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Sammanträdesdatum

2012-10-16

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Kommunkontoret Silen, kl 16.00-16.20

Beslutande

Ledamöter

Katarina Johannesson (C) ordförande
Anna-Lena Knutsson (FP)
Lars Gustafsson (FP)
Esbjörn Andersson (M)
Kjell-Anders Dahlström (C)
Kristina Kristiansson (S)
Maurice Leroy (S)
Daniel Schützer (S)
Ersättare

Annika Holmstrand (C), tjänstgörande ersättare
Ulla-Britt Svensson (S), tjänstgörande ersättare
Mårten Karlsson (S), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Kommunchef, Ingemar Rosén
Administrativ chef, Lina Rådegård

Justerare

Lars Gustafsson (FP) och Maurice Leroy (S)

Justeringens plats och tid

Administrativa avdelningen den 19 oktober 2012

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Lina Rådegård

Ordförande
Katarina Johannesson (C)
Justerare
Lars Gustafsson (FP)

Maurice Leroy (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2012-10-16

Datum då anslaget sätts upp

2012-10-17

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Lina Rådegård
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2012-11-08
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§ 131

2012-10-16

Dnr 154.12.04

IT-avdelningens organisation
Kommunchefen har tidigare fått i uppdrag (KSAU 2012-05-15 § 155) att ta
fram ett förslag på hur IT-funktionen i Årjängs kommun ska organiseras i
framtiden.
Ett förslag till ny IT-organisation har utarbetats. Syftet med förslaget är att
uppnå en långsiktig och driftssäker lösning av IT-stödet till kommunens
verksamheter. Förslaget omfattar tekniska, organisatoriska och personella
lösningar för verksamheten.
Årjängs kommun föreslås inleda ett samarbete med Säffle kommun så att ITledning, strategi och drift för Årjäng kommer att vara gemensam med Säffle.
Förutsättningarna för ett sådant samarbete är goda då den tekniska miljön i
stora delar är lika i Årjäng och Säffle. Ett 30-tal verksamhetssystem är också
gemensamma i båda kommunerna.
Facklig samverkan har skett den 11 oktober 2012.
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse, dat. 2012-10-15.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut förslag till beslut 2012-10-02 § 258.
Förslag på gemensam drift och IT-ledning Säffle – Årjäng.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-15-§ 155.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till ny IT-organisation för Årjängs kommun antas.
2. Kommunchefen får i uppdrag att underteckna samverkansavtalet.
3. Beslutet får verkställas först efter det att förhandlingar avslutats med
de fackliga organisationerna.

Expedieras till
Kommunchefen
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§ 132

2012-10-16

Dnr 146.12.22

Ombyggnation av räddningsstationen i Töcksfors
Under 2012 har en utredning gjorts för att presentera ett ombyggnadsförslag
av räddningsstationen i Töcksfors samt en budget. Framtagna kostnader
överstiger budgeterade medel 2014 men genom en framflyttning av ett
projekt frigörs medel för att klara en ombyggnation utan att öka summan i
investeringsbudgeten.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, dat 2012-10-04
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-10-02 § 255
Ritningar över förslag till ombyggnationen av räddningsstationen i
Töcksfors, ink 2012-10-02.
Propositionsordning
Ordförande frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen kan bifalla
arbetsutskottets förslag samt samhällsbyggnadschefens förslag till beslut och
finner att kommunstyrelsen bifaller dessa förslag.
Tilläggsyrkande
Kjell-Anders Dahlström (C) yrkar att samhällsbyggnadsavdelningen får i
uppdrag att undersöka möjligheterna till att göra en dusch och toalett för
allmänheten.
Propositionsordning
Ordförande frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen kan bifalla KjellAnders Dahlströms tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
Kjell-Anders Dahlströms tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att arbeta vidare med
alternativ 2, som innebär att ianspråkta hela fastigheten.
2. Projekt 1804 Mannhem flyttas fram ett år till 2015.
3. Projekt renovering av brandstationen Töcksfors utökas med 2 mkr
2014 i investeringsbudgeten 2013-2015.
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4. Samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att undersöka
möjligheterna till att göra en dusch och toalett för allmänheten.

Expedieras till
Samhällsbyggnadschefen
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§ 133

2012-10-16

Dnr 410.11.00

Förlikningsavtal med Hotell Årjäng AB m. fl.
Kommunchefen, ekonomichefen och kommunjuristen föreslår att ett
förlikningsavtal tecknas med Hotell Årjäng AB, Destination Årjäng AB och
Svenska Handelsbanken AB (SHB). Förlikningsavtalet innebär att
kommunen förvärvar maskiner, inventarier och tillbehör hörande till
bowlinghallen och som ersättning för detta övertar betalningsansvaret för lån
i SHB uppgående till 4 026 000 kronor. Lånet föreslås betalas omgående.
I samband härmed tecknas också hyresavtal med Hotell Årjäng AB för att
tillförsäkra Årjängs kommuns innevånare tillgänglighet till bowlinghallen.
Därutöver ska kommunen betala en förlikningsersättning till Hotell Årjäng
AB på 562 500 kronor.
Yrkande
Maurice Leroy (S) yrkar på avslag för arbetsutskottets förslag 2012-10-16 §
278.
Propositionsordning
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag 2012-10-16 § 278 mot Maurice
Leroys yrkande och finner att man beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2012-10-16 § 278.
Kommunchefens, ekonomichefens och kommunjuristens tjänsteskrivelse,
dat. 2012-10-09.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-06-05 § 173.
Kommunchefens, ekonomichefens och kommunsekreterarens
tjänsteskrivelse, dat. 2012-05-24.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-03-06 § 77.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2012-02-07 § 55.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årjängs kommun ska ingå förlikningsavtal med Hotell Årjäng AB,
Destination Årjäng AB och Svenska Handelsbanken AB enligt
upprättat förslag.
2. Kommunstyrelsens ordförande, Katarina Johannesson, får i uppdrag
att underteckna erforderliga handlingar.
3. Lånet till Svenska Handelsbanken AB ska betalas omgående varför
medel om 4 026 000 kronor anslås ur verksamheten
Finansavdelningen, 9201.
4. Medel om 562 500 kronor anslås ur verksamheten
Finansavdelningen, 9201.
5. Förvärvade tillgångar i form av maskiner, inventarier och tillbehör
hörande till bowlinghallen ska direktavskrivas.
Reservation
Samtliga socialdemokratiska ledamöter reserverar sig mot beslutet.

KF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(7)

