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ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Plats 

Stämmans öppnande 

Val av ordförande 
vid stämman 

Upprättande och 
fastställande av 
röstlängd 

Val av justerare 

Kallelse till stämman 

Godkännande av 
föredragningslistan 

Radisson Blu Waterfront Hotell, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. 

§1 
Styrelsens ordförande Göran Färm hälsar alla välkomna och 
förklarar föreningsstämman öppnad. 

§2 
Stämman beslutar 

att Ann-Marie Johansson, Region Jämtland Härjedalen väljs till 
ordförande vid årets stämma. 

§3 
Föreligger upprättad förteckning över de vid stämman närvarande 
medlemmarna. 

Stämman beslutar 

att fastställa röstlängden i enlighet med bilaga 1. 

§4 
Stämman beslutar 

att Stihna Johansson Evertsson, Högsby kommun och Anders 
Ohlsson, Karlskoga kommun väljs att justera stämmoprotokollet. 

§5 
Stämman förklaras vara sammankallad i behörig ordning. 

§6 
Stämman beslutar 

att godkänna föredragningslistan, bilaga 2. 
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§7 
Information om 	Kommuninvests ekonomi och framtidsplaner har utförligt 
Kommuninvests 	redovisats vid föredragningar tidigare denna dag. 
ekonomi och 
framtidsplaner 	Stämman beslutar 

att till protokollet notera att detta ärende därmed anses föredraget. 

§8 
Fastställande av 	Föreligger förslag till ägardirektiv år 2016 för Kommuninvest i 
ägardirektiv 	Sverige AB, bilaga 3. 

Stämman beslutar 

att fastställa förslaget till ägardirektiv för Kommuninvest i Sverige 
AB samt 

att uppdra till föreningens representant att vid den ordinarie års-
stämman i Kommuninvest i Sverige AB besluta att det fastställda 
ägardirektivet ska tillämpas i bolaget. 

Årsredovisningen, 
revisionsberättelsen 
och gransknings-
rapport 

§9 
Årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas 
granskningsrapport för föreningen samt koncernen för år 2015 
anmäls, bilaga 4. 

Auktoriserad revisor Erik Åström, Ernst & Young AB, redogör för 
revisorernas arbete med föreliggande årsredovisning samt för 
revisionsberättelsen. 

Ombudet Anders G Högmark, Tjörns kommun ställer bl.a. frågor 
om årsredovisningens uppgifter om resande samt om Gröna lån. 

Frågorna besvaras av verkställande direktören Tomas Werngren 
föreningsstyrelsens ordförande Göran Färm. 

Stämman beslutar 

att lägga årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmanna-
revisorernas granskningsrapport för föreningen samt koncernen till 
handlingarna. 

Fastställelse av 
resultaträkningen 
och balansräkningen 

§10 
Stämman beslutar 

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för år 2015 för 
föreningen samt koncernen. 
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§11 
Vinstdisposition 	Stämman beslutar enhälligt 

att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition i föreningen. 

§ 12 
Ansvarsfrihet 	Stämman beslutar 

att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för förvaltningen under år 2015. 

§ 13 
Fastställande av 	För beslut föreligger förslag från valberedningen i föreningen till 
arvoden till 	 arvoden för föreningsstyrelse, lekmannarevisorer och revisor i 
föreningsstyrelsen 	Kommuninvest ekonomisk förening, bilaga 5. 

Som information föreligger även förslag från valberedningen i före-
ningens företag till arvoden för styrelse och revisor i Kommun-
invest i Sverige AB och Kommuninvest Fastighets AB, bilaga 6. 

Stämman beslutar 

att arvoden till föreningsstyrelsens ledamöter och suppleanter ska 
utgå enligt valberedningens förslag samt 

att notera att information om föreslagna arvoden i föreningens 
företag, lämnats. 

Fastställande av 
arvoden till 
valberedningen 

§ 14 
Stämman beslutar 

att arvoden till valberedningen i föreningen ska utgå enligt 
bilaga 7. 

§ 15 
Fastställande av 	Stämman beslutar 
arvode till revisor 

att arvode till revisor utgår enligt räkning, bilaga 5. 

§16 
Fastställande av 	Stämman beslutar 
arvoden till lek- 
mannarevisorerna 	att arvoden till lekmannarevisorerna ska utgå enligt bilaga 5. 

