
 

 

Det är vi som kläcker idéer! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET 2020 



 
 

 

Vi lever i en kommun med en levande landsbygd som vi ska vara rädda om. 

Kommunen i helhet är en inspirerande plats att leva, bo och verka i och detta ska 

vi värna och bevara. Vi har ett starkt näringsliv, ett sprudlande föreningsliv och 

har alla möjligheter till att bli en av Sveriges bästa platser att vilja bo på.  

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. 

Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med 

värdekonservativa idéer.  

Allt är inte guld som glimmar då vi samtidigt har skolor som inte levererar 

resultat i form av elever med godkända betyg. Personal inom våra vård- och 

omsorgsyrken, samt våra deltagare/brukare som känner en växande oro. 

Personal inom omsorgen dras med höga sjuktal pg a hög arbetsbelastning och 

brist på återhämtningstid.  

 

Vi vill gärna vara med och utveckla kommunen men vi tvekar heller aldrig att ta 

tag i de obekväma situationerna när det behövs, för att bli en ännu bättre 

kommun för medborgarnas bästa på lång sikt.  

Att bara effektivisera hjälper inte, vi måste även titta på förändrade uppdrag och 

sänkta verksamhetsmål i detta kärva läge. 

Vi vill bygga en kommun grundad på trygghet och delaktighet för alla 

medborgare i Falkenbergs kommun. 

 

Sara-Lena Bjälkö 

Gruppledare för Sverigedemokraterna Falkenberg 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Ekonomiskt läge  

Falkenberg är i ett svårt ekonomiskt läge. SKL varnade redan 2016 för stora 

skattehöjningar. Den snabba befolkningstillväxten till följd av det stora 

flyktingmottagandet 2015 och ett barnafödande som närmar sig historiskt höga 

nivåer sätter stor press på kommunerna runt om i Sverige likaså i vår kommun.  

 

Dessutom ser vi ett ökat behov av försörjningsstöd i Falkenberg. 

Försörjningsstöd ska alltid ses som en tillfällig lösning på ett akut problem. Utan 

undantag ska försörjningsstödet kopplas till tydliga krav på att den 

hjälpsökande, utifrån sin förmåga aktivt medverkar till att komma ur sin 

problemsituation.  

 

Viktigt är också att den hjälpsökande erbjuds individuellt anpassade stödinsatser.  

De som får försörjningsstöd och är friska ska kunna kallas till enklare arbete. På 

så vis får människor en möjlighet att göra en viktig insats för sig själv och 

samhället. 

 

Trots nybyggnation, förändring av upplåtelseformer och andra strukturella 

kommun/stadsutvecklingsinsatser, har medborgarna samma behov av stöd från 

socialtjänsten och ökat försörjningsstöd.  

 

Psykisk ohälsa bland unga och äldre är ett växande problem som medför allt 

högre kostnader för kommunen. Det är allt fler unga som är i behov av stöd 

utifrån bl a en hedersproblematik inom familjen och kostnaderna för detta ökar 

pg a bland annat för skyddsplaceringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

När vi ändå berör ämnet nybyggnation så har vi sverigedemokrater avvikit ifrån 

de övriga partier inom nybyggnation som bland annat; 

 

 

Kv. Leken - Herting området: 

 

Vi sverigedemokrater har yrkat avslag på att bygga ut vid Herting området men 

vi har samtidigt tryckt på att området bör ses över beträffande trivsel, 

miljömässigt och behöver ett allmänt ansiktslyft. 

 

När Kv. Leken har tagits upp har vi däremot yrkat på att flytta planerna på 

byggnationen ut till Smedjeholmen.  

För att kunna bygga där så föreslog vi sverigedemokrater på att ändra på 

markavtalet på Smedjeholmen från industrimark till bostadsbyggnationsmark.  

 

Vi anser att det kan bli ett vackert område vid Smedjeholmen med tanke på den 

tillväxt som utvecklas där. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut att förtäta på Kv. Leken. 

Att ändra detaljplanen på Smedjeholmen för att tillåta bostadsbyggnation. 

