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§ 144 Dnr 2021/00001  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Joel Strömner (SD) att tillsammans med ordförande 

justera dagens protokoll. 
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§ 145 Dnr 2021/00002  

Fastställande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen med följande tillägg: 

Fråga avseende Namnbyte Hagvägen. 

 

 

      

      

Inlägg 

Joel Strömner (SD) 
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§ 146 Dnr 2021/00571  

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt 
kart- och mätverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Ändringar i taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 

mätverksamhet antas. 

2. Ändringar ska börja gälla den 1 januari 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 

mätverksamhet innehåller avgifter för byggärenden, planärenden, kart- och 

mättjänster. 

För fastighetsrättsliga uppdrag för Sandvikens kommun finns en egen taxa 

framtagen som gäller när den kommunala lantmäterimyndigheten genomför 

dessa uppdrag. Den taxan är därmed beslutad av chefen för den kommunala 

lantmäterimyndigheten. Fastighetsrättsliga uppdrag är t.ex. 

fastighetsägarförteckning, servitutsutredningar och andra 

fastighetsutredningar etc. 

För Hofors och Ockelbo kommun finns idag inte någon taxa för 

fastighetsrättsliga uppdrag. 

Under en längre period har inte uppdragsverksamheten prioriterats och nu 

när uppdragsverksamheten har återupptagits behöver taxan ses över för 

Sandviken samtidigt som en taxa behöver beslutas för Ockelbo och Hofors 

kommun. 

För att kunna utföra uppdragen i alla tre kommuner kommer uppdragen 

framöver genomförs av Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 

och inte av den kommunala lantmäterimyndigheten som enbart verkar i 

Sandviken. Med det behöver en taxa tas fram och beslutas av respektive 

kommuns kommunfullmäktige. 

Genom omvärldsbevakning har det visats sig att andra kommuner valt att 

lägga in taxan för fastighetsrättsliga uppdrag i sin taxa för verksamhet enligt 

plan- och bygglagen samt kart- och mätverksamhet. Då det finns en naturlig 

koppling mellan kart- och mättjänster föreslås därmed uppdragtaxan 

återfinnas i taxan för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 

mätverksamhet Föreslagen ändring berör enbart bilaga C - Taxetabeller för 
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kart- och mätverksamhet, där en ny tabell, C 8, är föreslagen. Förslaget är att 

fastighetsrättsliga uppdrag ska ske med timdebitering med samma 

handläggningskostnad per timme som övrigt ärenden i aktuell bilaga vilket 

är 1 170 kr. Upphävande av befintlig taxa för fastighetsrättsliga uppdrag 

kommer ske av chefen för den kommunala lantmäterimyndigheten, 

Sandviken, inför att denna föreslagna ändring träder i kraft 1 januari 2022. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06, VGS-2021-139 

Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 

mätverksamhet med förslag till ändringar markerad                          
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§ 147 Dnr 2021/00003  

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Under perioden 2021-09-15 – 2021-10-18 har följande delegationsbeslut 

fattats: 

• Verksamhetsansvarig trafik 2021-09-21 med stöd av punkt 1.13 Besluta 

om eller avslå rätten till skolskjuts enligt gällande skolskjutsreglemente 

avseende förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 

gymnasiesärskola. 

• Kommunchef 2021-10-18 med stöd av punkt 2.9 Utse beslutsattestanter 

på verksamhetsnivå 
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§ 148 Dnr 2021/00004  

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

• Samordningsförbund Gävleborg – Protokoll 2021-09-03 

• Gästrikerådet – Protokoll 2021-09-10 

• Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd – Protokoll 2021-09-21 

• Utbildnings- och kulturnämnden 2021-09-22 – Protokollsutdrag § 54 – 

PwC – Granskning av ekonomistyrning inom utbildnings- och 

kulturnämndens ansvarsområden 

• Gästrike Vatten AB – Protokoll styrelsemöte 2021-10-07 

 

Länsstyrelsen – Gävleborgs läns författningssamling 

• Länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om bildande av Västerhällarnas 

naturreservat, Sandvikens kommun, samt föreskrifter för naturreservatet 
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§ 149 Dnr 2021/00075  

Ekonomisk uppföljning - kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens månadsredovisning per september 2021.                
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§ 150 Dnr 2021/00076  

Ekonomisk uppföljning - nämnderna 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen godkänns. 

                       

Ärendebeskrivning 

Nämndernas månadsredovisning per september 2021.                                        
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§ 151 Dnr 2021/00548  

Års- och flerårsbudget 2022-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunstyrelsens förslag till finansiella mål 2022 godkänns. 