Val av styrelse, 
ordförande och 
vice ordförande 

§17 
Anders Ceder, valberedningens ordförande, redogör för valbered-
ningens förslag, bilaga 8. 
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Val av styrelse, 
ordförande och 
vice ordförande 

Som information föreligger även förslag från valberedningen i före-
ningens företag om val av styrelse i Kommuninvest i Sverige AB 
och Kommuninvest Fastighets AB bilaga 9. 

Stämman beslutar 

att för tiden intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja 
följande styrelse, ordförande och vice ordförande: 

Ordinarie ledamöter 
Lilly Bäcklund, (S), Lycksele kommun, omval 
Marie-Louise Forsberg-Fransson, (S), Region Örebro län, omval 
Linda Frohm, (M), Kalix kommun, omval 
Göran Färm, (S), Norrköpings kommun, omval 
Margreth Johnsson, (S), Trollhättans Stad, omval 
Patrik Jönsson, (SD), Hässleholms kommun, omval 
Niklas Karlsson, (S), Landskrona stad, omval 
Ewa-May Karlsson, (C), Vindelns kommun, omval 
Fredrik Larsson, (M), Landstinget i Värmland, omval 
Örjan Mossberg, (V), Växjö kommun, omval 
Niclas Nilsson, (SD), Kristianstads kommun, omval 
Jonas Ransgård, (M), Göteborgs Stad, omval 
Carina Såndor, (L), Skinnskattebergs kommun, omval 
Roland Åkesson, (C), Mönsterås kommun, omval 
Lotta Öhlund, (MP), Hallsbergs kommun, omval 

Suppleanter 
Peter Hemlin, (M), Sotenäs kommun, omval 
Catharina Winberg, (M), Växjö kommun, omval 
Christina Johansson, (M), Hällefors kommun, omval 
Anna-Britta Åkerlind, (C), Örnsköldsviks kommun, omval 
Mohamad Hassan, (L), Uppsala kommun, omval 
Bo Rudolfsson, (KD), Laxå kommun, omval 
Lennart Holmlund, (S), Umeå kommun, omval 
Camilla Egberth, (S), Motala kommun, omval 
Peter Kärnström, (S), Sandvikens kommun, omval 
Britta Flinkfeldt Jansson, (S), Arjeplogs kommun, omval 
Ulf Olsson, (S), Borås Stad, omval 
Pierre Sjöström, (S), Staffanstorps kommun, omval 
Roger Persson, (MP), Gävle kommun, omval 
Gertowe Thörnros, (V), Degerfors kommun, omval 
Robert Stenkvist, (SD), Botkyrka kommun, omval 

Ordförande: Göran Färm, omval 
Vice ordförande: Linda Frohm, omval 

att när ordinarie ledamot är förhindrad, ska suppleant tjänstgöra 
enligt följande turordning: 

'715- 

0 
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Val av styrelse, 
ordförande och 
vice ordförande 

Vid frånvaro av ordinarie 
ledamot för 

Tjänstgör suppleant i följande 
ordning 

Moderaterna (M) M, L, KD, C, S, MP, V, SD 
Centerpartiet (C) C, M, L, KD, S, MP, V, SD 
Liberalerna (L) L, M, C, KD, S, MP, V, SD 
Kristdemokraterna (KD) Har inte någon ordinarie ledamot 
Socialdemokraterna (S) S, MP, V, M, C, L, KD, SD 
Vänsterpartiet (V) V, S, MP, M, C, L, KD, SD 
Miljöpartiet (MP) MP, S, V, M, C, L, KD, SD 
Sverigedemokraterna (SD) SD, S, M, KD, C, L, V, MP 

Om mer än en suppleant från angivet parti är närvarande, tjänstgör 
de i den ordningsföljd som de upptagits i protokollet från stämman 
där de valdes. 

att notera att information lämnats om föreslagna val av styrelse i 
föreningens företag. 

§ 18 
Val av revisor 
	

Lekmannarevisorerna Anita Bohman och Niklas Sjöberg redogör 
för den av dem genomförda upphandlingen av revisionstjänster och 
om förslaget till val av revisor, bilaga 10.  

Stämman beslutar 

att intill slutet av ordinarie stämma som hålls år 2020 välja 
revisionsbolaget KPMG AB till revisor i föreningen samt 

att uppdra till föreningens ombud att vid årsstämmorna i förening-
ens bolag rösta för att samma revisionsbolag där utses till revisor 
för samma period. 

Val av lekmanna-
revisorer i före-
ningen och dess 
bolag 

§19 
Anders Ceder, valberedningens ordförande, redogör för valbered-
ningens förslag till val av lekmannarevisorer och den ändring i det 
utsända förslaget som vidtagits. 

