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Sammanfattning 

De väsentligaste synpunkterna från granskningen av årsbokslut 2008 redovisas nedan. 
 

 Det redovisade resultatet uppgår till -4,8 Mkr (-3,2 Mkr för koncernen) med ett 
balanskravsresultat på 0,2 Mkr. Vår granskning visar att bokslutet i alla väsentliga 
delar är korrekt upprättat och visar en rättvisande bild av kommunens ställning och 
resultat. 

 
 Någon tolkning av begreppet god ekonomisk hushållning för Svalövs kommun finns 

inte angivet i budgeten för 2008. Av årsredovisningen framgår att 2 av 5 finansiella 
mål samt 27 av 49 verksamhetsmål uppnåtts. Enligt Lag om kommunal redovisning 
skall i förvaltningsberättelsen göras en uppföljning och samlad bedömning av om 
verksamheten bedrivits i enlighet med god ekonomisk hushållning. Någon sådan 
bedömning görs ej. Med anledning därav kan vi ej bedöma om verksamheten under 
året och resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om i 
budget och plan.  

 
 2003 skrevs aktierna i LSR ned med 2,9 Mkr till 0 då bolaget visat negativa resultat 

under en tid och det egna kapitalet förbrukats. Under 2004 till 2007 har åtgärder 
vidtagits för att vända den negativa utvecklingen och resultatet har varit positivt. 
Föregående år genomfördes en återföring om 1 Mkr och 2008 har återföring 
genomförts med 1,1 Mkr. Detta innebär såldes att cirka 2,1 Mkr av ursprunglig 
nedskrivning har återförts. Enligt LSRs bokslut per 2008-12-31 finns ett utgående 
justerat eget kapital (Svalövs andel 25%) om nästan 3,3 Mkr. Detta innebär att det 
skulle varit rimligt att återföra även kvarstående 0,8 Mkr. 

 
 Ingen fullständig inventering av maskiner och inventarier har genomförts. Vår 

rekommendation är att kommunen under 2009 utför en totalinventering.  

 
 Resultatet 2008 har belastats med kostnader för organisationsöversyn 

(omställningspaket) med sammanlagt 5 Mkr. Avsättningen avser att täcka 
kostnader för avgångsvederlag, avtalspension mm. Beslut om organisationsöversyn 
har fattats i samband med antagande av budget 2009. De kriterier som enligt Rådet 
för kommunal redovisning, RKR, rekommendation 10.1 Redovisning av 
avsättningar och ansvarsförbindelser krävs för att en avsättning skall ske bedöms 
vara uppfyllda. 
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1. Inledning 

På uppdrag av kommunrevisionen i Svalövs kommun har en granskning av årsbokslut och 
årsredovisning skett. Efter ändringar i kommunallagen skall revisorerna fr o m 2005 även 
bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. 
Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas årsbokslutet. Motsvarande gäller för 
granskning av delårsbokslutet Granskningsrapport och bedömning avseende 
delårsrapporten har lämnats separat. 
 
Denna rapport behandlar ur revisionssynpunkt väsentliga iakttagelser och belopp.  

2. Resultaträkning 

2.1 Resultatanalys 

Belopp i Mkr 
Resultatutfall mot budget och prognos 
 
 Budget  Prognos Utfall  Avv Avv 
 2008 augusti 2008 U/B   U/P 
Verksamhetens intäkter  168,7 185,6 210,8 42,1 25,2 
Verksamhetens kostnader -669,6 -699,0 -724,4 -54,5 -25,4 
Avskrivningar -16,4 -14,7 -15,7 0,7 -1,0 
Verksamhetens nettokostnader -517,3 -628,2 -529,1 -11,8 -1,2 
      
Skatteintäkter 393,3 392,6 392,1 -1,2 -0,5 
Utjämning 133,5 134,8 134,8 1,3 0,0 
Skattenetto 526,8 527,4 526,9 0,1 -0,5 
      
Finansiella intäkter 0,2 1,2 2,7 2,5 1,5 
Finansiella kostnader -9,5 -6,1 -5,3 4,2 0,8 
S:a finansiella poster -9,3 -4,9 -2,6 6,7 2,3 
        
