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§ 70
Månadsrapport kommunstyrelsen februari 2019, KS
2019/149
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Godkänna kommunstyrelsens månadsrapport för februari 2019.
Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har upprättat
månadsrapport för februari 2019. Kommunstyrelsen, exklusive
affärsverksamhet, redovisar en positiv avvikelse för perioden om 1 552 tkr.
Inklusive affärsverksamheten uppgår avvikelsen till 1 650 tkr.
För helåret 2019 prognostiserar kommunstyrelsen ett sammantaget utfall
som motsvarar budget.
Motivering av beslut
Kommunstyrelsen föreslås att godkänna månadsrapporten för februari 2019.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-21
Kommunstyrelsens månadsrapport februari 2019

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 71
Kommunens månadsuppföljning och prognos februari
2019, KS 2019/148
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Anteckna till protokollet att månadsuppföljning har redovisats.
2. Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram en handlingsplan
för att nå ett ekonomiskt överskott 2019. Planen ska presenteras i
samband med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
2019-05-07 och kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-14.
Beskrivning av ärendet
Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas månadsuppföljningar
för perioden januari-februari 2019 och nämndernas prognoser för helåret
2019.
Driftavvikelsen hos nämnderna för perioden är ett överskott på 1,9 mnkr.
Nämndernas sammanlagda prognos för 2019 är ett underskott på 18,2 mnkr.
Barn- och utbildningsnämnden, försörjningsstödet samt kultur- fritids- och
tekniknämnden prognostiserar underskott för året. Övriga nämnder
prognostiserar att följa budget.
Motivering av beslut
Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas månadsuppföljningar
för perioden januari-februari 2019 och nämndernas prognoser för helåret
2019.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-21
Kommunens månadsuppföljning inklusive nämndernas
månadsuppföljningar för perioden januari-februari 2019.
Bilaga till barn- och utbildningsnämnden 1902.
Yrkande
Per Svensson (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden uppdras att ta fram
en handlingsplan för att nå ett ekonomiskt överskott 2019. Planen ska
presenteras i samband med kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde
2019-05-07 och kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-14.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svenssons (S) tilläggsyrkande mot
avslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Per
Svenssons (S) yrkande.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 72
Töringe 14:3 - Markförvärv, KS 2019/122
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Godkänna köpekontrakt avseende fastigheten Falkenberg Töringe 14:3
för en köpeskilling om 9 500 000 kronor.
2. Godkänna avtal om fastighetsreglering av del av fastigheten Falkenberg
Töringe 14:3 för 2 000 000 kronor.
Beskrivning av ärendet
Fastigheten Töringe 14:3 är belägen i Vinberg och gränsar till Vinbergs
samhälle. Fastigheten består av bostadshus med gårdsbyggnader och cirka
37 hektar mark. Falkenbergs kommun och fastighetsägaren är överens om
att kommunen köper hela fastigheten Töringe 14:3 för 9 500 000 kronor och
att kommunen säljer del av fastigheten, cirka 12,5 hektar, till
fastighetsägarens arrendator (ägare till Hällarp 1:10) för 2 000 000 kronor.
Motivering av beslut
Fastigheten Töringe 14:3 är strategiskt belägen i Vinberg, mellan Vinbergs
samhälle och väg 154. Fastigheten består av 37 hektar mark varav del av
fastigheten, ca 7,5 hektar, är utpekat för bostadsändamål i delöversiktsplan
för Falkenbergs tätort, del av område 38. Falkenbergs kommun köpte i
december 2018 intilliggande fastighet Töringe 6:6 och äger sedan tidigare
fastigheten Töring 3:84. Ett förvärv av fastigheten Töringe 14:3 medför att
Falkenbergs kommun utökar sin markreserv i Vinbergs samhälle samt att
kommunen äger i princip hela område 38 i delöversiktsplan för Falkenbergs
centralort. Ett förvärv av fastigheten möjliggör för ett stort antal kommunala
tomtförsäljningar samt möjlighet till flerbostadshus i Vinberg.
Ekonomi
För fastigheten Töringe 14:3 erlägger kommunen en köpeskilling om
9 500 000 kronor. Falkenbergs kommun säljer del av fastigheten för
2 000 000 kronor. Förvärvet ska belasta framtida exploatering av området.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-02-26
Förslag till köpekontrakt
Förslag till avtal om fastighetsreglering
Karta