Stämman beslutar 

att för tiden intill slutet av den ordinarie stämma som hålls år 2020, 
välja följande lekmannarevisorer: 

Barbro Hassel, (S), Skara kommun, nyval 
Cecilia Löfgreen, (M), Järfälla kommun, nyval 

att för tiden intill slutet av den ordinarie stämma som hålls år 2020, 
välja Hassel och Löfgreen till lekmannarevisorer i Kommuninvest i 
Sverige AB. 

M 
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Val av valberedning 
i föreningen 

§ 20 
Styrelsens ordförande Göran Färm redogör för styrelsens förslag, 
bilaga 11. 

Stämman beslutar 

att intill slutet av nästa ordinarie föreningsstämma, välja följande 
valberedning i föreningen samt ordförande och vice ordförande: 

Kenneth Carlsson, (L), Färgelanda kommun, omval 
Anders Ceder (S), Region Örebro län, omval 
Ambjörn Hardenstedt, (S), Svedala kommun, omval 
Kerstin Sjöström, (C), Nordmalings kommun, omval 
Elisabet Lassen (S), Sollefteå kommun, omval 
Arne Lernhag, (M), Öckerö kommun, omval 
Martina Mossberg, (M), Haninge kommun, omval 

Ordförande: Anders Ceder, omval 
Vice ordförande: Arne Lernhag, omval 

§ 21 
Val av representanter Föreligger förslag om val av representanter till bolagsstämmorna i 
till stämmor 	föreningens företag, bilaga 12. 

Stämman beslutar 

att utse föreningsstyrelsens ordförande, med föreningsstyrelsens 
vice ordförande som ersättare till ombud vid den ordinarie 
årsstämman i Kommuninvest i Sverige AB, som genomförs 2016 
samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma som genomförs 
under tiden därefter och fram till slutet av nästa ordinarie 
föreningsstämma, 

att utse kreditmarknadsbolagets styrelseordförande, med 
föreningsstyrelsens vice ordförande som ersättare till ombud vid 
den ordinarie årsstämman i Kommuninvest fastighets AB som 
genomförs 2016 samt i förekommande fall vid extra bolagsstämma 
som genomförs under tiden därefter och fram till slutet av nästa 
ordinarie föreningsstämma samt 

att representanterna ska besluta i enlighet med föreningsstämmans 
instruktioner, i förekommande fall föreningsstyrelsens 
instruktioner, samt i vad gäller val av styrelser, övriga funktionärer 
ocj s arvodering i enlighet med valberedningens förslag. 
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§ 22 
Plats för nästa 
	

Föreligger förslag om plats för nästa föreningsstämma, bilaga 13. 
stämma 

Stämman beslutar 

att uppdra till föreningens styrelse att besluta om plats för 2017 års 
stämma. 

Fastställande av 
arbetsordning för 
valberedningen i 
föreningen 

§ 23 
Föreligger förslag till arbetsordning för valberedningen i Kommun-
invest ekonomisk förening, bilaga 14. 

Stämman beslutar 

att fastställa arbetsordningen för valberedningen i föreningen i den 
lydelse som framgår av bilagan. 

Fastställande av 
arbetsordning för 
valberedningen i 
föreningens 
företag 

§ 24 
Föreligger förslag till arbetsordning för valberedningen i Kommun-
invest ekonomisk förenings företag, bilaga 15. 

Stämman beslutar 

att fastställa arbetsordningen för valberedningen i föreningens 
företag i den lydelse som framgår av bilagan samt 

att uppdra åt föreningens representant vid de ordinarie årsstämmor-
na i Kommuninvest i Sverige AB och Kommuninvest Fastighets 
AB att besluta att den av föreningsstämman fastställda arbets-
ordningen för valberedningen i Kommuninvest ekonomisk 
förenings företag ska fastställas. 

Fastställande av 
arbetsordning för 
lekmanna-
revisorerna 

§ 25 
Föreligger förslag till arbetsordning för lekmannarevisorerna i 
Kommuninvest ekonomisk förening, bilaga 16. 

Stämman beslutar 

att fastställa bilagda arbetsordning för lekmannarevisorerna i 
Kommuninvest ekonomisk förening. 