Årets resultat 4,4 -5,6 -4,8 -5,0 0,8 
Resultat/skattenetto 0,1% Neg Neg   
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Verksamheternas nettokostnader 
 
 Budget  Prognos Utfall  Avv Avv 
NÄMNDER 2008 Augusti 2008 U/B   U/P 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelse -45,0 -44,2 -43,0 2,0 1,2 
Kultur- och utbildningsnämnd -287,5 -287,3 -286,5 1,0 0,8 
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnd -13,7 -13,5 -12,3 1,4 1,2 
Teknik- och servicenämnd, skattefin. -16,7 -16,5 -17,2 -0,5 -0,7 
Teknik- och servicenämnd, avgiftsfinan. 0,0 0,0 -1,0 -1,0 -1,0 
Vård- och omsorgsnämnd -129,0 -134,5 -134,5 -5,5 0,0 
Socialtjänstnämnd -33,1 -39,1 -39,0 -5,9 0,1 
Övriga -2,0 -2,0 -2,1 -0,1 -0,1 
Centrala poster -8,7 -7,2 -10,3 -1,6 -3,1 
Avgår – interna poster 18,5 16,2 16,8 -1,7 0,6 
       
Verksamhetens nettokostnader -517,2 -528,1 -529,1 -11,9 -1,0 

 
Jämförelsestörande poster 

2008 2007 
Förebyggande åtgärder för minskade IFO-kostnader 1,0 0,4 
Omställningspaket -5,0 - 
Nedskrivning förskola  -0,5 
Nedskrivning fastigheter  -2,1 
Översvämningskostnader  -2,5 
Reavinster  0,7 
Återföring av nedskrivning aktier LSR  1,0 
   
 Summa resultatpåverkan  -3,0 

 
Övergripande finansiell analys 
Belopp i Mkr 2008 2007 2006 
Ökningstakt skatteintäkter 5,2% 5,1% 5,6% 
Ökningstakt nettokostnader 6,4% 5,7% 4,9% 
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter 100,4% 99,1% 98,6% 
Eget kapital per invånare inkl ansvarsförbindelse, kr 1 335 1 940 4 366 
Investeringar / avskrivningar 394% 352% 185% 
Balanskravsresultat, Mkr 0,2 3,7 4,9 
Soliditet inkl hela pensionsåtagandet 3,3% 5,4% 13,2% 
 
Utfall jämfört mot budget respektive prognos augusti 
År Utfall  Budget Budget-

avvikelse 
Prognos Prognos-

avvikelse 
2008 -4,8 0,2 -5,0 -5,6 0,8 
2007 4,4 0,5 3,9 1,2 3,2 
2006 5,3 0,2 5,1 0,6 4,7 
2005 1,8 2,0 -0,2 -0,3 2,1 
2004 -0,6 -0,2 -0,4 -3,7 3,6 
2003 1,5 0,6 0,9 0,8 0,7 
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2.2 Kommentarer 

Budget har definierats som ursprunglig budget inklusive eventuell tilläggsbudget. 
 
Avvikelsen mot budget uppgår till -5,0 Mkr. Av avvikelsen svarar skatteintäkterna för +0,1 
Mkr, finansnettot +6,7 Mkr medan nämnderna avviker med totalt –11,8 Mkr. Största 
avvikelserna redovisar socialtjänstnämnden -5,9 Mkr samt vård- och omsorgsnämnden -5,5 
Mkr. Inom socialtjänstnämnden är det, liksom 2007, främst IFO som redovisar underskott,  
-5,0 Mkr (f å -2,8 Mkr) och avser kostnader för placeringar. Jämfört med utfall 2007 är 
kostnaden 1,9 Mkr högre 2008. Budgeten för 2008 liksom för 2007 förefaller således redan 
från början varit underbudgeterad. Vård- och omsorgsnämndens underskott är främst 
hänförbar till kostnader för LSS, med en budgetavvikelse på -4,6 mkr. Antal personer som 
berörs (personlig assistans, boende i gruppbostad, daglig verksamhet) har ökat från 100 
personer 2007 till 106 2008, jämfört med budget är ökningen 9 personer. Även här förefaller 
budgeten redan från början varit underbudgeterad. 
 