 

Dikaren 8 mf l - området i Arvidstorp: 

 

När det gäller förslaget i sig har man nu kommit fram till att bygga 3 våningshus 

med högsta nockhöjd på 12,5 meter på fastigheten Dikaren 8 men oförändrat på 

fastigheten Dikaren 11.  

Vi sverigedemokrater har lagt ett tilläggsyrkande som inte vunnit gehör gällande 

parkeringsmöjligheter. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

 

Att handlingarna ska omarbetas utifrån att husens nockhöjd maximalt får vara 

11 meter. 

Att se över parkeringsmöjligheter under mark vid byggnation.  

 

 



 
 

 

 

Tröinge 6:105:  

 

Kommunen köpte år 2018 in jordbruksfastigheten Stafsinge 10:14. 

En del av fastigheten bedömer kommunen idag att vi inte behöver och vill nu 

sälja av en areal på 6,4 hektar. 

 

Vi sverigedemokrater vill att kommunen inte säljer av dessa 6,4 hektar som är 

reserverade för hästverksamhet utan istället anser vi att man borde flytta  

Falkenbergsortens ryttarförenings verksamhet från Hjortsberg till denna 

fastighet på Stafsinge 10:14 som de idag benämner Tröinge 6:105. 

På detta sätt frigör vi tomtmark på Hjortsberg och ForF får ett bättre läge för sin 

verksamhet. 

 

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

 

Att kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens liggande förslag att sälja 

Tröinge 6:105.  

Att besluta sverigedemokraternas liggande förslag att frigöra mark på 

Hjortsberg och flytta ForF ut till Stafsinge 10:14/Tröinge 6:105. 

 

Vi vet att detta är en stor engångskostnad men vi anser att det är en god 

ekonomisk långsiktsplan då vi har vi tänkt på hållbarhet och miljömål. Dessa 

förslag ovan skulle gynna kommunen med attraktiva bostäder/lägenheter då man 

på dessa områden kan bygga högre hus utan att skymma utsikten för andra 

bostäder. Nära till det man behöver i vardagen som livsmedelsaffärer, apotek & 

dylikt. En viktig pusselbit är också att där är väl utbyggt med allmänna 

kommunikationer. 

 

 

Demokrati  

Vi bekämpar alla rörelser och idéer som vilar på antidemokratisk grund och vi 

försvarar alla individers grundläggande människovärde. Vi sverigedemokrater 

står bakom alla folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling. Vi 

förordar att utveckla demokratin ut till svenska folket så vi ställer oss positiva 

till fler beslutande folkomröstningar. 

 



 
 

 

 

Socialt hållbar framtid 

 

Det är sverigedemokraternas övertygelse att solidariteten, omtanken och därmed 

också tryggheten till stora delar beror på identifikationen och känslan av 

samhörighet. Vi människor har en benägenhet att i högre utsträckning visa 

omtanke om dem vi kan identifiera oss med. En gemensam kultur och 

gemensamma traditioner är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna. 

  

Vi sverigedemokrater eftersträvar ett hållbart samhälle, inte bara i ekonomiskt, 

närodlat hänseende, utan även socialt. En socialt hållbar kommun kräver att 

medborgarna känner en naturlig gemenskap med varandra. Nyckelord i arbetet 

för minskad segregering är anpassningsvilja till det svenska samhället. Vi 

sverigedemokrater vill förbjuda alla former av negativ särbehandling vid 

anställningar inom kommunen. Kompetens ska alltid vara vägledande vid 

anställning. 

  

Att det mångkulturella samhället är en kostsam historia för Falkenbergs 

skattebetalare står utom all tvivel. Trots detta eller kanske på grund av detta 

väljer övriga partier att förtiga fakta. Vi sverigedemokrater kräver dock alla kort 

på bordet och vi förordar ett socioekonomiskt bokslut där samtliga kostnader 

relaterade till invandrings- och integrationspolitiken skall redovisas.  