§ 26 
Årlig insats- 	Föreligger förslag om årlig insatsskyldighet — 2016 års insats, 
skyldighet 	 bilaga 17. 
år 2016 

Stämman beslutar 

att medlemmarna ska delta med en årlig insats enligt följande: 

a A 
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Årlig insats-
skyldighet 
år 2016 

- respektive medlems årliga insatsskyldighet för 2016 skall uppgå 
till 100, 50, 25 eller 0 procent av hela den överskottsutdelning i 
form av återbäring och insatsränta på inbetalda medlemsinsatser 
och överinsatser som stämman beslutat om och som utdelats till 
respektive medlem, 

- reduceringen av den årliga insatsskyldigheten ska ske utifrån hur 
stor andel av den för medlemmen fastställda högsta insatsnivån 
som erlagts i enlighet med vad som anges i föreningens stadgar 
samt 

- den årliga insatsen 2016 förfaller till betalning en månad efter 
stämmans beslut eller vid den senare tidpunkt som följer av att 
stämmans beslut om överskottsutdelning först måste ha verkställts 
och att därefter minst två veckor förflutit. 

Plan för 
Kommuninvests 
kapitaluppbyggnad 
med riktlinjer och 
beslutsordning 

§ 27 
Föreligger "Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad" med 
riktlinjer och beslutsordning, bilaga 18. 

Stämman beslutar 

att med godkännande lägga planen för Kommuninvests kapital-
uppbyggnad till handlingarna samt 

att till protokollet notera att föreningsstämman 2015 fastställt de 
riktlinjer och beslutsregler som anges i avsnitt 5 i planen. 

Bemyndigande att 
genomföra ny-
emissioner 

§ 28 
Föreligger förslag till bemyndigande att under tiden fram till nästa 
årsstämma genomföra en eller flera nyemissioner, bilaga 19. 

Stämman beslutar 

att uppdra till föreningens ombud på årsstämman i Kommuninvest i 
Sverige AB att där besluta enligt följande: 

- bemyndiga bolagsstyrelsen att under tiden intill nästa årsstämma 
genomföra en eller flera nyemissioner som ligger inom det i 
bolagsordningen för Kommuninvest i Sverige AB angivna 
maximala aktiekapitalet, 

- vid emissionen skall den nuvarande aktieägaren Kommuninvest 
ekonomisk förening ha företrädesrätt till de nya aktierna samt 

- de närmare villkoren för emissionerna skall bestämmas av 
bolagsstyrelsen. 



Justeråk,\_  

Ann-Marie Johansson 
	

Stihna Joha -Kson Evertsson 
Ordförande 	 Justerare 

41,~ 
Anders Ohlsson 
Justerare 
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Stämmans avslutning Då inga ytterligare ärenden föreligger tackar ordföranden 
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Tid: 
	

Klockan 16.05-16.50. 
Vid protokollet 

Thomas Äkelius 
Sekreterare 
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Organisation 	 Efternamn 
	

Förnamn 
Alvesta kommun 

Aneby kommun 

Arboga kommun 

Arjeplog kommun 

Arvidsjaurs kommun 

Arvika kommun 

Askersunds kommun 

Bollebygds kommun 

Borgholms kommun 

Borlänge kommun 

Borås kommun 

Boxholms kommun 

Bräcke kommun 

Båstads kommun 

Degerfors kommun  

Eksjö kommun 

Emmaboda kommun 

Enköpings kommun 

Eskilstuna kommun 

Falkenbergs kommun 

Falköpings kommun 

Falu kommun 

Filipstads kommun 	 Gruvberger 

Färgelanda kommun 	 Börjesson 

Gagnefs kommun 	 Homman 	 !rene 

Gislaveds kommun 	 Palmgren 	 Niclas 

Gnesta kommun 	 Anderson 	 Sven 

Grums kommun 	 Haraldsson 	Leif 

Gullspångs kommun 	 Gullberg 	 Carina 

Gällivare kommun 	Alriksson 	 Lars  

Gävle kommun 	 Källgren Sawela 	Inger 

Göteborgs Stad 	 Lindh 	 Peter  
Götene kommun 	 Karlsson 	 Åsa  
Habo kommun 	 Svensson 	David 