Totalt sett är utfallet 0,8 Mkr bättre än prognos. Nämnderna avviker däremot med -1,0 Mkr 
mot prognosen och avvikelsen återfinnes främst inom centrala poster med -3,1 Mkr. Här 
ingår 5 Mkr avseende organisationsöversyn/omställningspaket. Totalt sett är trenden att 
prognosen är försiktig i överkant. Redan vid prognostillfället fanns indikationer på att utfallet 
2007 skulle överträffa prognosen. 
 
Nettokostnaderna har ökat mer än föregående år och mer än budget. Skatteintäkterna 
understiger nettokostnadsökningen.  
 
Vid beräkning av eget kapital per invånare har pensionsskuld redovisad som 
ansvarsförbindelse inkluderats. Under 2007 ökade ansvarsförbindelsen kraftigt pga ny 
beräkningsmodell bl a innebärande ändrade livslängdsantaganden. Detta medförde en 
kraftig minskning av eget kapital per invånare.  
 
Den ”verkliga” soliditeten för kommunen, d v s inkl pensionsåtaganden intjänade före 1998, 
uppgår till 3,3% vilket innebär en minskning jämfört med föregående år med 2,1%-enheter. 
Störts förklaringen till den försämrade soliditeten är de stora investeringar, främst avseende 
Svalöfs gymnasium, som genomförts under året. Investeringarna har till övervägande del 
finansierats med externa lån (ökning 50 Mkr). Även det negativa resultatet bidrar till den 
försämrade soliditeten.  

3. Nyheter för året – nya rekommendationer 

Ett antal rekommendationer har under året och föregående år omarbetats av Rådet för 
kommunal redovisning. Dessa har dock inte inneburit någon väsentlig påverkan för Svalövs 
redovisning. Den viktigaste anledningen till omarbetningarna är att man vill ta bort 
hänvisningarna till Redovisningsrådets rekommendationer vilka inte längre uppdateras. I 
stället skall Rådets rekommendationer anpassas och skrivas i större utsträckning utifrån 
kommunernas egen situation. 
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4. Balansräkning 

4.1 Byggnader och mark 

Investeringar netto i materiella anläggningstillgångar och avskrivningar på dessa har de 
senaste åren uppgått till respektive beräknas de närmaste åren uppgå till:  
 

 
Av årets nettoinvesteringar om 61,9 Mkr motsvarar cirka 44% om- och tillbyggnad av Svalövs 
gymnasium. De fem största är enligt specifikation följande. 
 
 Utgift 

2008 

Om- och tillbyggnad Svalöfs gymnasium 27,5 

Om- och tillbyggnad Lunnaskolan 8,1 

Nytt biosteg, reningsverk Kågeröd 4,2 

Exploatering N Svalöv 16:6 (VA) 3,5 

Övriga investeringar inom VA 2,8 

Summa 46,1 

 
Ovanstående investeringsprojektet motsvarar 46,1 Mkr alternativt 74% av totala 
nettoinvesteringar 2008. 
 
Kommunens investeringstakt är i likhet med föregående år högre än vad som kan 
självfinansieras. Detta har resulterat i att kommunen varit tvungna att öka låneskulden med 
41,4 Mkr. En av kommunens finansiella målsättningar är att låneskulden skall minska vilket 
innebär att öka låneskulden för att finansiera investeringarna inte kan anses vara i harmoni 
med god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunens avskrivningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. Avskrivning 
avses starta då investeringen tas i drift.  
 
Föregående år har revisionen påtalat att kommunen inte hanterar avyttringar av 
anläggningstillgångar redovisningsmässigt korrekt. Efter uppföljningar vid bokslutet 2008 
görs bedömningen att kommunen har anammat en princip som är i enlighet med god 
redovisningssed. 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Utfall investeringar, Mkr 18,8 26,4 60,7 61,9 - - 

Budget investeringar, Mkr 34 78 58 89,5 36 27 

Genomförandegrad, % 55 34 96 69 - - 

Avskrivningar, Mkr 18,6 14,3 17,2 15,7 15,4 15,4 
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4.2 Maskiner och inventarier 

Kommunens avskrivningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. Avskrivning 
påbörjas då investeringen tas i drift. Under året har investeringar i maskiner och inventarier 
genomförts om cirka 6 Mkr.  
 
