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Ordinarie ledamot

Paragraf

Lennart Sohlberg (S)
Anna-Carin Rydstedt(S)
Per Göransson (S)
Malin Norell (S)
Peter Dahlgren (S)
Eva Johansson (S)
Gunnar Nilsson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Bernt Persson (S)
Anna-Riekje Niburg (S)
Gösta Frost (S)
Karin Lübeck (S)
Anna Hed (C)
Peter Helander (C)
Christina Bröms (C)
Maria Boork (C)
Gunder Eriksson (C)
Åke Knutz (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Lars Ambrosiusson (C)
Johanna Hed (C)
Jaakko Mattila (C)
Stefan Lund (C)
Malin Höglund (M)
Hans-Göran Åhgren (M)
Gunilla Spjotgard (M)
Greger Mellbert (M)
Christiane Djäken (M)
Ingvar Nilima (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Lena Hed Sandlund (MOP)
Björn Hammarskjöld (MOP)
Bror Markus (SD)
Lars-Erik Lohman (SD)
Simon Granath (SD)
David Örnberg (V)
Susanne Jonsson (V)
Fredrik Blom (MP)
Leif Sandström (MP)
Birgitta Sacrédeus (KD)
Mats-Gunnar Eriksson (FP)

1-13
1-13
4-13
1-13
1-13
1-13
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Ersättare vid ledamots frånvaro

Paragraf

Maria Mattsson

1-3

Hasan Kizil

1-13

Joel Zackrisson

1-13

Sven-Anders Söderberg

1-13

Åsa Berg

5-13

1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-13
1-4
1-13
1-13
1-13
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Allmänhetens frågestund
Då inga frågor förelåg utgick denna punkt.
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Mottagande av medborgarförslag
Beslut
1. Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslag om uppdatering och komplettering av beby ggelsehistorisk inventering av Mora kommun till kommunstyrelsen för beredning.
2. Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslag om att skapa ”Mora Racketcenter” till tekniska nämnden för handläggning och besvarande.
Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktige har inkommit två medborgarförslag enligt följande:
1. Medborgarförslag om uppdatering och komplettering av bebyggelsehistorisk inventering av Mora
kommun.
2. Medborgarförslag om att skapa ”Mora Racketcenter”.
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Kommunstyrelsen ordförande Anna Hed (C) informerade om aktuella händelser varvid berördes följande:







Vid Stjärngalan i Borlänge fick Fredrik Skarp, VD på Mora of Sweden AB priset som årets företagsledare.
Vid samma gala som ovan fick Vasaloppet pris som årets varumärke.
Vid skid-SM vann IFK Mora ett guld och tre silvermedaljer.
Arbete med ny VA-plan pågår och samrådsmöten är under genomförande.
Planering av särskilda boenden pågår.
Region Dalarna har haft sitt första möte under den nya mandatperioden, varvid bl.a. kollektivtrafikfrågor avhandlades.
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Dnr: 2014/460 101

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer arbetsordning enligt föreliggande förslag, daterat 2014 -11-03.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 5 kap 63 § ska fullmäktige i en arbetsordning meddela de föreskrifter som behövs
för genomförande av dess sammanträden och handläggning av ärendena. Föreliggande förslag till arbet sordning är till övervägande delen likalydande med det som tidigare gällt. I sak har, med anledning av
lagändring, förändring skett avseende mandatperiodens början och slut
(§§ 1 och 7). Vidare har en ny § 6 tillkommit (detta med anledning av fullmäktiges beslut om regler för
kommunalt partistöd, § 85/2014). Därutöver har huvudsakligen ändringar av språklig karaktär gjorts.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.
Tjänsteförslag
Kommunfullmäktige fastställer arbetsordning enligt föreliggande förslag, daterat 2014 -11-03.
Yrkanden
Lennart Sohlberg (S) och Peter Dahlgren (S) yrkade att andra stycket i § 12 ska utgå.
Anna Hed (C) yrkade, med instämmande från Birgitta Sacrédeus (KD) och Ingvar Niilimaa (MOP) bifall
till kommunstyrelsens förslag.
David Örnberg (V) yrkade att § 12, andra stycket, ska inledas med ”Kommunfullmäktige kan inledas med
föredragning av kommunstyrelsens ordförande. Vidare yrkade David Örnberg att samma mening ska
avslutas med följande text ”dock ej av lokalpolitisk karaktär”.
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och efter att fullmäktige godkänt föreslagen
propositionsordning ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag, Lennart Sohlbergs
och Peter Dahlgrens avslagsyrkande avseende § 12 samt David Örnbergs ändringsyrkande avseende § 12
varvid det först nämnda förklarades bifallet.
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Därefter ställde ordföranden proposition på David Örnbergs tilläggsyrkande innebärande att frågor av
lokalpolitisk karaktär inte ska behandlas vid kommunstyrelseordförandens föredragning vilket förklarades
avslaget.
Reservationer
David Örnberg och Susanne Johansson (V) reserverade sig mot beslutet.
Lennart Sohlberg, Anna-Carin Rydstedt, Per Göransson, Malin Norell, Peter Dahlgren, Eva Johansson,
Bigitta Sohlberg, Anna-Rikje Niburg, Gösta Frost, och Karin Lübeck, alla (S) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Lennart Sohlbergs och Peter Dahlgrens yrkande.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Ove Axelsson, Marie Elofsson