Hagfors kommun 	 Ronacher 	 Ann-Sofie 

Hallsbergs kommun 	Svahn 	Andreas  

Halmstads kommun 	 Graf 	  Carl Fredrik 

Hammarö kommun 	 Gidlöf 	 Siw 

Haninge kommun 	 Karlsson 	 Jörn 

Heby kommun 	 Elmersjö 	Carl-Åke  

Hedemora kommun 	Hansson 	Ulf 	 

Hjo kommun 	 Rydén 	 Pierre 

Hofors kommun 	Dangardt 	 Marie-Louise 
Hylte kommun 	Löfquist 	 Ronny 

Håbo kommun 	  Lund 	 Carina 

Hällefors kommun 	Jernberg 	 Annahelena 

Härnösands kommun 	 Glas 	 Bo 

Ribacke 

Oskarsson 

Bode 

Flinkfeldt Jansson 

Eklund 

Söderström 

Eriksson 

Anderen 

Corkovic 

Bohman 

Farah 

Johansson 

Kvist 

Linden 	Johan 

Halvarsson 	 Roland 	 

Lindström 	 Joakim 

Fagerström 	 Ann-Marie 

Jansson 	 Sven 

Lundkvist 	 Lars-Olof 

Svensson 	Per 

Sjödahl 	 Lena 

Hedenmark 	 Anders 

Per  

Ulla 

Per 

lrene 

Agneta  

Britta 

Sara 

Peter 

Per 

Ingridh 

Ilko  

Jan 

Mohamed Ahmed 

Britt-Marie 

Henrik 

Röstlängd vid föreningsstämma 2016-04-21 
	Bilaga 1 



Hässleholms kommun 	Spångberg 	Håkan 

Höganäs kommun 	 Lindvall 	 Tommy 

Högsby kommun 	 Johansson-Evertsson 	Stihna 

Hörby kommun 	 Odeberger 	 Robert 

Höörs kommun 	 Ekelund 	 Christer 

Järfälla kommun 	 Håkansson 	 Ingvar 

Jönköpings kommun 	 Gillsberg 	 Andreas 

Karlshamns kommun 	 Westerlund 	 Annika 

Karlskoga kommun 	 Ohlsson 	 Anders 

Karlskrona kommun 	 Hansson 	 Patrik 

Karlstad kommun 	 Torin 	 Alexander 

Katrineholms kommun 	Callhammar 	 Ewa 

Kinda kommun 	 Hoflund 	 Björn 

Knivsta kommun 	 Bergström 	Klas 

Kristianstad kommun 	 Nilsson 	 Sven 

Krokoms kommun 	 Åsling 	 Hans 

Kumla kommun 	 Eriksson 	 Björn 

Kungsbacka kommun 	 Borg 	 Eva 

Kungälvs kommun 	 Wiktorsson 	 Ove 

Köpings kommun 	 Salomonsson 	 Elizabeth 

Landskrona Stad   Esbjörnsson 	 Jonas 

Landstinget i Uppsala län 	 Wennberg 	  Börje 

Landstinget i Värmland 	Larsson 	 Fredrik 

Landstinget Västmanland 	 Norström 	 Denise 

Laxå kommun 	  Rudolfsson 	 Bo 

Lekebergs kommun 	 Söderman 	 Håkan 

Leksands kommun 	 Fändrik 	  Mikael 

Lerums kommun 	 Jansson 	 Lill 

Lessebo kommun 	 Widnennark 	 Monica 

Lidköpings kommun 	 Lundell 	 Kenneth 

!Lilla Edets kommun 	 Åkesson 	 Bert 

,Lindesbergs kommun 	 Gustavsson 	 Irja  
Ljungby kommun 	 Gunnarsson 	 Magnus 

'Ludvika kommun 	 Pettersson 	 Leif 

ILuleå kommun 	 Öström 	 Jan _ 
'Lunds kommun 	 Henriksson 	 Annette 

Karlsson 	 Stig-Lennart 

Rombrant 	 Ronald 

Fagerlund 	 Björn r 
Mjölby kommun 	 Vilhelmsson 	 Cecilia 

Motala kommun 	 Hjalmarson 	 Jangunnar 
, 

Mullsjö kommun 	 Danielsson 	 Linda 

'Munkfors kommun 	 Lindqist 	 Mathias 

,Mönsterås kommun 	 Åkesson 	 Roland 

IMörbylänga kommun 	Yngvesson 	 Henrik 

'Nora kommun 	 Oscarsson 	 Solweig 
t 
iNordanstigs kommun 	 Eng 	 Stig  
1Norrköpings kommun 	 Liljeblad 	 Kikki  

[Norrtälje kommun 	Falk 	 Ulrika 
1Norsjö kommun  /  	 Jansson 	 Håkan 

-w-- yA16,22  h)  