Utdragsbestyrkande
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§ 73
Svetsaren 4 och del av Stafsinge-Arvidstorp 3:82 Överenskommelser om fastighetsreglering, KS 2019/91
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Godkänna överenskommelse om fastighetsreglering gällande
fastigheterna Svetsaren 4 och del av Stafsinge-Arvidstorp 3:82 för en
köpeskilling om 1 384 000 kronor.
Beskrivning av ärendet
Företaget CAB Karosser Falkenberg AB äger fastigheten Svetsaren 5 på
Smedjeholms industriområde. För att kunna utveckla företaget önskar de
köpa intilliggande kommunal mark, fastigheten Svetsaren 5 och del av
Stafsinge-Arvidstorp 3:82. Kommunen har upprättat förslag till
överenskommelse om fastighetsreglering med en köpeskilling på 1 384 000
kronor.
Motivering av beslut
CAB Karosser Falkenberg AB vill köpa mark i anslutning till deras fastighet
Svetsaren 5 för att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet.
Markområdet ska iordningställas och fungera som uppställningsplats för
företagets byggnationer och för ett kall-lager.
Falkenbergs kommun har upprättat en överenskommelse om
fastighetsreglering som innebär att fastigheten Svetsaren 4 och del av
Stafsinge-Arvidstorp 3:82 överförs till företagets fastighet Svetsaren 5 för
en köpeskilling om 1 384 000 kronor. Kommunal verksamhetsmark på
Smedjeholms industriområde är till försäljning för 120 kr/kvm, enligt taxa
beslutad av kommunfullmäktige 2018-11-27. Berört område belastas av
stora högar med massor (bl.a. jord och asfalt) och på grund av massorna har
köpeskillingen justerats nedåt. Efter tecknat avtal ansvarar köparna för
massorna och bekostar eventuell bortforsling av dem.
När kommunen har godkänt avtalet ska köparna inom sex månader ansöka
om erforderliga tillstånd samt påbörja iordningställandet av marken.
Uppfylls inte detta villkor så förfaller avtalet med omedelbar verkan.
Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller ersättning för marken om 1 384 000 kronor,
vilket är baserat på en köpeskilling om 120 kr/kvm med avdrag för kostnad
för bortforsling av de massor som belastar fastigheten.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-11
Överenskommelse om fastighetsreglering, 2019-02-07
Karta CAB Karosser Falkenberg AB

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 74
Slätten 1:1 - Reservationsavtal , KS 2019/77
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Godkänna förslag till reservationsavtal med Wallins Fastigheter
Reparatören 5 AB avseende del av fastigheten Slätten 1:1.
Beskrivning av ärendet
Wallins Fastigheter Reparatören 5 AB har inkommit med önskemål om att
förvärva del av fastigheten Slätten 1:1, cirka 6 800 kvm. Bolaget har för
avsikt att bebygga området med bilverkstad och däckhotell till en total
byggnadsyta om cirka 1 500 kvm.
Falkenbergs kommun har upprättat förslag till reservationsavtal för del av
fastigheten Slätten 1:1, ca 6 800 kvm. Avtalet skrivs som ett
reservationsavtal, enligt vilket kommunen reserverar ovan nämnt område till
Wallins Fastigheter Reparatören 5 AB. Betalning och överlåtelse av marken
sker först när bolaget har erhållit bygglov och lämnat in en kopia på tecknat
entreprenadkontrakt.
När kommunen godkänt reservationsavtalet har bolaget sex månader på sig
att ta fram bygglovshandlingar och ansöka om bygglov. Kommunen ansöker
om fastighetsbildning, avstyckning för bildande av en ny registerfastighet.
När bolaget erhållit bygglov och fastighetsbildningen vunnit laga kraft skall
bolaget inom tre månader lämna in kopia på tecknat entreprenadkontrakt.
Om bolaget inte fullföljer reservationen genom ansökan om bygglov eller
tecknande av entreprenadkontrakt så faller avtalet. Kommunen är
fortfarande ägare till tomten och kan sälja den till annan intressent. När
bygglov erhållits och kopia på entreprenadkontrakt lämnats in erhåller
bolaget en räkning på den nybildade fastigheten på 1 700 000 kronor. När
kommunen erhållit ersättningen erhåller bolaget ett avtal med en
överlåtelseförklaring som grund för ansökan om lagfart.
Motivering av beslut
Falkenbergs kommun äger verksamhetsmark inom område Ågård väster
som är till försäljning för 250 kr/kvm, enligt taxa beslutad av
kommunfullmäktige 2018-11-27.
Ekonomi
Falkenbergs kommun erhåller ersättning för marken om 1 700 000 kronor,
vilket motsvarar 250 kr/kvm.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-15
Wallins Fastigheter - reservationsavtal, 2019-02-06
Karta Wallins Fastigheter Reparatören 5 AB