Styrdokument, MittMora
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Dnr: KS 2014/494 70

Socialnämndens äskande om tilläggsanslag för 2014 och utökad budgetram 2015 samt 2016-17

Beslut
1. Socialnämndens hemställan avslås.
2. Socialnämndens reviderade verksamhetsplan för 2015 (2016-2017) har hanterats i samband med
kommunfullmäktiges beslut om Kommunplan 2015 (2016-2017). En fortsatt beredning sker i samband med kommande planeringsprocess inför Kommunplan 2016.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har i beslut 2014-11-19, § 99, bl.a. hemställt om tilläggsanslag med 9 108 tkr för att täcka
prognostiserat underskott 2014 samt om utökad budgetram för att täcka tillkommande behov enligt soc ialnämndens verksamhetsplan under 2015 med 15 122 tkr samt ytterligare enligt verksamhetsplanen perioden 2016-2017.
I kommunens planeringsprocess har underlag från respektive nämnder legat till grund för kommunens
beredning av kommunplan 2015, det vill säga verksamhet och budget år 2015 med utblick mot åren
2016-2017. Kommunens samlade verksamhetsplanering har utgått från periodens beslutade planeringsanvisningar, prognosunderlag från SKL, tidigare års resultat samt resultat och prognoser för innevarande
år. Pågående arbete utifrån åtgärdsplaner med fokus på verksamhetsutveckling och effektivister har
dessutom beaktats. I Kommunplan 2015, beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-01, har socialnämndens ekonomiska ramar utökats i förhållande till angivna ramar i planeringsanvisningar. Bokslut 2014 och
uppföljning under 2015 kommer tillsammans med planeringsunderlag från respektive nämnder ingår i
arbetet med att långsiktigt nå en ekonomi i balans.
Socialnämnden har fattat beslut om en reviderad verksamhetsplan för 2015 (2016-2017). Revideringen består av diverse redaktionella ändringar och en ökning av tidigare redovisade rambehov för kommande planeringsår.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget med tillägget att socialnämndens
hemställan avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-12-04.
Socialnämndens beslut 2014-11-19, § 99.
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Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Socialnämndens reviderade verksamhetsplan för 2015 (2016-2017) har hanterats i samband med kommunfullmäktiges beslut om Kommunplan 2015 (2016-2017). En fortsatt beredning sker i samband med kommande planeringsprocess inför Kommunplan 2016.
Yrkanden
Malin Höglund (M) och Anna Hed (C) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lennart Sohlberg (S) yrkade att kommunfullmäktige ska besluta tillskjuta 3,1 miljoner kronor av äskat
behov att finansieras med 2 miljoner ur kommunstyrelsens ram, 100 tkr ur valnämndens ram och 1 mi ljon från strukturreserven som därmed minskar till 4 miljoner kronor.
Propositionsordning och votering
Överläggningen förklarades avslutad och ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag
och Lennart Sohlbergs ändringsyrkande varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Votering begärdes och ordföranden föredrog följande voteringsproposition vilken godkändes: Den som
vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill bifalla Lennart Sohlbergs ändringsyrkande
röstar nej.
Vid verkställd öppen omröstning avgavs 27 ja-röster och 12 nej-röster samt avstod två ledamöter från att
rösta enligt bilagda omröstningsprotokoll.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Lena Fagerlund