Inga väsentliga avvikelser beträffande aktiverade inventarier understigande ett halvt 
basbelopp har uppdagats. Inte heller genomgång av kostnadsförda förbrukningsinventarier 
och korttidsinventarier resulterade i några väsentliga felaktigheter. 
 
Ingen fullständig inventering av maskiner och inventarier har genomförts. Vår 
rekommendation från tidigare år att kommunen borde genomföra en totalinventering 
kvarstår.  

4.3 Finansiella anläggningstillgångar 

Bokfört värde på placeringar i värdepappersfonder uppgår till 32,4 Mkr (f å 28,4 Mkr). 
Marknadsvärdet uppgår till 32,8 Mkr (f å 31,4 Mkr). 
 
2003 skrevs aktierna i LSR ned med 2,9 Mkr till 0 då bolaget visat negativa resultat under en 
tid och det egna kapitalet förbrukats. Under 2004 till 2007 har åtgärder vidtagits för att vända 
den negativa utvecklingen och resultatet har varit positivt. Föregående år genomfördes en 
återföring om 1 Mkr och 2008 har återföring genomförts med 1,1 Mkr. Detta innebär såldes 
att cirka 2,1 Mkr av ursprunglig nedskrivning har återförts. Enligt LSRs bokslut per 2008-12-
31 finns ett utgående justerat eget kapital (Svalövs andel 25%) om nästan 3,3 Mkr. Detta 
innebär att det skulle varit rimligt att återföra även kvarstående 0,8 Mkr.  
 
Kommunen och dess dotterbolag har ett elhandelsavtal med Bergen Energi. Avtalet är 
upphandlat genom HBV. 2007 betalade kommunen 1,2 Mkr i deposition till Bergen Energi 
och under 2008 har ytterligare drygt 780 tkr betalats. Depositionen löper utan ränta. 

4.4 Avsättningar 

Avsättning för organisationsöversyn (omställningspaket) har skett 2008 med sammanlagt 5 
Mkr. Avsättningen avser att täcka kostnader för avgångsvederlag, avtalspension mm. Beslut 
om organisationsöversyn har fattats i samband med antagande av budget 2009. De kriterier 
som enligt Rådet för kommunal redovisning, RKR, rekommendation 10.1 Redovisning av 
avsättningar och ansvarsförbindelser krävs för att en avsättning skall ske bedöms vara 
uppfyllda. 
 
En avsättning i syfte att minska behandlingskostnaderna inom IFO gjordes i bokslutet 2006-
12-31 med 2 Mkr. Avsättningen avsåg kostnader som ej motsvarades av en inträffad 
händelse varför den ansågs strida mot grundläggande redovisningsprinciper. Under 2007 
och 2008 har ca 0,4 Mkr resp 1,0 Mkr använts till tre projekt, Adato (ett missbruksprojekt 
2007 och 2008), Ventilen (familjerådgivning 2007) samt Viva (öppenvård för personer med 
psykisk ohälsa). Per 2008-12-31 kvarstår således 0,6 Mkr av avsättningen.  
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4.5 Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder uppgår till totalt 152,9 Mkr vilket innebär en ökad upplåning om totalt 
41,4 Mkr jämfört med 2007. Enligt Svalövs kommuns författningssamling Riktlinjer för 
medelsförvaltning får ett enskilt lån ej överstiga 20 Mkr. Per 2008-12-31 finns två lån, ett på 
40 Mkr och ett på 25 Mkr, som överstiger denna gräns. 

4.6 Periodisering av utgifter och inkomster 

Genomförd periodiseringskontroll påvisar inga väsentliga avvikelser. 

4.7 Leverantörsskulder 

Under 2007 gjordes en nedskrivning av leverantörsskulder med 0,3 Mkr som ett centralt 
anslag då kommunen inte kunde stämma av leverantörsskulderna och på sätt belasta rätt 
kostnadsbärare. Under 2008 har det löpande kvarstått en del problem med avstämning av 
leverantörsreskontran. Per 2008-12-31 kvarstår dock endast en mindre avvikelse. 