ILycksele kommun 

iLysekils kommun 

IMariestad kommun 



Jeansson 

Högmark 

Birnstein  

Nilsson Bokor  

Persson 

Christina  

Effe 

Johan 

Jan 

Marit 

Tommy 

Peter 

Håkan 

Catharina 

Peter 

Björn 

Tommy 

Ann-Marie 

Torgny 

Annette 

Kerstin 

Ibrahim 

Karl-Erik 

Ann-Christin 

Fredrik 

Maria 

Katarina 

Mikael 

Peter 

Pierre  

Bo 

I ngela 

Tomas 

011e 

Crister 

Dan 

Bengt-Eric 

Bo 

Bengt 

Bengt 

Christer 

Magnus 

Marlene 

Mats 

Luisa 

Elsa 

Boel 	 

Liselotte 

Anna-Karin 

Bengt-Olov 

Ewa 

Mikael 

Anders G 

Angela 

Henrik 

Nybro kommun 

Nykvarns kommun 

Nynäshamns kommun 

Nässjö kommun 

Ockelbo kommun 

Osby kommun 

Oskarshamns kommun 

Ovanåkers kommun 

Oxelösunds kommun  

Piteå kommun 

Region Gotland 

Region Gävleborg 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Örebro län 

Rättviks kommun 

Sandvikens kommun 

Sigtuna kommun 

Simrishamns kommun 

Sjöbo kommun 

Skara kommun 

Skellefteå kommun 

Skövde kommun 

Sollefteå kommun 

Sotenäs kommun 

Staffanstorps kommun 

Stenungsunds kommun 

Storfors kommun 

Storumans kommun 

Sunne kommun 

Svedala kommun 

Säters kommun 

Södertälje kommun 

Tanums kommun 

Tidaholms kommun 

Tierps kommun 

Timrå kommun 

Tingsryds kommun 

Tjörns kommun 

Torsby kommun  

Torsås kommun 

Tranemo kommun 

Davidson 

Östman 

Westin 

Öhlin 

Rennpling 

Augustsson 

Wretlund 

Englund 

Fredriksson 

Roslund 

Jansson 

Berger 

Johansson  

Larsson 

Riesbeck 

Almen 

Khalifa 

Olsson 

Walmeus 

Nordström 

Marklund  

Jonsson 

Sjölund 

Hemlin 	  

Sjöström 

Pettersson 

Bergare 

Mörtsell 	  

Edgren 

Hansson 

Efraimsson Vestman 

Godner 

Broberg  

Skatt 

Eriksson 

Lindstrand 

Trollhättans Stad 

Trosa kommun 

Tyresö kommun 

Töreboda kommun 

Uddevalla kommun 

Umeå kommun 

Upplands Väsby kommun 

Uppsala kommun 

Vadstena kommun 

0519/-  

Jonasson 

Sandström 

Renman 

Sjöberg  

Adolfsson  

Lindvall  

Åberg 

Burwick  

Wahren 



Valdemarsviks kommun 	Nilsson 	 Anna 
Vallentuna kommun 	 Hellberg 	 Annika 
Vansbro kommun 	 Larsson 	 Torsten 
Vara kommun 	 Nelander 	 Fredrik 
Varberg kommun 	 Ravlo Svensson 	 Turid 
Vaxholms Stad 	 Lindgren 	 Lars 

Vindelns kommun 	 Dahl 	 Göran 
Vänersborgs kommun 	Ljunggren 	 Lars-Göran 
Vännäs kommun 	 Söderling 	 Johan 
Värmdö kommun 

Värnamo kommun 

Västerviks kommun 

Växjö kommun 

Ydre kommun 

Åre kommun 

Åstorps kommun 

Älmhults kommun 

Älvkarleby kommun 

Älvsbyns kommun 

Ängelholms kommun  

Öckerö kommun 

Ödeshögs kommun 

Örebro kommun 

Örnsköldsviks kommun 

Östhammars kommun 

Östra Göinge kommun 

Överkalix kommun 

Pettersson 	 Monica  

Fransson 	 Kjell 

Jansson 	 Gunnar  

Schöldberg 	 Per 

Svensson 	 Anna-Lena 

Bergman 	 Peter 

Sandberg 	 Ronny 

Almkvist 	 Ingemar 

Larsson 	 Marie 

Lundberg 	 Ulla 

Holmberg 	 Robin 

Lernhag 	 Arne 

Andersson 	Jonas 

Blom 	 Agneta 

Sondell 	  Robert 

Nyberg 	Peter 

Nilsson 	Sofia 

Jakobsson 	 Anne 

Antal medlemmar o 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