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 75
Tröinge 6:75 – Ramavtal, KS 2019/78
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Godkänna förslag till ramavtal tecknat med Falkenberg Tröinge
Utveckling AB avseende del av fastigheterna Tröinge 6:75 och Vinberg
2:81.
Beskrivning av ärendet
Företaget Falkenberg Tröinge Utveckling AB har inkommit till Falkenbergs
kommun med önskemål om att förvärva del av fastigheten Tröinge 6:75 för
etablering av hotell, restaurang och annan förenlig verksamhet. Gällande
detaljplan medger föreslaget ändamål men enligt detaljplanen ska infart till
fastigheten ske från Vinbergsvägen. Kommunstyrelsen har 2019-03-12 gett
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att inleda planarbete för Tröinge
6:75 m.fl. i syfte att höja byggrätten och möjliggöra infart från
Mellangårdsvägen.
Falkenbergs kommun har upprättat ett ramavtal inför planläggningen som
reglerar att exploatören bekostar framtagandet av ovan nämnd detaljplan i
samband med kommande markförvärv. Vidare anger avtalet att kommunen
ska sälja den mark som planläggs som kvartersmark till exploatören för 300
kr/kvm. För genomförandet av marköverlåtelsen kommer kommunen inför
antagandet av detaljplanen teckna reservationsavtal med exploatören.
Motivering av beslut
Exploatören Falkenberg Tröinge Utveckling AB har önskemål om att köpa
del av fastigheten Tröinge 6:75 för etablering av hotell, restaurang m.m.
Verksamheten är planenlig men för att möjliggöra infart från annat håll samt
höja byggrätten ska en ny detaljplan tas fram för området. Enligt förslag till
ramavtal bekostar exploatören framtagandet av ny detaljplan i samband med
kommande markförvärv. Falkenbergs kommun överlåter enligt avtalet
kvartersmark inom området till exploatören för 300 kr/kvm.
Ekonomi
Exploatören bekostar framtagandet av ny detaljplan inklusive erforderliga
utredningar som krävs för detaljplanens genomförande. Falkenbergs
kommun bekostar åtgärder som krävs inom allmän platsmark. Falkenbergs
kommun säljer därefter kvartersmarken till exploatören för 300 kr/kvm, i
enlighet med taxa beslutad av kommunfullmäktige 2018-11-27.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-18
Ramavtal nr 245 för del av Tröinge 6:75 och Vinberg 2:81, 2019-01-30
Karta – Tröinge 6:75 och Vinberg 2:81

Utdragsbestyrkande
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§ 76
Exploateringsavtal avseende detaljplan för Långaveka
3:21 m.fl., KS 2019/144
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Godkänna förslag till exploateringsavtal nr 249 med Fastigheten
Långaveka 3:21 AB.
Beskrivning av ärendet
Då detaljplanen för Långaveka 3:21 m.fl. är klar för antagande har
kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsavdelning upprättat
förslag till exploateringsavtal med Fastigheten Långaveka 3:21 AB.
Antagandet av förslag till ny detaljplan behandlas parallellt med detta
ärende.
Motivering av beslut
Samhällsbyggnadsavdelningen har upprättat förslag till exploateringsavtal
med Fastigheten Långaveka 3:21 AB inför antagandet av detaljplan för
Långaveka 3:21 m.fl. Exploateringsavtalet reglerar de åtaganden för
genomförandet av detaljplanen som åvilar exploatören. Exploatören ska
bland annat bekosta och iordningställa anläggningar på allmän plats inom
exploateringsområdet (lokalgator och gc-vägar inklusive dess dagvattenhantering samt grönytor, trädplanteringar, lekplats, stenmurar och
gatubelysning m.m.).
Exploatören överlåter kostnadsfritt all mark inom exploateringsområdet som
är planlagd för allmän plats till kommunen. Anläggningarna överlämnas
därefter till områdets framtida huvudman (befintlig vägförening alternativt
en nybildad samfällighetsförening) som därefter ansvarar för dess drift och
underhåll.
Kommunen utför projektering, anläggande och iordningställande av ny
cirkulationsplats med angöring från väg 735. Cirkulationsplatsen avser att
trafikförsörja exploateringsområdet inom Långaveka 3:21, men även
kommunens exploateringsområde inom Långaveka 1:17 och kommande
exploateringsområde inom Långaveka 4:1. Cirkulationsplatsen bekostas
delvis av exploatören genom en exploateringsavgift om 1 600 000 kronor.
Avtalen följer sedvanliga villkor.
Ekonomi
Kommunen bekostar projektering och utbyggnad av cirkulationsplats.
Kostnaden som beräknas vara ca 4 800 000 kronor, belastar
exploateringsverksamheten 80010. Kommunen erhåller en
exploateringsavgift om 1 600 000 kronor.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Eventuellt kan ökade driftskostnader för befintlig vägförening, alternativt
nybildad samfällighetsförening, drabba kommunen genom ett ökat
kommunalt bidrag till föreningen. Dessa ökade bidragskostnader bör
beaktas i budgetarbetet för kultur-, fritids- och tekniknämndens verksamhet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-13
Förslag till exploateringsavtal nr 249, daterat 2019-03-06
Översiktskarta
Plankarta

