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Fastställande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordningen för dagens sammanträde har varit kungjord och utsänd till
ledamöterna i laga ordning. Ordföranden föreslår att ärende 4 Frågor och
ärende 5 Valärenden utgår då inga sådana finns att behandla.
Ordföranden tillkännager följande: Detta sammanträde direktsänds. Gislaveds
kommun har beslutat att i stället för utgivaren, var och en som framträder i
programmet själv ska svara för yttrandefrihetsbrott, som han/hon begår. Det
meddelas härmed enligt SFS 199 1: 1 559 att alla som medverkar här svarar själv
för yttrandefrihetsbrott som han/hon begår.
Propositionsordni ng
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag till förändringar av
dagordningen och finner att kommunfullmäktige enhälligt antar dem.

Kommunfullmäktige beslutar

lusterares signatur

att

fastställa dagordningen i enlighet med ordförandens förslag, samt

att

notera ordförandens tillkännagivande vad gäller direktsändningen av
dagens sammanträde.
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Dnr:KS.2018.32

Motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds
kommun
Ärendebeskrivning
Lennart Kastberg (KD) och Emanuel Larsson (KD) har lämnat in en motion,
daterad den 6 februari 20 18, gällande utredning angående sim- och sporthallar i
Gislaveds kommun.
Kristdemokraterna i Gislaved föreslår att följande alternativ utreds:
•
•

•
•
•

Att det till Smålandsstenars sporthall läggs till en liten bassäng, liknande
dagens.
Att Anderstorps simhalls ägande och drift tas över helt av en
idrottsförening.
Att Gislebadets bassäng höjs så att djupet blir tävlingsmässigt.
Att det i Gislebadets bassäng läggs en Liner så att livslängden förlängs
väsentligt.
Att en ny sportarena byggs i Henja Östra för handboll, volleyboll och
basket.

Beslutsunderlag
Motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun,
daterad den 6 februari 2018
Kommunfullmäktiges ordförande Niclas Palmgren har i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning remitterat motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna ordförandens åtgärd.

Expedieras till:
Lennart Kastberg
Emanuel Larsson
Kommunstyrelseförvaltningen, kansli- och informationsenheten

lusterares signatur
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Svar på interpellation angående uppförande av tillfälliga bostäder i
Gislaved
Ärendebeskrivning
Mattias Johansson (SD) lämnade den 25 januari 201 8 in en interpellation
angående uppförande av tillfälliga bostäder i Gislaved.
Mattias Johansson (SD) undrar i interpellationen hur många stugor det blir
totalt, hur många det är tänkt att bo i varje stuga och vad den totala
slutkostnaden blir. Mattias Johansson (SD) undrar också hur stora stugorna är
sett till kvadratmeter golvyta och när det är tänkt att stugorna ska vara klara
för inflyttning.
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 201 8 att godkänna att
interpellationen får ställas och att den ska besvaras på dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Interpellation från Mattias Johansson (SD), daterad den 25 januari 2018
Kommunfullmäktige den 25januari 2018, §4
Svar från kommunstyrelsens ordförande daterat den 20 februari 201 8
Marie Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, har lämnat ett skriftligt
svar, vilket översänts till interpellanten i tillräcklig tid före dagens
sammanträde.
Eftersom Marie Johansson (S) inte närvarar på dagens sammanträde på grund
av laga förfall föreslår ordföranden att hon istället får redogöra för sitt svar på
kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2018.

Kommunfullmäktige beslutar
att

överlämna ärendet till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars
2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Mattias Johansson
Marie Johansson

lusterares signatur
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Interpellation angående boende för ensamkommande som avser att
studera på gymnasiet
Ärendebeskrivning
Mattias Johansson (SD) har den 19 februari 2018 lämnat in en interpellation
angående boende för ensamkommande som avser att studera på
gymnasiet.
Interpellationen är ställd till socialnämndens ordförande samt förste vice
ordförande.
Beslutsunderlag
Interpellation från Mattias Johansson (SD), daterad den 19 februari 2018
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna att interpellationen får ställas, samt

att

interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde
den 22mars2018.