Socialnämnden, Lena Fagerlund
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Omröstningsprotokoll socialnämndens äskande om tilläggsanslag 2014 och utökad budgetram
2015 samt 2016-17
Ordinarie ledamot

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Lennart Sohlberg (S)
Anna-Carin Rydstedt(S)
Per Göransson (S)
Malin Norell (S)
Peter Dahlgren (S)
Eva Johansson (S)
Gunnar Nilsson (S)
Bigitta Sohlberg (S)
Bernt Persson (S)
Anna-Riekje Niburg (S)
Gösta Frost (S)
Karin Lübeck (S)
Anna Hed (C)
Christina Bröms (C)
Maria Boork (C)
Gunder Eriksson (C)
Åke Knutz (C)
Rose-Mari Bogg (C)
Lars Ambrosiusson (C)
Johanna Hed (C)
Jaakko Mattila (C)
Stefan Lund (C)
Malin Höglund (M)
Hans-Göran Åhgren (M)
Gunilla Spjotgard (M)
Greger Mellbert (M)
Christiane Djäken (M)
Ingvar Nilima (MOP)
Joakim Linder (MOP)
Lena Hed Sandlund (MOP)
Björn Hammarskjöld (MOP)
Bror Markus (SD)
Lars-Erik Lohman (SD)
Simon Granath (SD)
David Örnberg (V)
Susanne Jonsson (V)
Fredrik Blom (MP)
Leif Sandström (MP)
Birgitta Sacrédeus (KD)
Mats-Gunnar Eriksson (FP)
Peter Helander (C)

Justerandes sign

Ersättare vid ledamots frånvaro

JA

NEJ

Avstår

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

Hasan Kizir

Joel Zackrisson

Sven-Anders Söderberg

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

Åsa Berg

X
X
X
X
X
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Dnr: KS 2014/464 70

Socialnämndens äskande av medel till halvtidstjänst

Beslut
Kommunfullmäktige avslår socialnämndens äskande av medel till en halvtidstjänst.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har i en tjänsteskrivelse beskrivit behovet av att säkerställa socialnämndens ekonomiprocess
och därmed äskar medel för ytterligare en halvtidstjänst om 220 000 kronor per år. Socialnämndens förvaltningsekonom har beviljats tjänstledighet på 50 procent av en heltidstjänst under 6 månader från och med 1
januari 2015. För att minska ekonomifunktionens beroende av en enskild medarbetare och i övrigt undvika
att fler arbetsuppgifter inom administrativa enheten endast utförs av en medarbetare föreslår socialnämnden
en nyrekrytering av en heltidstjänst.
Kommunledningskontoret leder och samordnar kommunens ekonomi- och budgetprocess där rollen som
förvaltningsekonom utgör ett stöd för nämndernas arbete. Utveckling inom kommunens ekonomi- och
budgetprocess syftar till att upprätta enhetliga och tydliga processer, rutiner och verktyg som ledning och
stöd för att öka samarbetet mellan förvaltningsekonomer.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-12-04.
Socialnämndens beslut 2014-10-22, § 91.

Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige avslår socialnämndens äskande av medel till en halvtidstjänst.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

--

Socialnämnden, Lena Fagerlund
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Dnr: KS 2014/498 215