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 77
Utbyggnad av allmän plats inom exploateringsområde
Långaveka 3:21 och 1:17, KS 2019/151
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att av kultur-, fritids- och
teknikförvaltningen, beställa utbyggnad av allmän plats inom
exploateringsområde 3:21 och 1:17.
2. Medel för exploateringen ska belasta exploateringsverksamheten 80010.
Beskrivning av ärendet
Detaljplan för Långaveka 1:7 fick laga kraft 2019-01-11 och detaljplan för
Långaveka 3:21 är på väg till antagande. De båda detaljplanerna gränsar till
varandra och trafikmatas av samma cirkulationsplats. Norr om Långaveka
1:17 har kommunen ett framtida utbyggnadsområde för bostäder som också
kommer att trafikmatas från denna cirkulationsplats. Det framtida
bostadsområdet ligger inom fastigheten Långaveka 4:1.
Mark- och exploateringsenheten vid samhällsbyggnadsavdelningen på
kommunstyrelseförvaltningen begär tillåtelse att starta upp
exploateringsprojekt Långaveka 4:1. Detta innebär att den allmänna
platsmarken (gator, gc-vägar, cirkulationsplats m.m.) inom de båda
detaljplanerna Långaveka 3:21 och Långaveka 1:17 byggs ut.
Motivering av beslut
Detaljplan för Långaveka 1:17 möjliggör utbyggnad av skola samt
etablering av en idrottshall. Syftet med planförslaget är även att förbättra
trafiksituationen, angöring och parkering samt gång och cykelvägar till
skolan. Detaljplan för Långaveka 3:21 möjliggör för bostadsbyggnation,
men även denna detaljplan har för avsikt att förbättra trafiksituationen samt
gång och cykelvägar till skolan. Exploatör inom Långaveka 3:21 är
Fastigheten Långaveka 3:21 AB.
Kostnader för ny cirkulationsplats samt de gång och cykelvägar som är till
nytta för de båda exploateringarna ska fördelas mellan kommunen och
exploatören inom Långaveka 3:21. För att täcka kommunens kostnader för
utbyggnad av allmän plats föreslås att man startar upp exploateringsprojekt
Långaveka 4:1. Kostnaderna lagerförs på projektet och finansieras av den
framtida försäljningen av bostadsmark.
Ekonomi
Kommunens kostnader för att anlägga lokalgata, gc-vägar och
cirkulationsplats beräknas till ca 5 miljoner kronor. Kostnaden belastar
exploateringsverksamheten 80010.

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-19
Översiktskarta

Utdragsbestyrkande
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§ 78
Detaljplan för Långaveka 3:21 - Antagande, KS
2016/347
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Anta detaljplan för Långaveka 3:21 m.fl.
2. Planområdet ska omfattas av verksamhetsområde för dricks-, spill- och
dagvatten.
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har på
uppdrag av kommunstyrelsen upprättat förslag till detaljplan för Långaveka
3:21 m.fl. Huvudsyftet med planförslaget är att möjliggöra för 90-100 nya
bostäder i blandade upplåtelseformer. 13 mindre flerbostadshus och 10-16
parhus i två våningar samt 9-15 stycken 1,5-vånings enbostadshus. Syftet är
även att planlägga två fastigheter med befintliga enbostadshus som idag
ligger utanför detaljplan samt att anlägga en dagvattendamm i sydvästra
delen av planområdet för omhändertagande av dagvatten.
Motivering av beslut
Efter genomförd granskning har endast mindre ändringar gjorts. Alla
synpunkter med kommentarer samt förslag till revideringar finns
sammanställda i granskningsutlåtandet. Samhällsbyggnadsavdelningen
föreslår att planförslaget efter nu gjorda revideringar kan antas.
Ekonomi
Exploatören Västkuststugan AB står för 100 % av plankostnaderna vilket är
reglerat i undertecknat och antaget planavtal. Utbyggnad av allmän
platsmark kommer regleras i exploateringsavtal som tas fram inför
antagande av planförslaget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-14
Orienteringskarta
Planbeskrivning, antagandehandling, koncept
Plankarta, antagandehandling, koncept
Illustrationskarta, antagandehandling, koncept
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Trafikutredning
Trafikbullerutredning
Dagvattenutredning
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Yrkande
Per Svensson (S) yrkar att planområdet ska omfattas av verksamhetsområde
för dricks-, spill- och dagvatten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per Svensson (S) tilläggs yrkande mot
avslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Per Svenssons
(S) yrkande.