2. Kommunstyrelsen och nämndernas förslag till mätbara mål 2022 

godkänns. 

3. Nettoramar för drifts- och investeringsbudget fastställs i enlighet med 

föreliggande förslag med sammanställning enligt följande: 

Driftsbudget 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 84 716 86 542 87 606 

Utbildning/kultur 165 171 168 419 171 506 

Socialnämnd 155 067 158 456 161 309 

Revision 787 802 817 

Valnämnd 100 50  

Summa driftsbudget 379 002 286 893 393 315 

    

 - varav Gymnasieskola 26 839 27 376 27 923 

    

    

Investeringsbudget 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen 12 250 7 900 6 900 

Utbildning/kultur 720 800 800 

Socialnämnd 300 300 300 

Summa Investeringsbudget 13 270 9 000 8 000 

    

 - varav Separata investeringsbeslut 5 270 1 000  
 

4. Kommunstyrelsen erhåller ökad ram fr.o.m. 2022 med 2 050 000 kronor 

varav 200 000 kr avser friskvårdssatsning enligt förslag från 

Personalutskottet. Tilläggsbelopp för översiktsplan om 450 000 tkr för 2022 

samt 490 000 kr för 2023 tillkommer.  

5. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller ökad ram fr.o.m. 2023 med 350 

000 kronor. 

6. Vid beräkning av förändringar av budgetramen för utbildnings- och 

kulturnämnden ska budgetanslaget för gymnasieskolan exkluderas och 
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handläggas separat. Utbildnings- och kulturnämnden erhåller för 

gymnasieskolan en ökad ram fr.o.m. år 2022 med 3 500 000 kronor.  

7. Socialnämndens erhåller utökad budgetram fr.o.m. 2022 med 500 000 

kronor för riktad lönesatsning enligt förslag från Personalutskottet. 

8. Investeringsnivån fastställs till 11 000 000 kronor/år. För att finansiera 

kommande investeringar fördelas som utgångspunkt 8 000 000 kronor av 

den totala investeringsramen till styrelse och nämnder för åren 2022-2024. 

9. Internränta fr.o.m. 2022 fastställs till 1,5 %. 

10. Taxor och avgifter för 2022 godkänns. 

11. Ägardirektiv 2022 för Ockelbogårdar AB antas.  

12. Under 2022 har kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp 

belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2022. 

13. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbogårdar AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 208 200 000 kronor, jämte 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp 

14. Såsom för egen skuld ingå borgen för Ockelbo Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till totalt högsta belopp om 80 000 000 kronor, jämte 

ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på 

skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.  

15. Den kostnadsram inom vilken kommunstyrelsen i enlighet med sitt 

reglemente (§ 9, p13) ska kunna fatta beslut i brådskande ärenden av mindre 

betydenhet fastställs till 600 000 kronor (per år). 

16. Kommunstyrelsens ordförande medges att för mindre projektinsatser och 

i brådskande situationer disponera medel ur kommunstyrelsens kostnadsram 

(se f g beslutspunkt) upp till 300 000 kronor (per år) 

17. Den beloppsram inom vilken kommunstyrelsen enligt sitt reglemente  

(§ 9, p 7) får förvärva eller försälja fastighet eller fastighetsdel, fastställs till 

900 000 kronor (per objekt).  

18. Förslaget till års- och flerårsbudget 2022–2024 fastställs i övrigt. 

19. Kommunkontoret får i uppdrag att utreda samordningsmöjligheter av 

kommungemensamma administrativa funktioner. 

20. Socialnämnden får i uppdrag att söka statsbidraget för äldreomsorg, 

riktade medel. Ingår inte i nuvarande ramförslag. 

21. Kommunstyrelsen hanterar utbyte av accesspunkter 2021/2022. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(27) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-26 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD), Linus Gunnarsson (M) och  

Dan Brodin (KD) deltar inte i beslut i ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiutskottet har i uppdrag att lägga fram förslag till 

kommunfullmäktige om års- och flerårsbudgeten för 2022-2024. Års- och 

flerårsbudgeten omfattar flertalet ärenden. Innan ekonomiutskottet lämnar 

förslag till års- och flerårsbudget 2022-2024 har överläggningar med 

nämndföreträdare genomförts. Budgeten ska vara i enlighet med god 

ekonomisk hushållning och balanskravet innebär att varje kommun måste 

upprätta en budget för nästa kalenderår där intäkterna överstiger 

kostnaderna.    

Magnus Jonsson (S) föreslår, med instämmande av övriga tjänstgörande 

ledamöter, tillägg av tre beslutspunkter avseende samordningsmöjligheter, 

statsbidrag och accesspunkter som härrör från ekonomiutskottet 15 oktober 

2021. 

