#LSS20

Ifrågasatt lag upp i Riksdagen

Fr. v: Bengt Westerberg, Veronica Hedenmark, Barbro Lewin, Thomas Hammarberg, Anna Hallgren, Elaine Jo
Eva Nordin-Olson, Sören Olsson, Therese Karlsson, Thomas Juneborg, och Jonas Franksson kommer delta u

Ifrågasatt lag upp i Riksdagen
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