Antagande av detaljplan för Åmåsängsårdens camping

Beslut
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora
kommun, Dalarnas län.
Sammanfattning av ärendet
Väster om Åmåsängsvägen, på fastigheten Utmeland 42:46, finns etablerad campingverksamhet med
reception, campingstugor, servicebyggnad, minigolf och restaurant. Detaljpla nen syftar till att möjliggöra
en utökning av campingen öster om Åmåsängsvägen, på den intilliggande fastigheten Utmeland 89:70.
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900. Några sakägare, men även boende i anslutning till Yvradsvägen, har inte fått sina synpunkter tillgodosedda eftersom dessa vill att trafik till campingen leds via en ny förbifart söder om Yvraden.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Planbeskrivning, augusti 2014.
Plankarta med bestämmelser, augusti 2014.
Granskningsutlåtande, november 2014.
Övrigt underlagsmaterial
Byggnadsnämndens beslut om godkännande, 2014-12-15.
Samrådsredogörelse, augusti 2014.
Fastighetsförteckning med registerkarta, augusti 2014.
Planprogram för Åmåsäng, februari 2014.
Planprogrammets samrådsredogörelse, februari 2014.
Trafikutredning, 2014-01-24.
Behovsbedömning, 2013-05-22.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktige antar detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora
kommun, Dalarnas län.
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Yrkanden
Leif Sandström (MP) yrkade med instämmande från David Örnberg (V) att en busshållplats vid ca mpingens entré förs in i detaljplanen under punkten ”kollektivtrafik”.
Propositionsordning
Ordföranden förklarade överläggningen avslutad och ställde proposition på kommunstyrelsens förslag
och Leif Sandströms och David Örnbergs yrkande varvid det först nämnda förklarades bifallet.
Reservationer
Leif Sandström och Åsa Berg (MP) samt David Örnberg och Susanne Johansson (V) reserverade sig mot
beslutet.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

--

Byggnadsnämnden
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Dnr: KS 2014/283 101

Fastställande av bolagsordning för AB Dalaflyget

Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning för AB Dalaflyget med anledning av ändringarna i kommunallagen.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägarorganisationer fattar likalydande beslut.
Sammanfattning
AB Dalaflygets uppgift är att vara huvudman för flygdriften vid Borlänge/Falun flygplats och Mora fly gplats, samt driva verksamheten enligt gällande lagar och bestämmelser. Bolaget ska verka för trafikflygets
utveckling i Dalarna av regionalpolitiska skäl.
Bolagsordningen är ändrad för att anpassas till de krav som ställs upp i Kommissionens beslut om Europeiska Unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster
(2012/21/EU) samt meddelande från Kommissionen (2012/C 8/03).
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
Beslutsunderlag
Bolagsordning för AB Dalaflyget.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer ny bolagsordning för AB Dalaflyget med anledning av ändringarna i kommunallagen.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägarorganisationer fattar likalydande beslut.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Sven Eriksson, Micaela Öberg, landstinget Dalarna, Falu kommun, Borlänge kommun, Dalaflygets huvudkontor Borlänge, styrdokument
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Dnr: KS 2014/283 101

Fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI-kriterierna

Beslut
1. Kommunfullmäktige fastställer AB Dalaflygets uppdrag enligt tjänstemannaförslaget. Förslaget är
kostnadsneutralt och innebär krav på uppföljning och kontroll av lämnade stöd i enlighet med
kommissionens beslut. AB Dalaflyg ska inge redovisning från bolagets huvudbok vart tredje år.
Nästa redovisning bör avse verksamhetsåret 2016.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägarorganisationer fattar likalydande beslut.
Sammanfattning
AB Dalaflygets flygplatser är en nödvändig förutsättning för fortsatt regional utveckling och tillväxt. En
framställan har inkommit till ägarna kring fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI kriterie rna.
Enligt de villkor som följer av de krav som uppställs i ”Meddelande från Kommissionen, Europeiska
Unionens rambestämmelser för statligt stöd i form av ersättning för offentliga tjänster” (2012/C 8/03)
samt Kommissionens beslut (2012/21/EU) kräver ägarna genom detta förordnande att AB Dalaflyg
bedriver sin verksamhet så att flygplatserna kan ta emot alla flygbolag som vill starta och landa till rådande kommersiella villkor och under publicerade öppettider. För detta åläggande ersätts AB Dalaflyget
med belopp som motsvarar samma års budgeterade underskott. För ersättningen svarar Borlänge - Faluoch Mora kommuner samt Landstinget Dalarna i proportion till ägandet. Förordnandet gäller under den
tid respektive aktieägaravtal gäller. Ingen av flygplatserna har fler än det maximala antalet årspassagerare,
som stipuleras i EU bestämmelsen och inte ens tillsammans uppnår flygplatserna detta passagerarantal.
Trots detta måste varje flygplats ges ett tydligt uppdrag av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI).
Enligt Landstingets juridiska utredning är lämnandet av stöd lagligt i förhållande till EU-kommissionens
beslut.
Förslaget är enligt Dalaflyg ABs redovisning att betrakta som kostnadsneutralt, då öppettiderna för verksamheten anpassas till linjetrafiken, d v s den icke-ekonomiska verksamheten. Chartertrafiken medför 3-4
timmars ökad öppethållning med främst personalkostnader, vilka täcks av intäkterna från denna verksamhet.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är i enlighet med tjänsteförslaget.
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Dnr: KS 2014/283 101