 

Vi anser att Falkenbergs kommun redan har tagit ett stort ansvar för 

asylsökande/flyktingar och vi anser att det är tillräckligt inom överskådlig 

framtid. Falkenberg har under en längre tid haft en bred politisk samsyn kring att 

utveckla vår kommun till en mångkulturell kommun, vi sverigedemokrater är 

det enda parti som motsatt oss denna utveckling. För oss sverigedemokrater är 

kompetens den avgörande faktorn oavsett ursprung. Denna vision genomsyrar 

idag viktiga och styrande dokument i Falkenbergs kommun såsom kvoteringar 

vid tillsättningar av tjänster mm. 

 

 

 

 

 



 
 

 

En bra omsorg  

Hemtjänstpersonalen i Falkenberg har många uppgifter att utföra hos våra 

kunder/brukare. Förutom de vårdande arbetsuppgifterna ska hemtjänsten också i 

många fall sköta tvätt och städning i hemmen de besöker. Att få hjälp med tvätt 

och städ är av stor vikt för många av våra gamla, men det är inte nödvändigtvis 

en undersköterskas jobb att utföra detta. Det ingår heller inte i vård- och 

omsorgsutbildningen att tvätta och städa. Därför vill vi sverigedemokrater att 

socialförvaltningen undersöker möjligheterna att upphandla städ och tvätt. En 

sådan åtgärd skulle sannolikt höja kvalitén på dessa tjänster, vilket gynnar våra 

uppdragsgivare. Samtidigt skulle undersköterskornas arbete bli mer renodlat 

vård och omsorg, vilket sannolikt skulle höja yrkets status och i förlängningen 

leda till att fler söker sig till vårdyrken.  

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 

Att Socialnämnden får i uppdrag att utreda vilka ekonomiska konsekvenser som 

en upphandling av tvätt- och städtjänster inom Falkenbergs hemtjänst får. 

 

Matdistribution ut till de äldre och de som inte kan laga mat själva. 

Du som bor på särskilt boende eller får mat via hemtjänsten får idag vällagad och 

näringsriktad mat. Idag är detta en service som årligen kostar kommunen 9,6 

miljoner kronor. Nu diskuterar vi partier om hur framtiden skall se ut inom 

matdistributionen. 

 

Vi sverigedemokrater vill att man ska ha valmöjligheter, kött, vegetariskt, varm 

eller kyld mat när man beställer denna tjänst. Idag delar inte vi det liggande förslag 

som föreslås med utkörning av kyld mat 1gång per vecka. 

 

Det framkommer att genom att övergå till en kyld matkedja skulle 

socialförvaltningen minska kostnaden med ca 7 miljoner kronor per år om man gör 

en utkörning 1gång per vecka med kyld mat till beställaren. 

 

 



 
 

 

 

Risken för bakterietillväxt vid kyld mat minimeras, maten är producerad och 

nedkyld på ett sådant sätt att den behåller sin näring vid uppvärmning och den får 

också längre hållbarhet. Vi förstår tankesättet men vi vill att beställaren skall 

kunna få tillgång till denna tjänst 2 gånger per vecka. Då ska valmöjligheten om 

det skall vara kött, vegetariskt, varm eller kyld mat finnas som olika alternativ.  

På detta sätt vill vi sverigedemokrater spara in 3,5 miljoner kronor per år och ha 

uppföljning med redovisning med 6 månaders intervall i tid av 3år framåt. 

Med vårt förslag så får kunden/beställaren välja om man vill ha varm mat direkt 

vid utkörningen 2 gånger per vecka och resten av sin ranson kyld för veckan, som 

den kan värma själv. Kunden/beställaren som enbart vill ha kyld mat för en vecka 

per gång blir det enbart en utkörning per vecka för den kund men kunden skall 

kunna ändra sitt önskemål när som. 