Expedieras till:
Mattias Johansson
Maria Gullberg Lorentsson
Kjell Thelin
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Utdragsbestyrkande

GISLAVEDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
2018-02-22
Kfl4

Dnr: KS.2018.7

Sida
6(1 5
1.8.1

Information från revisionen
Ärendebeskrivni ng
Björn Martinsson (C), ordförande i revisionen, redogör för revisionrapporten
Granskning av fordonshanteringen.

Anton Sjödell (M) tackar revisionen för revisionsrapporten och meddelar att
majoriteten kommer att analysera och se över fordonshanteringen i
kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar

att

lusterares signatur

JJ

lägga informationen till handlingarna.
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Fördelning av statsbidrag för bostadsbyggande
Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har beviljats bidrag med 1395 966 kr. Bidraget är beviljat
enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande.
Statsbidraget till kommuner för ökat bostadsbyggande är utformat så att
kommuner har rätt att söka stöd för varje bostad som omfattas av ett
startbesked från byggnadsnämnden under en tolvmånadersperiod (1 augusti
3 1 juli). Bidraget är oberoende av storleken på eller typ av bostad.

—

Bidraget är uppdelat i två potter där den ena potten (pott A) på 60 procent av
det totala statsbidraget (för 2016 1, 1 miljarder kronor) går till de bostäder
som byggs och som motsvarar ett behov av bostäder hos nyanlända i
respektive kommun. Pott B består av de resterande 40 procenten (740
miljoner kronor för 2016) och kommer gå till de bostäder som byggs utöver
behovet hos nyanlända. Med stödet vill regeringen stödja kommunerna i
arbetet för ökat bostadsbyggande och minska den allmänna bostadsbristen.
Följande kriterier behöver en kommun uppfylla för att få ta del av
statsbidraget:
Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som
•
möjliggör byggande av minst en bostad. (Tolvmånadersperioden är 1
augusti föregående år och tolv månader framåt.)
•

Att det i kommunen finns minst en nyanländ invandrare folkbokförd som
fått uppehållstillstånd under en tolvmånadersperiod.
(Tolvmånadersperioden är 1 juli föregående år och tolv månader framåt.
Folkbokföringsadressen den 31 juli innevarande år är utgångspunkten.)
Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).

•

Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har
antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000: 1 383) om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

•

Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har

antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet
enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).
Bidraget har betalats ut i samband med beslutet i november på år 2017.
Gislaveds kommun vill göra det möjligt att använda bidraget för att ytterligare
stimulera till ökat bostadsbyggande i kommunen. Bidraget delas upp i två olika
“projekt” att användas under 2018 och 20 19. Bygg- och miljönämnden tilldelas
650 tkr för att ytterligare öka takten med att uppdatera detaljplaner. Tekniska
nämnden tilldelas 650 tkr för att arbeta med förorenad mark i Gislaveds
kommun utifrån strategiskt viktiga platser för bostadsutveckling utpekade i
översiktsplanen.
Kommunstyrelsen har den 24 januari 20 18 beslutat föreslå kommunfullmäktige
enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Beslut enligt förordningen (2016:364) om statsbidrag till kommuner för ökat
bostadsbyggande
Kommunstyrelsen den 24januari 2018, §19
lusterares signatur
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Yrkande
Anton Sjödell (M) för S, M och MP med instämmande av Lars-Ove Bengtsson
(C) och Erik Anderson (K): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsord n ing
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

tekniska nämnden får använda 650 tkr under 20 18-2019 för att arbeta
med förorenad mark i Gislaveds kommun utifrån strategiskt viktiga
platser för bostadsutveckling utpekade i översiktsplanen. Ersättning för
kostnader ersätts en gång om året i samband med bokslutet,

att

bygg- och miljönämnden får använda 650 tkr under 2018-2019 för att
ytterligare öka takten att uppdatera detaljplaner. Ersättning för
kostnader ersätts en gång om året i samband med bokslutet,

ar.t_

uppdra till tekniska nämnden att i samband med uppföljning 2 och
uppföljning 4 inkomma med en fördjupad redovisning av “projektet”,

att

uppdra till bygg- och miljönämnden att i samband med uppföljning 2 och
uppföljning 4 inkomma med en fördjupad redovisning av “projektet”,
samt

att

finansiera projekten med medel från rörelsekapitalet.