Beslutsunderlag 

Ekonomiutskottets beslut 2021-10-15, §14 - Års- och flerårsbudget  

2022-2024 

Budgethandlingar - Kommunstyrelsen, Utbildnings- och kulturnämnden, 

Socialnämnden, överförmyndarnämnden för Västra Gästrikland och Västra 

Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

Inlägg 

Marit Rempling (C), Birger Larsson (C), Liz Zachariasson (SD),  

Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD) 
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§ 152 Dnr 2021/00205  

Långsiktig investeringsplan 2022-2028 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Långsiktig investeringsplan budget 2022 och plan 2023-2028 godkänns. 

 

Joel Strömner (SD), Liz Zachariasson (SD), Linus Gunnarsson (M) och  

Dan Brodin (KD) deltar inte i beslut i ärendet. 

 

Ärendebeskrivning 

Långsiktig investeringsplan ska behandlas av kommunstyrelsen två gånger 

per år. Detta sker i samband med budgetarbetet i maj och oktober varje år. I 

samband med beslut om års- och flerårsbudget 2022-2024 ska planen 

aktualiseras och en ny plan för perioden 2022-2028 ska tas fram. 

Långsiktig investeringsplan/investeringsnivå 

Investeringsnivån har sedan 2016 varit fastställd till 11,0 mkr/år. 

Fastställd investeringsnivån (grundnivån) kvarstår för 2022-2024. För att 

finansiera framtida kommande investeringar har som utgångspunkt 8,0 mkr 

av den totala investeringsramen fördelats. Större investeringar beaktas i 

särskild ordning. 

 

Större investeringssatsningar över tid 

1. Framtidens centrum (2016-2018). Avsatta medel 13 mkr, kvarstår 2,6 

mkr. Framtidens centrum, torget kvar att färdigställas. 

2. Energieffektivisering/Värme och ventilation. Påbörjat 2017, tillskott 2021. 

Totalt finns 18,1 mkr avsatta. Investeringen påbörjad 2021 och förväntas 

aktiveras under 2022.  

3. MSB Ledningsplats avsatt 3 mkr. Aktiveras under 2022. 

4. Wij Trädgårdar Fastigheter. Totalt avsatt 11,3 mkr under perioden 2020-

2022. Aktiveras löpande med start 2021. 

5. Gång- och cykelplan, avsatt 5 mkr under perioden 2020-2022. Aktiveras 

löpande.  

6. Möjligheternas hus/Uggleboarena avsatt 5,6 mkr 2021.  

7. Uret/Socialkontor avsatt 2 mkr under 2021 
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Förändring investeringsbudget nämnder 

Vid nämndernas behov av utökade investeringsanslag görs en omfördelning 

från kommunstyrelsen. 

 

Att beakta 

Redovisning av tillkommande driftskostnader ska behandlas i budgetprocess. 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomiutskottets beslut 2021-10-15, §17 - Långsiktig investeringsplan 

2022-2028 

Långsiktig investeringsplan - Budget 2022 - plan 2023-2028  

Inlägg 

Liz Zachariasson (SD), Linus Gunnarsson (M), Dan Brodin (KD) 
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§ 153 Dnr 2021/00609  

Skattesats 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Utdebitering för år 2022 fastställs till oförändrad 22,76 per skattekrona. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har enligt Kommunallagen (11 kap 8 §) att före oktober 

månads utgång lämna förslag till budget och skattesats för det följande året. 

Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas under november 

månad, men kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång lämna 

förslag till skattesats för det följande året.  

Beslutsunderlag 

Ekonomitutskottets beslut 2021-10-15, §18 - Skattesats 2022 
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§ 154 Dnr 2021/00545  

Personalpolitiskt program för Ockelbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Personalpolitiskt program antas. 

 

Ärendebeskrivning 

Ockelbos kommuns personalpolitiska program är ett kommunövergripande 

styrdokument för alla som arbetar i kommunen. För Ockelbo kommuns 

chefer och medarbetare ska det personalpolitiska programmet tydliggöra den 

gemensamma personalpolitiken samt ge en bild av vad Ockelbo kommun 

står för och vill uppnå. Det personalpolitiska programmet ska utgöra en 

grund och vägleda i att forma arbetsplatsen.                         

Beslutsunderlag 

Personalutskottets beslut 2021-10-05, §24 - Personalpolitiskt program för 

Ockelbo kommun 

Personalpolitiskt program                          
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§ 155 Dnr 2021/00295  

Personalstrategiska dokumentet och handlingsplan 
2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Personalstrategiska dokumentet med dess mätbara mål godkänns. 