 

 

Vi står inför en välfärdskris 

En åldrande befolkning, ökade krav från medborgarna och nyanlända flyktingar 

är stora utmaningar Falkenberg står inför. En avgörande faktor är hur 

framgångsrika kommunen är i arbetet med etableringen av nyanlända på 

arbetsmarknaden. Här har Falkenberg misslyckats under många år, där 

integrationen har bestått av en massa otaliga låtsas jobb som man dels döpte till 

instegsjobb mm, till stora kostnader för kommunen. Sverigedemokraternas 

tidigare och fortsatta förslag med integrationsplikt för nyanlända med tydliga 

mål på individen för att bli en del av samhället och självförsörjande, är en utav 

många åtgärder som måste genomföras för att få en lyckad integration.  

Välfärdskrisen har till stora delar uppstått för att staten brutit samhällskontraktet 

med kommunerna. Medborgarna betalar skatt – kommunerna gör sitt bästa för 

att upprätthålla en fungerande skola, äldrevård och socialtjänst. Men när 

medborgarna betalar skatt – men staten inte levererar och lägger över bland 

annat migrationskostnader på kommunerna, med ökade sociala behov som följd, 

då har staten brutit samhällskontraktet. Vi har gått från en situation där 

migrationen beskrevs som en förutsättning för att klara välfärden, till ett läge där 

diskussionen bör handla om hur välfärden ska klara av migrationen.  



 
 

 

 

Ett väl fungerande samhälle 

 

Vi sverigedemokrater tycker att en brottsförebyggande och trygghetsskapande 

miljö ska finnas i hela vår kommun.  

 

Var du än befinner dig i vår kommun ska du känna dig trygg. Vi vill utöka 

polistätheten, kameraövervakningen, samt förbättra gatubelysningen i hela vår 

kommun. 

 

Vi vill se ett intensivare samarbete mellan polis, kommun, skola och andra 

aktuella aktörer. 

 

Barn- och familjeperspektivet ska vara genomgående. Närhet till arbete, 

offentlig service, inköpsställen och fritidsaktiviteter bör eftersträvas liksom 

skapandet av andra naturliga mötesplatser i hela kommunen. Falkenberg bör se 

till att upprätthålla det goda företagsklimatet och underlätta för nyetableringar. 

 

Kommunen bör fortlöpande utveckla turistnäringen så att hela kommunens 

tillväxt främjas och attraktionskraften stärks. 

 

Kulturarv, vi vill värna om våra förfäders historia och deras strävsamma liv och 

bevara dessa kulturskatter, då detta kulturarv för oss närmare varandra. 

Vi eftersträvar att göra kulturen tillgänglig för alla. För oss är det viktigt att 

bevara den svenska kulturen, då den är unik och värd att bevara. 

 

Vi vill att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Att ge kultur -fritids och teknik nämnden i uppdrag att utreda möjligheten att 

införa en kulturarvsfond. 

 

Äldrestödspersoner är en viktig funktion för de äldre medborgarna. För att 

administrera denna verksamhet skall det finns en volontärförmedling/pool dit 

kommunmedborgare som vill göra en insats kan vända sig för vägledning och 

utbildning. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ekonomi och arbete 

 

Framtiden handlar om att minska arbetslösheten i kommunen genom en 

ansvarstagande arbetsmarknadspolitik. För oss är kompetens den avgörande 

faktorn, oavsett etniskt ursprung. Vi vill att Falkenbergs kommun hjälper alla 

medborgare som har rätt till att finnas i vårt land men framförallt i vår kommun 

då vi idag tar budget beslut på kommunnivå av att bli självförsörjande.  

 

Kommunen bör stimulera förutsättningarna för företag till att kunna etablera sig 

och att vidta åtgärder för att vidareutbilda arbetslösa så att dessa kan matcha 

kompetensbehoven hos företagen. Att kontakterna mellan skola och företag ska 

förbättras ser vi som en självklarhet. Ett led i detta är att satsa mer på fler 

lärlingsutbildningar. 

 

Vi är i grunden positiva till alternativa driftsformer inom offentlig sektor. Därför 

väljer vi sverigedemokrater helt enkelt att ta bort liggande förslag inom LSS och 

återtagande av särskilt boende.  Det handlar dock om att hitta en balans mellan 

offentlig och privat verksamhet. 

