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§ 1 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) redogör för kallelse till dagens 
sammanträde vilket godkänns. 
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§ 2 

Fastställande av dagordning 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar att ett förslag på utskottsinitiativ om 
redovisning av skogsskötsel läggs till dagordningen, vilket bifalls. 
 
Med ovanstående tillägg fastställs dagordningen. 
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§ 3 

Avveckling av Godtemplargården, Klockarhagen 2:4, 
dnr KS 19/00145  
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-17 § 140 
Kommunfullmäktiges beslut 2014-04-08 § 44 
 
Ärendet 
Redan under 2014 fattades beslut om att avveckla Godtemplargården ur 
kommunens fastighetsbestånd eftersom stora delar av bygganden stod 
outnyttjad och lokalerna inte kunde matchas mot någon verksamhets 
lokalbehov vilket resulterade i tomhyror.  
 
Innan avveckling hann ske uppstod ett plötsligt behov av lokaler för skolans 
räkning i samband med det stora flyktingmottagandet under 2015. Delar av 
byggnaden iordningställdes därför för förskoleklass och fritidshem. Under 
2016 flyttade verksamheten till nybyggda lokaler på Hemgårdsvägen. Vissa 
praktiska skolämnen bedrevs dock i Godtemplargården fram till och med 
vårterminen 2018. Därefter har byggnaden åter endast nyttjas sporadiskt och 
frågan om avveckling aktualiserades under hösten 2019, då 
kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppdrag att upphandla rivning av 
Godtemplargården och återkomma med uppgifter om kostnad för avveckling. 
 

Ekonomi 
Driftkostnaden för fastigheten uppgår till omkring 420 tkr per år i 2020 års 
kostnadsläge. Externa hyresintäkter uppgår till sammanlagt 90 tkr per år. 
Nettokostnaden för fastigheten är alltså cirka 330 tkr per år.  
 
Rivningskostnaden för fastigheten uppgår till cirka 1,2 mkr. Ytterligare 
kostnader för sanering av miljöfarligt avfall utöver vad som definierats i 
den genomförda miljöinventeringen kan tillkomma. I rivningskostnaden 
ingår markåterställning det vill säga att den berörda ytan ska ansluta till 
befintliga omkringliggande ytor.   
 
Rivningskostnaden är en engångskostnad vilken förvaltningen bedömer 
som en jämförelsestörande kostnad. Det innebär att när kommunen gör 
avstämning av det lagstadgade balanskravet ska det redovisade årsresultatet  
justeras med motsvarande belopp. Förvaltningen föreslår att kostnaden som 
uppstår ska hanteras inom kommunens planeringsreserv då inga övriga 
budgetmedel finns att tillgå inom kommunstyrelsen.  
 
Kommunfullmäktige gav vid samma tidpunkt som upphandlingsuppdraget 
ovan, även förvaltningen i uppdrag att ta fram ett gestaltningsprogram för 
platsen liksom kostnader för iordningsställande i enlighet med programmet. 
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Denna process pågår. Samhällsbyggnadsförvaltningen har dock 
uppmärksammat kommunförvaltningen på att ett gestaltningsprogram är ett 
formellt dokument som ska vara styrande vid fysiska förändringar i det 
offentliga rummet i centrum som helhet. Det görs parallellt med 
detaljplanen för Hällefors centrum. Av den anledningen bör 
gestalningsprogrammet tas fram innan ett mer detaljerat gestaltningsförslag 
upprättas för platsen där Godtemplargården ligger.    
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Utformningen av den fysiska miljön kring centrum är viktig för 
kommunmedborgarna då den utgör det offentliga rummet. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge förvaltningen i uppdrag att verkställa rivning av Godtemplargården. 
 
- Rivningskostnaderna ska finanserias via kommunens planeringsreserv för 

verksamhetsåret 2020.  
 
- Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett gestaltningsförslag för platsen 

där Godtemplargården ligger efter att gestaltningsprogrammet för centrum 
antagits. 

 
- Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i Bergslagen i uppdrag att möjliggöra 

för de förtroendevalda att hålla dialog med medborgarna vid lämplig 
tidpunkt i processen för framtagande av gestaltningsprogrammet.  

