslag, som föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att göra följande tillägg i socialnämndens 

reglemente: Socialnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda 

med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga 

rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att 

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som 

önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till nämndsekreteraren. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Socialnämnden får 

bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans vid 

socialnämndens sammanträden. 

Kommunstyrelsens förslag, som föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

göra följande tillägg i socialnämndens reglemente: Socialnämnden får, om 

särskilda skäl föreligger under tiden krisledningsnämnden är aktiverad, 

sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får 

endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 

sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot 

som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till nämndsekreteraren. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. Socialnämnden får 

bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans vid 

socialnämndens sammanträden. Kommunfullmäktige beslutar att det tas 

fram mallar för distansmöten.   

Ordförande kommer att ställa de två förslagen mot varandra.   

Beslutsgången godkänns.   

Efter fråga på de två förslagen mot varandra finner ordförande att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   
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Kf § 28 (forts) Dnr 2020-000148  

Socialnämndens reglemente - Sammanträde på distans 

_____ 

Kopia till 

Socialnämnden 

 



KROKOMS KOMMUN                                                  Bilaga 1 
    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

    Sammanträdesdatum  Sida 

Kommunfullmäktige   22 april 2020  1 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
Sammanträdeslista      
      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§            §              §  

Anteck- 
ningar 

      
Moderata samlingspartiet:      
      
Björn Hammarberg L     
Jannike Hillding -     
Bengt Olofsson -     
Carl-Oscar Fransson L     
Stina Kimselius L     
Leif Holm -     
      Roland Larsamo      
      Frida Skoog      
      Ulf Wärdell      
      
      
Centerpartiet:      
      
Gunnar Hellström -     
Karin Jonsson L     
Hans Åsling L     
Karin Häggqvist -     
Andreas Karlsson L     
Astrid Lönn Jern -     
Peter Johansson L     
Karin Wallén L     
Bengt Nord L     
Lena Andersson -     
Harot Basil -     
Sarah Lundmark -     
      Tommy Lennartsson      
      Maria Söderberg      
      Morgan Movérare      
      Mathias Friman      
      Andreas Axelsson      
      Håkan Larsson      
      
      
Kristdemokraterna:      
      
Kjell Sundholm (Rasmus Ericsson) -     
      Rasmus Ericsson E     
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    Sammanträdesdatum  Sida 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
Sammanträdeslista (forts) 

     

      
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

När- 
varo 

Omröstningar 
§            §              §  

Anteck- 
ningar 

      
Arbetarpartiet - Socialdemokraterna:      
      
Sture Hernerud (Carina Grahn Hellberg) -     
Niklas Rhodin L     
Maria Jacobsson L     
Annika Hansson L     
Mikael Karlsson -     
Leif Jonsson L     
Jenny Palin -     
Yvonne Rosvall -     
Peter Grundström L     
Katarina Rosberg -     
Claes-Göran Bergh -     
Pia Hernerud -     
Göran Eleklint L     
      Sven Höckert      
      Carina Grahn Hellberg E     
      Rolf Lilja      
      Monica Dahlén      
      Kjell Nilsson      
      Carina Fröberg      
      Maj Söderström      
      
      
Vänsterpartiet:      
      
Marie Svensson L     
Nehro Mostafaee L     
Mona Puttick -     
      Ulla-Greta Rexner      
      Krister Lundström      
      
      
Miljöpartiet de gröna:      
      
Jan Runsten (Eva Ljungdahl) -     
      Eva Ljungdahl E     
      Dmitar Savic´      
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    Sammanträdesdatum  Sida 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 
Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

 
Sammanträdeslista (forts) 

     

 
Ledamöter 
      Tjänstgörande ersättare 

 
När- 
varo 

 
Omröstningar 
§             §             §  

 
Anteck- 
ningar 

      
Sverigedemokraterna:      
      
Ronny Karlsson L     
Jan Englund -     
Claes Sundberg L     
Marcus Danielsson -     
      Sune Sjöström      
      Madeleine Reppe      
      
      
Jämtlands Väl Krokom:      
      
Niclas Höglund L     
      Evert Jonsson      
      Hanna Stenmark      
      

Vid upprop 20 L     
 3 E     

 23     
      
      
      
 