 

Inom LSS, bör erbjudas någon form av flexjobb i syfte att stärka den egna 

ekonomin och känslan av gemenskap på den öppna arbetsmarknaden. 

 

Vi vill även att kommunfullmäktige beslutar: 

 

Att man inför ”kompiskortet” för denna målgrupp. 

 

När det gäller ekonomin måste vi även spara in på oss politiker, när det gäller 

partistödet. Vi kan inte med gott samvete effektivisera nämnder, bolag osv utan 

även spara in på oss politiker. Med det vill vi sverigedemokrater spara in 15 

procent på partistödet för samtliga partier. Då vi tycker att denna besparing ska 

kunna användas till socialnämnden pg a att den innefattar största delen av 

medborgarnas välbefinnande. 

 

För en kort tid sedan beslutade kommunfullmäktige att vice ordföranden i 

kommunernas nämnder skall arvoderas utöver sitt grundarvode. Vi 

sverigedemokrater vill att det beslutet skall hävas. Vi anser att i dessa 

besparingstider är detta en onödig utgift. 



 
 

 

Förslag till beslut   

 ~ All makt utgår från folket och därmed från Kommunfullmäktige ~ 

  

Driftbudgeten anvisar nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. 

Fortsättningsvis skall kommunfullmäktige även fatta särskilda beslut om 

skattesatsen samt fastställa ett antal taxor och avgifter.   

  

All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av 

Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas genom internbanken, 

som enligt riktlinjerna ska finnas under Kommunstyrelsen.   

 

Borgensavgiften på 0,45%  låter rimlig men däremot tror vi inte att vi ska låsa 

borgensavgiften för många år framåt utan vi vill fastställa borgensavgiften till 

0,45% för 2020 men inte fastställa för 2021-2022 . Då det pågår en diskussion 

om storleken på borgensavgifterna i riket. Det visar sig idag på att vi ligger 

relativt bra till men räcker det? Intäkten för kommunen är 9 43 tkr 2020, 10 458 

tkr 2021 och 12 385 tkr 2022. Intäkterna grundar sig på prognostiserade lån i 

bolagen uppgående till 2 009 mdr, 2324 mdr och 2 741 mdr. Kommunen har 

tagit utdelningar från FEAB ett antal år tillbaka i tiden. I grundförslaget ligger 

utdelningar med 9 mkr varje 2020-2022 från FEAB.  

Sverigedemokraterna yrkar Kommunfullmäktige besluta:   

  

att fastställa skattesatsen för år 2020 som oförändrad.   

att fastställa taxor och avgifter i enlighet med särskild bilaga från 

Kommunstyrelsen 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2020 ha rätt att omsätta lån, d v s 

låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller betalning under 2020. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av 

vakanta tjänster. 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta 

tjänster, samt 

att anta Sverigedemokraterna i Falkenbergs kommun upprättade förslag till 

budget år 2020 i sin helhet. 

  



 
 

 

Resultatbudget 

Resultatbudget, tkr 
Budget 

2020 
Ram 2021 Ram 2022 

Verksamhetens intäkter och kostnader -2 527 554 -2 595 833 -2 694 073 

Avskrivningar -120 723 -138 251 -151 167 

Verksamhetens nettokostnad -2 648 276 -2 734 084 -2 845 240 

Skatteintäkter 1 981 569 2 046 292 2 136 106 

Generella statsbidrag 681 236 726 915 750 586 

Finansiella intäkter 34 474 38 787 47 536 

Finansiella kostnader -27 889 -34 052 -43 180 

Årets resultat 21 113 43 858 45 808 

Andel av skatter och bidrag 0,8% 1,6% 1,6% 

 

 

Budgetförutsättningar 

Budget 2020-2022 utgår från den budget som beslutades i kommunfullmäktige 

2018 -11-27. Denna budget är uppräknad med löner, pensioner, volymer, 

lokalkostnader, avskrivningar, räntor med mera. Skatteintäkter och statsbidrag är 

uppräknat enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) prognos för oktober 

samt uppdaterad med kommunens befolkningsprognos.  