 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar fastighetschef 
Jessica Nilsson utförligt och kommunchef Tommy Henningsson tillför. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer frågor om vad som händer med de hyresgäster 
som i dagsläget finns i Godtemplargården, vilka besvaras av fastighetschef 
Jessica Nilsson. 
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Vivianne Pettersson (M) ställer fråga om underlag för arbetet med att ta fram 
gestaltningsprogram samt gestaltningsförslag och förslag om scen på torget, 
vilket delvis besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S) utan 
att yrka. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Ge förvaltningen i uppdrag att verkställa rivning av Godtemplargården. 
 
Rivningskostnaderna ska finanserias via kommunens planeringsreserv för 
verksamhetsåret 2020.  
 
Ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett gestaltningsförslag för platsen där 
Godtemplargården ligger efter att gestaltningsprogrammet för centrum 
antagits. 

 
Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i Bergslagen i uppdrag att möjliggöra för 
de förtroendevalda att hålla dialog med medborgarna vid lämplig tidpunkt i 
processen för framtagande av gestaltningsprogrammet.  
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§ 4 

Yrkes- och företagsmässa 2020-01-30, dnr KS 19/00344 
 
Ärendet 
I Hällefors kommun får alla elever från årskurs 1 till gymnasiet 
studiehandledning. En del i detta arbete är att kommunen i samarbete med 
kommunens företagare anordnar en arbetsmarknadsmässa.  
 
Syftet är att vidga eleverna vyer gällande yrken och yrkesval liksom att få 
kunskap om kommunen och regionens framtida behov av arbetskraft. 
 
Enligt skollagen ska elevers behov av studie- och yrkesvägledning tillgodoses 
i alla skolformer utom i förskolan och i förskoleklassen.  
Syftet med studie- och yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar att 
hantera frågor som rör val av studier och yrken.  Bland annat ska eleven bli 
medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken, bli 
medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen samt lära sig att 
fatta beslut. 
 
Två av kommunens verksamhetsmål, är att elever som går ut årskurs 9 ska nå 
högre måluppfyllelse samt att fler elever ska vara behöriga till ett gymnasialt 
yrkesprogram. En del i skolans arbete för att nå de målen, är att långsiktigt, 
från årskurs 1-9 arbeta med studie- och yrkesvägledning. Genom att ge 
eleverna större perspektiv på yrket och arbetsmarknaden, kan fler elever 
uppmuntras att göra goda studieresultat. 
 
Förra årets mässa samlade ca 900 elever samt besökande allmänhet.  
 

Ekonomi 
Kostnader för genomförandet är beräknad till 40 tkr och omfattar kostnader 
för föreläsning, lokalkostnad, mat och övrigt. Förvaltningen föreslår att 
finansiering sker via kommunstyrelsens strategimedel för verksamhetsåret 
2020. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
Ur ett medborgarperspektiv så ger detta kunskap om kommunen och 
regionens framtida behov av arbetskraft. 
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Samverkan 
Information och samverkan sker innan beslut i kommunstyrelsen 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Finansiera genomförandet av 2020 års Yrkes- och företagsmässa med 
maximalt 40 000 kr genom kommunstyrelsens strategimedel för 
verksamhetsåret 2020. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att ärendet direktjusteras av 
kommunstyrelsen. 
 
Vivianne Pettersson (M), ordförande Annalena Järnberg (S), Alf Wikström 
(V), Bella-Maria Kronman (V) och Ulrika Jonsson (M) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut med sitt eget tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Finansiera genomförandet av 2020 års Yrkes- och företagsmässa med 
maximalt 40 000 kr genom kommunstyrelsens strategimedel för 
verksamhetsåret 2020. 
 
Ärendet direktjusteras av kommunstyrelsen. 
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§ 5 

Översyn av kultur-, ledar- och idrottsstipendium, dnr KS 
19/00330 
 
Beslutsunderlag 
KS- 2018-04-03 § 94 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen fick i samband med att kultur-, ledar- och 
idrottstipendium utsågs 2018, i uppdrag att se över stipendierna i ett större 
perspektiv till 2019. Översynen skedde aldrig inför utdelningen av 
stipendierna 2019, men har nu skett inför 2020.  
 
Kommunstyrelsen beslutar årligen att utse en person och/eller förening till 
kultur- ledar- och idrottsstipendium. För samtliga stipendier gäller att 
personen är född, bosatt eller verksam i Hällefors kommun eller att 
föreningen är verksam i kommunen. Stipendiesumman är 5000 kronor per 
kategori. Genom stipendierna lyfter kommunen bland annat den ideella 
sektorn som får chansen att hyllas och uppmärksammas. 
 