                       

 

Ärendebeskrivning 

Det personalstrategiska dokumentet med tillhörande handlingsplan ska 

inordnas i mål och budgetprocessen 

Personalstrategiska mätbara mål och handlingsplan ska utarbetas årligen och 

ingå i den fortsatta målprocessen. 

Mätbara mål för 2022 

- Sjukfrånvaron ska inte öka. 

- Antal medarbetare som utnyttjar friskvårdsinsatser ska öka procentuellt. 

- Antal heltidstjänster ska öka procentuellt. 

- Medarbetarnas trivsel ska öka. 

- Jämn könsfördelning i alla kommunens verksamheter ska eftersträvas. 

 

Beslutsunderlag 

PU beslut 2021-10-15, §15 - Personalstrategiska dokumentet och 

handlingsplan 2022 

Personalstrategiska dokumentet 

PU beslut 2021-10-05, §23                          
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§ 156 Dnr 2021/00527  

Riktad lönesatsning 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Lönesatsningen till AID kod undersköterskor tillsvidaretjänst med ett 

lönepåslag för heltid 300 kronor/månad fr o m 1 april 2022 till en kostnad av 

ca 500 000 kronor godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

För undersköterskegruppen ligger medianlönen inom jämfört medianspann 

men på en låg nivå av spannet. Undersköterskegrupperna har också en 

medianlön som är lägre än vad medianen var 2020 bland kommuner med 

färre än 25 000 invånare. Likaså har även medianlönen för 

undersköterskegrupperna minskat under perioden april-augusti 2021. Utifrån 

detta går det att motivera en satsning för undersköterskorna.  

Vid en prioritering av grupper för eventuell lönesatsning finns dock även 

andra faktorer som i nuläget talar för en satsning på 

undersköterskegrupperna. Exempelvis finns ett krav om utbildning för 

anställning som undersköterska och kommunen har satsat på att få in fler 

utbildade undersköterskor i verksamheten via erbjudande om utbildning och 

anställning för utbildade boendes inom kommunen.  

Beslutsunderlag 

Ekonomiutskottets beslut 2021-10-15, §16 - Riktad lönesatsning 2022 

Personalutskottets beslut 2021-10-12, §27 - Riktad lönesatsning 2022                       

 

Inlägg 

Liz Zachariasson (SD), Anna Schönning (S), Jonny Lindblom (SD),  

Marit Rempling (C) 
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§ 157 Dnr 2021/00418  

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 - 
uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppföljning av interkontrollplan 2021 per 2021-08-31 godkänns.                       

 

Ärendebeskrivning 

Enligt internkontrollplan 2021 ska uppföljning av planen genomföras i 

samband med delårsbokslutet för 2021. 

Avstämning av internkontrollarbetet ska genomföras med avstämning vid 

delårsbokslutet och vid årsbokslut. Uppföljning av interkontrollplan 2021 

per 2021-08-31 har genomförts och redovisas enligt bilaga.                         

 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan 2021 kommunstyrelsen – uppföljning per 2021-08-31 

                          

 

Inlägg 

Göran Ström (S), Marit Rempling (C), Dan Brodin (KD) 
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§ 158 Dnr 2021/00141  

Svar på motion - Inför policy för föreningsbidrag och 
visionsmedel (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen återremitteras.                       

 

Ärendebeskrivning 

Linus Gunnarsson (M) yrkar i en motion: 

-att Ockelbo Kommun inför en policy i hur man ansöker om, samt hur man 

beslutar om eventuell utdelning av, föreningsbidrag och visionsmedel. 

-att Ockelbo Kommun upprättar ett uppföljningsverktyg avseende 

föreningsbidrag och visionsmedel.   

 

Visionsmedel 

Det finns information om visionsmedel på kommunens hemsida och kriterier 

för vilka som kan ansöka om visionsmedel samt en e-tjänst för denna. 

Riktlinjer och kriterier är inte allt för styrande eftersom det kan hämma 

utvecklingsprojekt. Visionsmedelsansökningar bereds av tjänstepersoner i 

Tillväxtgruppen för beslut i kommunstyrelsen. 

I kommunstyrelsens budget finns pengar avsatta till utvecklingsprojekt och 

där ingår visionsmedel. Återrapportering till kommunstyrelsen delges i 

delårs- och årsboksluten.   

Föreningsbidrag 

Utbildnings- och kulturnämnden fördelar årligen bidrag till föreningslivet. 