 

Enligt uppdrag i budget 2019 skulle samtliga nämnder lämna förslag på 

effektiviseringar och verksamhetsförändringar motsvarande 2 % av budgetramen 

under 2020. Cirka 60 % av barn- och utbildningsnämndens förslag ska 

genomföras, vilket motsvarar 1,2 % av budgetramen. På socialnämnden ska ca 

55 % genomföras, vilket motsvarar 1,1 % av budgetramen. Övriga nämnder ska 

effektivisera 2 % av budgetramen 2020.  

 

I budgeten ingår även sedan tidigare beslutade effektiviseringar. På barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden motsvarar detta en minskad budgetram 

på 0,8 % 2021. Övriga nämnders budgetram minskas med 1 % 2021. Enligt 

tidigare beslut är prisuppräkningen halverad 2020 och 2021, men 2022 utgår full 

prisuppräkning.  

  



 
 

 

Våra satsningar 

Förändringar per år, tkr       

Kommunstyrelsen 2020 2021 2022 

Trygghetsförstärkande insatser i Falkenberg 3 000     

Förvaltning web 200 -200   

Sysselsättningsåtgärder ungdomssatsning 500     

Kostnader KF sammanträden på webben 85     

TOTALT 3 785 -200 0 

        

        

Förändringar per år, tkr       

Barn- och utbildningsnämnden 2020 2021 2022 

Elever med NPF 1 400 -1 400   

Gymnasieskola elever annan huvudman 5 650 5 650   

Förskola lokalersättning annan huvudman 2 150 2 150   

TOTALT 9 200 6 400 0 

        

        

Förändringar per år, tkr       

Socialnämnden 2020 2021 2022 

Försörjningsstöd, anpassning av budget 3 000     

Volontärförmedling/pool för äldre 1 700     

TOTALT 4 700 0 0 

        

        

Förändringar per år, tkr       

Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2020 2021 2022 

Tekniker 500     

Ökad sysselsättning, heltid som norm 850     

Fokus på Spontanidrott 150     

Utökat föreningsbidrag 250     

TOTALT 1 750 0 0 

   

  



 
 

 

Våra anpassningar 

Förändringar per år, tkr       

Kommunstyrelsen 2020 2021 2022 

Minskat partistöd med 15 % -345     

Minskat arvode till 1:e vice ordförande -96     

Effekt av verksamhetsöversyn -2 334     

TOTALT -2 775 0 0 

        

        

Förändringar per år, tkr       

Barn- och utbildningsnämnden 2020 2021 2022 

Avskaffande av modersmålsundervisning i förskolan -1 300     

Effekt av verksamhetsöversyn -13 990     

TOTALT -15 290 0 0 

        

        

Förändringar per år, tkr       

Socialnämnden 2020 2021 2022 

Matdistrubition hemtjänst 2 gånger i veckan -3 500     

Effekt av verksamhetsöversyn -3 838 -3 037   

TOTALT -7 338 -3 037 0 

        

        

Förändringar per år, tkr       

Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2020 2021 2022 

Ökade intäkter - Falcon alkoholfri arena -2 500     

Integrationsinsatser -3 250     

Effekt av verksamhetsöversyn -4 966     

TOTALT -10 716 0 A 

        

        

Förändringar per år, tkr       

Servicenämnden 2020 2021 2022 

Effekt av verksamhetsöversyn -2 407     

TOTALT -2 407 0 0 

 

 



 
 

Förändringar per år, tkr       

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020 2021 2022 

Effekt av verksamhetsöversyn -189     

TOTALT -189 0 0 

        

        

Förändringar per år, tkr       

Bygglovsnämnden 2020 2021 2022 

Effekt av verksamhetsöversyn -150     

TOTALT -150 0 0 

        

        

Förändringar per år, tkr       

Överförmyndarnämnden 2020 2021 2022 

Effekt av verksamhetsöversyn -73     

TOTALT -73 0 0 

        

        

Förändringar per år, tkr       

Revisionen 2020 2021 2022 

Effekt av verksamhetsöversyn -73     

TOTALT -73 0 0 

 

  



 
 