En spaning och inhämtning av information har gjorts i kommuner som Flen, 
Katrineholm och Karlstad, där liknande stipendier delas ut. Uppdraget att se 
över stipendierna i ett större perspektiv har förvaltningen tolkat genom att 
omvärldsspana och genom de erfarenheter som finns i kommunen. 
Förvaltningen anser att grundkriterierna är bra men har förslag på 
förtydligande och breddning av kriterierna. En breddning ger möjligheter att 
även uppmuntra betydelsefulla insatser som gör skillnad i kommunen. 
Förvaltningen anser vidare att kategorierna av stipendium bör finnas kvar. 
  
Kulturstipendium 5 000 kr 
Nuvarande: Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som befinner sig i ett 
Utvecklingsskede av sitt konstnärliga utövande. 
Nytt förslag: Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening för förtjänstfulla  
insatser inom något eller några av kulturens olika områden eller som gjort någon annan 
betydelsefull insats för kulturen i Hällefors kommun. 
 
Ledarstipendium 5 000 kr 
Nuvarande: Stipendiet är avsett för ledare verksam inom föreningsliv/fritidsverksamhet i 
kommunen och som genom sitt arbete visar dokumenterad skicklighet och 
lämplighet att leda och fostra ungdomar. 
Nytt förslag: Stipendiet är avsett för att uppmuntra ideella ledare som engagerat sig för 
ungdomars förenings- och fritidsaktiviteter eller som gjort någon annan betydelsefull 
ledargärning i Hällefors kommun. 
 
Idrottsstipendium 5 000 kr 
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Nuvarande: Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som befinner sig i 
utvecklingsskedet av sitt idrottsliga utövande, där inte bara den individuella 
prestationen är avgörande, utan där även egenskaper såsom god förebild  
och kamrat ska väga tungt. 
Nytt förslag: Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som gjort en  
bra idrottsprestation eller som gjort någon annan betydelsefull insats för  
idrotten i Hällefors kommun.  
 
2018 års ansökningar bestod av en rad fina ledargärningar och initiativ vilket gjorde att  
det då även beslutades om att dela ut tre hedersomnämnanden vilka uppvaktades med en 
blomma och en motivering. Kommunförvaltningen föreslår därför att möjligheten till 
uppmuntran för särskilda insatser läggs till med den motivering som presenteras nedan. 
 
Uppmuntran för särskilda insatser 
Kommunstyrelsen kan även uppmärksamma särskilda insatser inom kultur- och fritids  
området, utöver de tre stipendierna, om det är av särskild vikt för kommunen. 
 
    Ekonomi 

Samma ekonomi som tidigare, summan på 5 000 kr/stipendium inryms i 
Kultur- och fritids budget. Uppmuntran av särskilda insatser föreslås vara 
en blomma och en motivering vilket inryms i Kultur- och fritids budget. 
 
Folkhälsa 
Ett engagemang inom kultur och idrott är positivt för folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Medborgarperspektiv 
För samtliga stipendier gäller att personen är född, bosatt eller verksam  
i Hällefors kommun eller att föreningen är verksam i kommunen. 

 
       
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Revideringen av förslagen av kriterier för kultur- ledar- och idrottsstipendium 
antas. 
 
Stipendiesumman på 5 000 kr/stipendium kvarstår. 
 
Kommunstyrelsen kan utöver de tre stipendierna ge en uppmuntran för 
särskilda insatser. 
 
Förvaltningens uppdrag att se över stipendierna i ett större perspektiv till 2019 
anses med detta avslutat. 
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--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar ordförande 
Annalena Järnberg (S) och kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om formulering ”inom kultur- och fritids 
området” i motiveringen uppmuntran för särskilda insatser, vilket delvis 
besvaras av kommunchef Tommy Henningsson och nämnd- och 
utredningssekreterare Malin Bergkvist. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), 
Vivianne Pettersson (M), Ulrika Jonsson (M) och Alf Wikström (V) vid ett 
flertal tillfällen. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen kan 
utöver de tre stipendierna ge en uppmuntran för särskilda insatser till personer 
inom andra områden, som då finansieras av kommunstyrelsen efter särskilt 
beslut. 
 
Bella-Maria Kronman (V) ställer fråga om anställda som arbetat länge 
uppmärksammas, vilket besvaras av kommunchef Tommy Henningsson. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om när anställda som arbetat 25 år i 
kommunen senast uppmärksammades, vilket delvis besvaras av kommunchef 
Tommy Henningsson. 
 