4.8 Upplupna kostnader 

Kommunen är inblandad i en tvist vilken resulterat i en stämning på ca 1 Mkr. Hela beloppet 
är sedan 2005 skuldfört inklusive ränta, totalt 1,4 Mkr. Under 2008 har kommunen vunnit i 
tingsrätten varpå motparten överklagat till hovrätten. Till följd av utgången i tingsrätten har 
kommunen bokat upp rättegångskostnader om 0,4 Mkr som fordran då motparten skall 
betala detta vid en positiv utgång. Beroende på utgången i målet kan detta komma att ge en 
resultatpåverkan under 2009.  
 
Kommunen har till följd av översvämningar 2007 fått ett 100-tal ersättningskrav. Skuldföring 
avseende dessa gjordes i årsbokslutet 2007 med 2,5 Mkr och ytterligare 0,6 Mkr har satts av 
i bokslutet 2008. Totalt har ca 1,2 Mkr utbetalats under 2008 och kvarstående reservering 
uppgår därmed till 1,9 Mkr. Det slutliga beloppet som ej täcks av försäkring är fortfarande 
osäkert.  
 
Kommunen har under året dömts till vitesförläggande av Länsrätten till följd av ett antal 
personer som behövt vänta mer än tre månader på särskilt boende. Utdömt belopp uppgick 
2008-12-31 till 96 tkr och under 2009 har hittills ytterligare två fall avgjorts hänförda till 2008 
om ett totalt belopp på 130 tkr. Det finns ytterligare nio fall att hänföra till 2008 som ännu inte 
avslutats av Länsrätten. Ingen reservering av eventuella kostnader avseende dessa har 
gjorts i bokslutet. 
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5. Redovisning av mål och måluppfyllelse enligt regler i KL 

5.1 Inledning 

Enligt kommunallagen (med koppling i kommunala redovisningslagen) skall revisorerna 
bedöma om resultatet i delårsrapporten och årsbokslutet är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och 
årsbokslutet. Granskningsrapport och bedömning avseende delårsrapporten har lämnats 
separat.  
 
Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den 
ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Lagen ställer därför krav på att budgeten 
skall innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten, kopplade till 
begreppet god ekonomisk hushållning. Lagstiftningen har överlåtit till varje kommun att själv 
(lämpligen i ett särskilt avsnitt i budgeten) beskriva hur begreppet ”god ekonomisk hushåll-
ning” skall tolkas för den egna kommunen och att i samband härmed ange vilka finansiella 
mål samt övergripande mål och riktlinjer för verksamheten som fullmäktige anser skall följas 
upp.  
 
De finansiella målen får anses ange de ekonomiska ramarna för verksamheten medan 
verksamhetsmålen avser kvalitén och inriktningen.  
 
Uppdraget att bedöma resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen innebär att 
revisorerna fått en kompletterande roll i processen att säkerställa att god ekonomisk 
hushållning uppnås. 
 
Uppdraget har syftet att vid årsbokslutet: 

 bedöma om ett balanserat resultat har nåtts, 

 bedöma om de av fullmäktige antagna finansiella målen uppnåtts, samt 

 bedöma om verksamheten bedrivits så att fullmäktiges beslutade mål och 
inriktningar för verksamheten har uppnåtts 

5.2 Budget 2008  

Någon precisering av vad som skall anses vara ”god ekonomisk hushållning” för Svalövs  
kommun finns inte i 2008 års budget. Inte heller anges vilka verksamhetsmål som fullmäktige 
anser är de övergripande av betydelse för god ekonomisk hushållning och som är de som 
skall följas upp enligt lagens mening.  
 
I budgeten finns dock beslutat om 49 stycken nämndsmål. Nämndsmålen skall vara 
nedbrutna från inriktningsmål och är de som skall följas upp och redovisas av styrelse och 
nämnder. I budgeten finns även fem stycken finansiella mål beslutade. 