Expedieras till:
Tekniska nämnden
Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten

lusterares signaturt-

if)
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1.2.6

Gislaved Näringsliv AB, namnbyte
Ärendebeskrivning
Gislaveds Näringsliv AB har i samarbete med en kommunikationsbyrå tagit
fram ett förslag på ett nytt namn för Gislaveds Näringsliv AB. Namnet ska syfta
till att ha ett enkelt och bärande budskap som är intressant för intressenterna.
Namnet som kom fram i detta arbete är: Enter Gislaved Aktiebolag.
Namnet ska visa på en kommunikation som uppmanar och tydligt bjuder in till
näringslivet i Gislaved. Ett koncept som fungerar lokalt, nationellt och
internationellt. Ett modernt uttryck som visar att man har fog för att vara en
nationell förebild.
Kommunstyrelsen har den 7 februari 2018 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att godkänna namnändringen från Gislaveds Näringsliv AB till Enter Gislaved
AB.
Beslutsunderlag
PP Namnbyte GNAB till Enter daterad den 12 januari 2018
Kommunstyrelsen den 7 februari 2018, §35
Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Anton Sjödell (M) för S, M och MP: Bifall till kommunstyrelsens förslag och
avslag på Lennart Kastbergs (KD) yrkande.
Ulf Poulsen (SD): Bifall till Lennart Kastbergs (KD) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lennart
Kastbergs (KD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för kommunstyrelsens förslag.
NEJ-röst för Lennart Kastbergs (KD avslagsyrkande.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 38 JA-röster och 9 NEJ-röster. 2 ledamöter är inte
närvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att bifalla
kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
art

lusterares signatur .t,

godkänna namnändringen från Gislaved Näringsliv AB till Enter Gislaved
AB.

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Lennart Kastberg (KD), Mattias Fjellander (KD), Anders Gustafsson (SD),
Mattias Johansson (SD), Ulf Poulsen (SD), Sören Axelsson (SD), Kennet
Andersson (SD), Stefan Nylén (SD) och Erik Anderson (K) reserverar sig till
förmån för Lennart Kastbergs (KD) yrkande.

Expedieras till:
Gislaved Näringsliv AB

lusterares signatur

,)
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Dnr:KS.2016.199

Bolagsordning för Gislaveds Näringsliv AB, GNAB
Ärendebeskrivning
Gislaveds Näringsliv AB har i samarbete med en kommunikationsbyrå tagit
fram ett förslag på ett nytt namn för Gislaveds Näringsliv AB. Namnet ska syfta
till att ha ett enkelt och bärande budskap som är intressant för intressenterna.
Namnet som kom fram i detta arbete är: Enter Gislaved Aktiebolag.
Bolagsordningen avseende namnet behöver därför revideras.
Kommunstyrelsen har den 7 februari 2018 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att godkänna revideringen av bolagsordningen för Gislaveds Näringsliv AB,
GNAB (Enter Gislaved AB).
Beslutsunderlag
Bolagsordning för Gislaveds Näringsliv AB daterad den 23 september 2016
Bolagsordning för Enter Gislaved AB daterad den 14 januari 2018
Kommunstyrelsen den 7 februari 2018, §36
Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Avslag på kommunstyrelsens förslag.
Anton Sjödell (M): Avslag på Lennart Kastbergs (KD) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Lennart
Kastbergs (KD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna revideringen av bolagsordningen för Gislaveds Näringsliv AB,
GNAB (Enter Gislaved AB).

Protokollsanteckning
Erik Anderson (K) hänvisar till tidigare yrkanden om ordförandeposten i
näringslivsbolaget.