Beslutsunderlag
Skrivelse ”Framställning om fastställande av AB Dalaflygets uppdrag enligt SGEI kriterierna samt beslut
om bolagsordningar för AB Dalaflyget och Dala Airport AB”, inkommen 2014-07-01.
AB Dalaflyget Bolagsordning.
Förslag till ägardirektiv.
EU Kommissionens beslut.
Tjänsteförslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige fastställer AB Dalaflygets uppdrag enligt tjänstemannaförslaget. Förslaget är
kostnadsneutralt och innebär krav på uppföljning och kontroll av lämnade stöd i enlighet med
kommissionens beslut. AB Dalaflyg ska inge redovisning från bolagets huvudbok vart tredje år.
Nästa redovisning bör avse verksamhetsåret 2016.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga ägarorganisationer fattar likalydande beslut.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Sven Eriksson, Micaela Öberg, landstinget Dalarna, Falu kommun, Borlänge kommun, Dalaflygets huvudkontor Borlänge

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MORA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
§ 10

Sida 18

2015-02-02

Dnr 2015/6 101

Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Christiane Djäken (M) från uppdraget som l edamot i kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen företar ny sammanräkning för Moderaterna.
Sammanfattning av ärendet
Christiane Djäken (M) har i skrivelse till kommunfullmäktige hemställt om att få bli befriad från uppdraget som ledamot i Mora kommunfullmäktige.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Kanslienheten

Christiane Djäken, Länsstyrelsen Dalarna
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Dnr 2014/521 101

Avsägelse från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige

Beslut
1. Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Johanna Hed (C) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige begär att Länsstyrelsen företar ny sammanräkning för Centern.
Sammanfattning av ärendet
Johanna Hed (C) har i skrivelse till kommunfullmäktige hemställt om att få bli befriad från uppdraget
som ledamot i Mora kommunfullmäktige.

Ansvarig att genomföra beslutet

Beslutet delges

Kanslienheten

Johanna Hed, Länsstyrelsen Dalarna
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Mottagande av motioner, interpellationer och frågor
1. Motion från Peter Dahlgren (S) om en biogasstrategi för lokalt klimatarbete.
2. Motion från Karin Lübeck (S) om att det tas fram ett förslag till organisation och utformning för
en välkomstceremoni i samband med nationaldagsfirandet och att en budget för en sådan ceremoni upprättas.
3. Motion från Bigitta Sohlberg (S) om att konstverket Swedish Delight får en placering som fra mhäver konstverket och gör att fler får möjlighet att beröras av den samt att detta verkställs i nnan
hösten 2015.
4. Motion från Eva Johansson (S) om att kommunen, senast hösten 2015, kostnadsfritt ska erbjuda
samtliga pensionärer (65+) halkskydd/broddar som enkelt kan fästas/monteras på vanliga skor
eller stövlar.
5. Motion från Gösta Frost (S) om att kommunen undersöker möjligheterna att via sin bank ta upp
problemet med likviditet för föreningar och försöker få banken att ställa upp med krediter till
föreningar som beviljats stöd för utveckling av verksamheten via EU-medel eller andra liknande
samhällsstöd samt att om det inte går att genomföra med nuvarande bank så ska kommunen ta
med detta som ett krav i nästa upphandling som görs av banktjänster.

Ansvarig att genomföra beslutet
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Delgivningar
1. Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-01.
2. Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-13
3. Kommunstyrelsens protokoll 2014-12-01.
4. Tekniska nämndens besvarande av medborgarförslag angående lekplatser (TN § 101/2014).
5. Socialnämndens rapport över ej verkställda beslut enlig socialtjänstlagen 16 kap 6 § och LSS
avseende tredje kvartalet 2014. Mora kommuns yrkande i mål M1401-07 2014/404 101.
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