Ulrika Jonsson (M) yrkar att det reviderade kriteriet för idrottsstipendium 
kompletteras med texten ”Egenskaper så som god förebild och kamrat ska 
även väga tungt.”. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på förvaltningens 
förslag till beslut inklusive Ulrika Jonssons (M) yrkade komplettering, vilket 
bifalls. 
 
Därefter ställer ordförande Annalena Järnberg (S) bifall mot avslag på sitt eget 
tilläggsyrkande, vilket bifalls. 
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Revideringen av förslagen av kriterier för kultur- ledar- och idrottsstipendium 
antas, med förändringen att kriteriet för idrottsstipendium kompletteras med 
texten ”Egenskaper så som god förebild och kamrat ska även väga tungt.”. 
 
Stipendiesumman på 5 000 kr/stipendium kvarstår. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(17) 

Datum  
2020-01-07  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsen kan utöver de tre stipendierna ge en uppmuntran för 
särskilda insatser. 
 
Förvaltningens uppdrag att se över stipendierna i ett större perspektiv till 2019 
anses med detta avslutat. 
 
Kommunstyrelsen kan utöver de tre stipendierna ge en uppmuntran för 
särskilda insatser till personer inom andra områden, som då finansieras av 
kommunstyrelsen efter särskilt beslut. 
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§ 6 

Yttrande över medborgarförslag starta en fritidsbank, 
dnr KS 19/00204 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommit 2019-07-12 
KF 2019-09-17 § 136 
KS 2019-10-08 § 236 
 
Yttrande 
Kommunförvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att bereda 
medborgarförslaget att starta en fritidsbank. 
 
Medborgarförslaget refererar till att förslaget är bra för såväl miljön (återbruk 
av materiel) och hälsan. Att genom lån av olika fritids- och sportmateriel kan 
alla som vill prova på nya sporter/aktiviteter, gratis. Genom förslagsställarens 
kontakt med Noras fritidsbank, som tydliggör vikten av en driven person, så 
innebär förslaget också att det behövs en ”spindel i nätet” för att bygga upp en 
organisation för start av en fritidsbank. Flera förslag på en sådan driven 
person finns med. 
 
Kommunförvaltningen håller med om mycket i medborgarförslaget.  
2018 gjorde kommunen, på initiativ av All in projektet och AME  i 
samverkan med KulturFritid  besök på fritidsbankerna i Nora och Filipstad. 
Samma gruppering bjöd också in Örebro läns idrottsförbund vid ett par 
tillfällen för att få mer information och stöd gällande fritidsbanken. 
Diskussionerna ledde fram till slutsatsen att de resurser som krävdes, inte 
fanns. Resurser som bedöms behövas är en driven platsansvarig (spindeln i 
nätet) som då också har ”personalansvar”, en lokal i passande läge (hyresfri), 
inreda lokalen enligt konceptet fritidsbank, sköta insamling och gallring av 
materiel, lagning och lagring av materiel med mera.  
Ett omfattande jobb som kräver ”rätt” person och kompetenta medarbetare 
och inte minst en organisation och ekonomi som håller över tid.  
 
Förnyad kontakt har också tagits med Örebro läns idrottsförbunds ansvarige 
för fritidsbankerna och han understryker att det kräver en hel del insatser för 
att en satsning på en fritidsbank ska hålla över tid. Ytterligare kontakt har 
också tagits med ansvarig projektledare på Filipstads Fritidsbank för att höra 
hur det fungerar idag. I Filipstad är det projektledaren plus en extratjänst som 
jobbar med fritidsbanken, något som finansieras genom olika projekt- och 
arbetsmarknadsstöd. Bådas uppdrag går ut vid årsskiftet och därefter vet man 
ännu inte hur det ska finansieras. Fritidsbanken ska vara kvar i Filipstad enligt 
projektledaren men än har inte kommunen finansieringen klar. Storfors 
kommun har också en fritidsbank belägen centralt i Sporthallen. Tyvärr har 
det gått från öppet varje dag till en eftermiddag/vecka och som bemannas av 
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anställd timpersonal från kommunen.  
 