5.3 Avstämning av balanskravet 

Enligt avstämning av balanskravet mot helårsresultatet i årsredovisningen konstateras att det 
ej finns något ingående resultat att återställa samt att årets resultat enligt resultaträkningen 
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uppgår till -4.8 Mkr. Därefter återförs avsättning för omställningspaket om 5,0 Mkr, varefter 
det officiella balanskravsresultatet, som uppgår till 0,2 Mkr, erhålls.  
 
Bedömning 
Vi konstaterar att balanskravet har uppfyllts för 2008. 

5.4 Finansiella mål 

Svalövs kommun har i budgeten 2008 med tillhörande flerårsplan fastställt finansiella mål 
vilka följs upp i årsredovisningen. Dessa mål är: 

1. Förändringen av eget kapital skall vara positiv över perioden. 
2. VA-verksamhetens avgiftsfinansieringsgrad skall vara 100%. 
3. Renhållningsverksamheten, som utförs av LSR, avgiftsfinansieras till 100%.  
4. Soliditeten skall bibehållas eller stärkas 
5. Kommunens låneskuld skall minska. 

 
Totalt finns således fem stycken mål att jämföra med föregående års tio.  
 
Bedömning 
Det konstateras att kommunen har halverat antalet finansiella mål i förhållande till 
föregående år. Bedömningen i årsredovisningen är att två av fem mål (nr 1 och nr 3 ovan) 
har blivit uppfyllda. De mål ovan som inte är uppfyllda avser avgiftsfinansieringsgrad på  
100 % för vatten och avlopp, att soliditeten skall stärkas samt att kommunens låneskuld skall 
minska. 
  
Vid avstämning av mål angående förändringen av eget kapital (mål nr 1) görs samma 
beräkning som enligt balanskravsutredningen (se ovan 5.3) varvid förändringen i eget kapital 
är positiv. Enligt vår bedömning bör kostnaden för omställningspaketet medräknas i 
resultatet i samband med analys av måluppfyllelsen innebärande att även detta mål ej 
uppfylls.  
 
Sammantaget innebär detta att endast ett av fem mål är uppfyllda. 

5.5 Verksamhetsmål 

Särskilda verksamhetsmål inom ramen för god ekonomisk hushållning utgörs enligt budgeten 
av samtliga nämndsmål. Det innebär att antalet mål är stort (49 stycken totalt för nämnderna, 
föregående år 38 stycken) samt att många av dem är svåra att mäta eller orealistiska 
åtminstone på kort sikt. I förvaltningsberättelsen under resp verksamhetsuppföljning återges 
måluppfyllelsen för nämndsmålen. Måluppfyllelsen för respektive verksamhetsgren under 
nämnderna återges. I årsredovisningen konstateras att måluppfyllelsen totalt sett är 55% då 
styrelse och nämnder har angett att 27 av 49 mål är eller bedömes vara uppfyllda. En viss 
del av övriga mål är delvis uppfyllda. Inom förskola och grundskola uppfylls inga av de 
angivna verksamhetsmålen. 
 
Bedömning 
Lagen ställer krav på att budgeten skall innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för 
verksamheten, kopplade till begreppet god ekonomisk hushållning.  
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I årsredovisningen anges redovisningen av både de finansiella målen och verksamhetsmålen 
(nämndsmålen) kopplat till god ekonomisk hushållning. I enlighet med lagens krav (Lag om 
kommunal redovisning) skall i förvaltningsberättelsen göras en samlad uppföljning och 
utvärdering av verksamhetsmålen. Någon sådan bedömning görs ej.  
 
De verksamhetsmål som satts upp måste i vissa fall utvecklas vidare för att fungera som 
styrande och uppföljningsbara för det aktuella året. 

6. Sammanfattande bedömning 

Efter granskningen av årsredovisningen för 2008 är det vår uppfattning 
 att det av årsredovisningen ej framgår om verksamheten under året och resultatet i 

årsbokslutet i är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om i budget och plan,  

 att det lagstadgade balanskravet har uppfyllts, 

 att det är vår bedömning att bokslutet och årsredovisningen i alla väsentliga delar är 
korrekt upprättat och visar en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. 

 

 

Svalöv den 8 april 2009 

 

 

Magnus Helmfrid Idha Håkansson Alexander Carlsson 