Expedieras till:
Gislaved Näringsliv AB

lusterares signatur

ip

(ji
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1.6

Översyn nämnder
Ärendebeskrivni ng
Parlamentariska kommittén har gett i uppdrag till kommundirektören att göra
en översyn av nämndsorganisationen. Ett förslag till organisationsförändring har
presenterats för parlamentariska kommittén som den 27 november 2017 har
beslutat att bifalla kommundirektörens förslag till organisationsförändring.
Förslaget innehåller sammanfattningsvis följande:
• Att det inrättas en fast fullmäktigeberedning för demokrati och
samhällsutveckling.
• Att det inte görs några förändringar i den övergripande
nämndstrukturen. Istället föreslår kommundirektören att det läggs ett
mer långsiktigt uppdrag om att se över organisationen.
• Att nämndernas specialisering och fokusering ökar genom att inrätta
arbetsgrupper inom nämnderna.
• Att drift och förvaltning av fritidsnämndens anläggningar, fastigheter
och lokaler flyttas till fastighets- och servicenämnden.
• Att fritidsgårdarna (ligger idag inom barn- och ucbildningsnämnden)
och fältverksamheten (ligger idag inom socialnämnden) flyttas till
fritidsnämnden.
Kommunstyrelsen har den 7 februari 2018 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att bifalla parlamentariska kommitténs förslag kring organisationsförändring
enligt rapport Översyn nämnder, daterad den 16 oktober 2017.
Besi utsu nderlag
Parlamentariska kommittén den 27 november 2017, §16
Rapport Översyn nämnder daterad den 16 oktober 2017
Kommunstyrelsen den 7 februari 2018, §33
Yrkande
Agneta Karlsson (M): Att istället för arbetsgrupper ha utskott i barn- och
utbildningsnämnden, i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erik Anderson (K): Att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning av delen med fältverksamheten för att utreda
konsekvenserna av en förflyttning av verksamheten från socialnämnden till
fritidsnämnden.
Fredrik Johansson (5): Avslag på Agneta Karlssons (M) yrkande och Erik
Andersons (K) återremissyrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carina johansson (C): Att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att
utreda konsekvenser och effekter av att flytta fritidsgårdarna från barn- och
utbildningsnämnden till fritidsnämnden innan genomförande och i övrigt bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Fredrik Sveningsson (L): Att fritidsnämnden ska behålla ansvaret för
fritidsanläggningarna och bifall till Agneta Karlssons (M) yrkande.
Stefan Nylén (SD): Bifall till Carina Johansson (C) och Fredrik Johanssons (5)
yrkande.
lusterares signatur

-4
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Peter Bruhn (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Agneta
Karlssons (M), Erik Andersons (K), Carina Johanssons (C), Stefan Nyléns (SD)
och Fredrik Sveningssons (L) yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Andersons (K) och Carina Johanssons
(C) yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att
kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition:
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för bifall till Erik Andersons (K) och Carina Johanssons (C) yrkande
om återremiss.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 33 JA-röster och 14 NEJ-röster. 2 ledamöter är
inte närvarande. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska
avgöras i dag.
Propositionsordriing
Ordföranden ställer proposition på Agneta Karlssons (M) yrkande och Fredrik
Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
avslå Agneta Karlssons (M) yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Fredrik Sveningssons (L) yrkande
och Peter Bruhns (MP) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige
beslutar att avslå Fredrik Sveningssons (L) yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt
och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar
att

bifalla kommunstyrelsens förslag kring organisationsförändring enligt
rapport Översyn nämnder, daterad den 16 oktober 20 17.

Reservationer
Fredrik Sveningsson (L), Lars Park (L), Stefan Nylén (SD), Mattias Johansson
(SID), Linda Strömblad (C), Håkan Josefsson (C), Bengt Peterson (C), Carina
Johansson (C), Lars-Ove Bengtsson (C), Johan Larsson (C), Erik Anderson (K),
Niclas Palmgren (M), Agneta Karlsson (M), Anton Sjödell (M), Björn Björkman
(M), Fredrik Claar (M), Jonas Andreasson (M), Lis Melin (M), Ulf Jiretorn (M)
och Lisbeth Andersson (M) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommundirektören
Samtliga nämnder
lusterares signatur

t
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Dnr: KS.2017.270

Arbetsordning för kommunful Imäktige
Ärendebeskrivning
Från och med den 1januari 2018 ersätts kommunallag (199 1:900) med en ny
kommunallag, som benämns med SFS nummer 2017:725. 1 och med detta sker
en översyn av kommunfullmäktiges arbetsordning.
Kommunfullmäktige beslutade dessutom den 26 oktober 2017, 128 att ändra
paragraf sju (7) i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande att kungörelsen
även ska publiceras på lämpliga sociala medier.
De förändringar som föreslås är följande:
4 § Kommunens anslagstavla benämns som en digital anslagstavla
7 Tillägg om att kungörelsen även ska publiceras på lämpliga sociala
medier
27 § Förtydligande om när kommunfullmäktiges presidium ska svara för
beredning av revisorernas budget
32 § skrivelsen om sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser
har tagits bort