Genom stödet vill nämnden bidra till att föreningslivet kan ha en 

utvecklande och i vid mening hälsofrämjande verksamhet av god kvalitet 

som ger möjlighet till social, kulturell och fysisk utveckling samt att 

föreningslivet ska medverka till bredd och mångfald i kommunens kultur-, 

idrotts- och fritidsliv. Det finns information om föreningsbidrag på 

kommunens hemsida och vilka kriterier som krävs för att söka.                     

     

Beslutsunderlag 

Motion – Inför policy för föreningsbidrag och visionsmedel                           
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Yrkanden 

Christoffer Carstens (MP) yrkar, med instämmande av Joel Strömner (SD) 

återremiss med motivering att motionssvaret behöver kompletteras med ett 

förtydligande avseende fördelningen av föreningsbidrag. 

Linus Gunnarsson (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Efter överläggningar föreslår Magnus Jonsson (S), med instämmande av 

tjänstgörande ledamöter, återremiss av ärendet. 

Inlägg 

Jonny Lindblom (SD), Christoffer Carstens (MP), Joel Strömner (SD),  

Liz Zachariasson (SD), Anna Schönning (S), Göran Ström (S),  

Anders Öquist (S), Marit Rempling (C), Linus Gunnarsson (M) 
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§ 159 Dnr 2021/00297  

Svar på motion - Införskaffa TV-apparater till rummen 
på korttidsavdelningen på Bysjöstrand (SD) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. 

 

Liz Zachariasson (SD) och Joel Strömner (SD) reserverar sig mot beslutet 

till förmån för Liz Zachariassons (SD) yrkande.                       

 

Ärendebeskrivning 

Liz Zachariasson (SD) yrkar i en motion: 

Sverigedemokraterna har uppmärksammat att det är brist på stimulans för 

brukarna på korttidsboendet, det finns varken radio eller TV.  

I rådande pandemi har det blivit tydligt hur isolerade brukarna blir när det 

inte finns något att se eller lyssna på. Brukarna har inte möjlighet att röra sig 

fritt på avdelningen innan negativt provsvar för covid-19 erhållits. 

Sverigedemokraterna tycker det är orimligt att man ska ta med en egen TV 

för en kortare vistelse på boendet.  

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på att 

kommunfullmäktige beslutar: 

- Att Ockelbo kommun införskaffar TV-apparater till rummen på 

korttidsavdelningen. 

Socialförvaltningens ledningsgrupp beslutade och har genomfört 

upphandling av TV-apparater till samtliga rum på korttidsavdelningen.  

 

Beslutsunderlag 

Motion – Införskaffa TV-apparater till rummen på korttidsavdelningen på 

Bysjöstrand                          
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Yrkanden 

Liz Zachariasson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på ordförandeberedningens förslag att 

motionen ska anses besvarad mot Liz Zachariassons (SD) yrkande om bifall 

och finner att motionen ska anses besvarad. 

Inlägg 

Liz Zachariasson (SD), Joel Strömner (SD) 
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§ 160 Dnr 2021/00552  

Firmatecknare för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens ordförande Magnus Jonsson och kommunchef 

Joachim Krüger i förening är firmatecknare för kommunstyrelsen. 

2. Till ersättare för Magnus Jonsson utses vice ordförande Marit Rempling. 

Till ersättare för kommunchef Joachim Krüger utses, fr o m den 25 oktober, 

ekonomichef Johanna Sandelin Eriksson.                       

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Johanna Sandelin Eriksson börjar sin anställning i Ockelbo 

kommun den 25 oktober 2021, varvid ny ersättare som firmatecknare för 

kommunchef inom kommunstyrelsen ska utses. 
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§ 161 Dnr 2021/00005  

KS-KF ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

• Taxa för verksamhet enligt plan- och bygglagen samt kart- och 

mätverksamhet 

• Års- och flerårsbudget 2022-2024 

• Långsiktig investeringsplan 2022-2028 

• Skattesats 2022 

• Personalpolitiskt program för Ockelbo kommun 

• Personalstrategiska dokumentet och handlingsplan 2022 

• Riktad lönesatsning 2022 

• Svar på motion - Införskaffa TV-apparater till rummen på 

korttidsavdelningen på Bysjöstrand 
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§ 162 Dnr 2021/00006  

Information kommunstyrelsen 

Corona/Covid-19 – aktuell situation  M Lindblom 

Utökade beredskapszoner  M Lindblom 

Revidering besöksnäringsstrategi M Ekström 

Kollektivtrafik (KS 2021-09-28) C Carter 

Yttre skötsel   H Löfstrand 

Riktlinjer grävning  H Löfstrand 

Namnbyte Hagvägen  J Krüger 

Koncernredovisning  E Alneberg 

Ekonomirapporten  J Krüger/J Sandelin Eriksson 
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