Efter inkommande medborgarförslag så har diskussioner om fritidsbank förts i 
kommunförvaltningens strategigrupp. (Här finns bland annat kultur- och 
fritidschef, utvecklingsstrateg, näringslivsstrateg och omsorgens 
verksamhetsutvecklare/MAS). Samtal har också förts med tf chef för 
fritidsklubbarna (kulturskolan). Fritidsbanken är positiv i många avseenden 
men i dagsläget kan varken strategigruppen eller fritidsklubbarna se att det 
finns de resurser som krävs för att starta en fritidsbank i Hällefors. 
 
Dock finns redan idag exempelvis skridskor och hjälmar att låna i ishallen 
såväl av skolan som av föreningen och skidor finns att låna i Hurtigtorpet. På 
flera lov så finns också aktiviteter som är gratis att prova på. En framtida 
möjlighet skulle kunna vara att man exempelvis kan låna gåstavar och 
bouleklot på biblioteket, bollar, innebandyklubbor mm på fritidsklubbarna 
osv. Alltså nyttja befintlig verksamhet för att erbjuda idrotts- och 
fritidsmateriel. 
 

Ekonomi 
Med de rådande omständigheter, med stora effektiviseringar i kommunen, 
kan kommunförvaltningen inte se att det finns finansiella eller personella 
resurser till att starta, eller driva en Fritidsbank. 
 
Folkhälsa 
En fritidsbank kan möjliggöra och uppmuntra till aktiviteter vilket i sin tur 
har positiv effekt på folkhälsan. 
 
Miljö 
Återbruk och återvinning, i detta fall av fritid- och idrotts materiel, är 
positivt för miljön, men förutsätter kompetens i att kunna laga, slipa, valla 
och gallra i materielet.   
 
Medborgarperspektiv 
Ur ett medborgarperspektiv är en fritidsbank positivt, under förutsättning 
att lokalen ligger centralt, att den har generösa öppettider och kompetenta 
medarbetare som kan vägleda och ge service (inom friluftsliv och idrott).  

 
    
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
--- 
 
Under allmänna utskottets behandling av ärendet föredrar kommunchef 
Tommy Henningsson och ordförande Annalena Järnberg (S). 
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Alf Wikström (V) yttrar sig och yrkar följande: 
I nuläget ser vi att de resurser som behövs för att starta en fritidsbank inte 
finns. Men inför arbetet med Agenda 2030 är frågan så viktig ur ett hållbart, 
socialt och miljömässigt perspektiv att vi kommer att fortsätta arbetet för att 
hitta lösningar för att etablera en fritidsbank i Hällefors. 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
 
Bella-Maria Kronman (V) yrkar bifall till Alf Wikströms (V) yrkande. 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer förvaltningens förslag till beslut mot 
Alf Wikströms (V) yrkande och finner att Alf Wikströms (V) yrkande vinner 
bifall.  
 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
I nuläget ser vi att de resurser som behövs för att starta en fritidsbank inte 
finns. Men inför arbetet med Agenda 2030 är frågan så viktig ur ett hållbart, 
socialt och miljömässigt perspektiv att vi kommer att fortsätta arbetet för att 
hitta lösningar för att etablera en fritidsbank i Hällefors. 
 
Med ovanstående anses medborgarförslaget besvarat. 
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§ 7 

Utskottsinitiativ om redovisning av 
samhällsbyggnadsförbundet Bergslagens skogsskötsel 
dnr KS 20/00004 
 
Vivianne Pettersson (M) redogör för förslag till utskottsinitiativ om 
redovisning och uppföljning kring skogsskötel.  
 
Kommunchef Tommy Henningsson tillför sakuppgifter. 
 
Under ärendets behandling yttrar sig ordförande Annalena Järnberg (S), 
Vivianne Pettersson (M) och Ulrika Jonsson (M). 
 
Vivianne Pettersson (M) yrkar följande: 
Begära en skriftlig redovisning från samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
över hur mycket som röjts, gallrats och slutavverkats med tillhörande 
ekonomi för år 2019. Det räcker med redovisning av SDCs mätbesked och 
köparens avräkning. 
 
Margeurite Wase (C) ställer fråga om mätbesked, vilket delvis besvaras av 
Vivianne Pettersson (M). 
 
Ordförande Annalena Järnberg (S) ställer bifall mot avslag på Vivianne 
Petterssons (M) yrkande och finner att det vinner bifall.  

 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
Begära en skriftlig redovisning från samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen 
över hur mycket som röjts, gallrats och slutavverkats med tillhörande 
ekonomi för år 2019. Det räcker med redovisning av SDCs mätbesked och 
köparens avräkning. 
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