-

-

-

-

Hänvisningarna till kommunallagen i hela arbetsordningen har tagits bort
Ovanstående förslag till förändringar ärnu införda i ett förslag till ny
arbetsordning för kommunfullmäktige. Arendet har beretts av
kommunfullmäktiges presidie den 25januari 2018.
Kommunstyrelsen har den 7 februari 2018 beslutat föreslå kommunfullmäktige
att upphäva nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige samt att anta
förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige daterad den 1 1 december
2017.
BesI utsu nderlag
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige daterad den 1 1 december
2017
Kommunfullmäktiges presidiums sammanträde den 25januari2018, §1
Kommunstyrelsen den 7 februari 2018, §37
Propositionsordni ng
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar
att

upphäva nu gällande arbetsordning för kommunfullmäktige samt,

att

anta förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige daterad den 1
december 2017.
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Rose-Man Modén
Ove Gustavsson
Susanne Josefsson

(5)
(5)
(5)

Gunilla Westerholm
Kelly Abdulrahman

JL

Lukas Yassin
Peter Bruhn

(MP)

Anders Gustafsson
Leif Andersson

(SD)

(-)

-

Ylva Samuelsson 1:e v.
Kjell Thelin
Nalle Azizi
Kjell Davidsson

(5)
(5)

(5)
(S)

(5)
(5)
(V)
(MP)

Ulf Poulsen
Sören Axelsson
Niklas Månsson
Stefan Nylén
Curt Vang

Johan Larsson

Mattias Fjellander
TomasTöreland

-

-

Fredrik Johansson
Katri Strömberg
Margareta Lindgren
Tommy Stensson

Fredrik Claar

(SD)

(-)
(SD)

-

Pelle Gullberg
Thomas Jonsson

Kennet Andersson
Erik Andersson

SUMMA:

F
—

—

—

—

—

—

—

—

— —
— —

X
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—

—

X
X
X

— — —

X

—

X

— — —

— — —
— — —
—

—

X

— —

X

— — —

X

—

X

—

X

- — —

X

— — —

X

—

X

—

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

—

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mattias Johansson

A
—

—

X
X
X

Maria Gullberg Lorentsson
Sven-Göte Bolmenius

N
—

47

—

—

—

—

—

—

—
—
—

— — —
—

—

—

—

—

—

—
—
—

— — —
— —
- —
— —
—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

— — —
— — X
—

—

— —
— —
— —
—

—

—
—

—

—

— —
— —

—

—

—

—

—

—

—

—

0 0 2

Voteringslista
Gislaveds kommunfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2018 klockan 19:10:55.
KS.201 8.15 Gislaved Näringsliv AB, namnbyte, kf

Ledamöter
Nicias Palmgren Ordf.
Agneta Karlsson
Lis Melin
Markus Lewintus
Anton Sjödell
Maria Gullberg Lorentsson
Sven-Göte Bolmenius
Björn Björkman
Jonas Andreasson
Lisbeth Andersson
Ulf Jiretorn
Carina Johansson
Håkan Josefsson
Bengt Petersson
Lars-Ove Bengtsson
Inga-Maj Eleholt 2:e v.
Linda Strömblad
Fredrik Sveningsson
Lars Park
Lennart Kastberg
Pia Skogsberg
Marie Johansson
Marcus Holmbom
Gunnel Augustsson
Hasse Johansson
Josefine Dinäss
Jörgen Karlsson
Rose-Man Modén
Ove Gustavsson
Susanne Josefsson
Fredrik Johansson
Katri Strömberg
Margareta Lindgren
Tommy Stensson
Ylva Samuelsson 1:e v.
Klell Thelin
Naile Azizi
Kjell Davidsson
Gunilla Westerholm
Kelly Abdulrahman
Lukas Yassin
Peter Bruhn
Anders Gustafsson
Leif Andersson
Ulf Poulsen
Sören Axelsson
Niklas Månsson
Stefan Nylén
Curt Vang
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(M)
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(S)
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(S)
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(S)
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X
X
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-
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