Utdragsbestyrkande
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§ 79
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning,
KS 2019/106
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Revidera delegationsordning för kommunstyrelsen i enlighet med
kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ansvarar enligt sitt reglemente för att anställa
kommunchef och förvaltningschefer. Kommunstyrelsen har sedan tidigare
givit kommunchefen rätt att på delegation utse en tillförordnad kommunchef
för period om max en månad. Delegation till förvaltningschefer att utse
tillförordnad förvaltningschef saknas idag.
Motivering av beslut
Huvudsyftet med delegation är att avlasta fullmäktige/kommunstyrelsen och
nämnderna med löpande rutinärenden och därigenom effektivisera den
kommunala förvaltningen samt förbättra servicen. I linje med detta föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att förvaltningschef, på samma sätt som
kommunchef, ges delegation att utse tillförordnad förvaltningschef för
kortare period, exempelvis i samband med semester eller annan ledighet.
Perioden föreslås till fem veckor både vad avser tillförordnad kommunchef
och förvaltningschef.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-02-21
Förslag revidering delegationsordning kommunstyrelsen Falkenbergs
kommun 2019-02-19
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§ 80
Revidering av kultur-, fritids- och tekniknämndens
reglemente; Förtydligande av ansvar för skötsel av
turistinformationsskyltar, KS 2019/145
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige
besluta
1. Revidera kultur-, fritids- och tekniknämndens reglemente för att
förtydliga nämndens ansvar för skötsel av kommunens
turistinformationsskyltar.
2. Hänskjuta ärendet till budgetberedningen för ekonomiskt
ställningstagande.
Beskrivning av ärendet
I Falkenbergs kommun finns elva skyltar utplacerade på olika platser för
information till besökare och turister. Samtliga skyltar är gamla och
inaktuella på flera sätt, och även underhållet på turistinformationsskyltarna
är eftersatt. Destination Falkenberg AB svarar för innehållet på
turistinformationsskyltarna, men ansvaret för skötseln av skyltarna är
otydligt. Förslag föreligger därför att kultur-, fritids- och tekniknämnden ska
ansvara för skötsel av dessa skyltar.
Motivering av beslut
Destination Falkenberg AB är ett kommunalt bolag som bland annat arbetar
med besöksnäringen i kommunen. Informationsskyltar utmed vägarna i
kommunen är ett av flera sätt att göra Falkenberg som en attraktiv plats att
besöka då det varierande utbudet tillkännages för personer som kör förbi.
Inköp av skyltar, dess innehåll och utseende svarar därför Destination
Falkenberg AB för.
Med anledning av att ansvaret för skötsel av de elva
turistinformationskyltarna som för närvarande finns utplacerade i
kommunen är otydligt och underhållet på dessa är eftersatt föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige ska besluta revidera
kultur-, fritids- och tekniknämndens reglemente för att förtydliga nämndens
ansvar för skötsel av turistinformationsskyltar.
Ekonomi
Det finns inga medel avsatta varken på Destination Falkenberg AB eller på
kultur-, fritids- och tekniknämnden för skötsel av turistinformationsskyltar,
varför ärendet bör hänskjutas till budgetberedningen för ekonomiskt
ställningstagande inför budget 2020.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-14
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§ 81
Förordnande av vigselförrättare, KS 2017/530
Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Föreslå Länsstyrelsen i Hallands län att förordna Krister Classon som
vigselförrättare i Falkenbergs kommun.
2. Vid ärenden framöver som gäller förslag att förordna vigselförrättare
delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att ta dessa beslut.
Beskrivning av ärendet
Krister Classon har inkommit med en ansökan om att bli borgerlig
vigselförrättare i Falkenbergs kommun. Om kommunen bifaller ansökan så
skickas den till Länsstyrelsen i Halland som prövar och utser
vigselförrättare.
Motivering av beslut
Det finns ett stort behov för kommunen att få fler personer engagerade som
vigselförrättare då det är många par som önskar att vigas borgerligt. I
dagsläget är det fem personer som är vigselförrättare. Framförallt råder det
brist på vigselförrättare som kan åta sig att hålla i vigslar även på helgerna.
De fem vigselförrättarna som nu är aktiva har alla sin hemvist i Falkenbergs
stad. Om Krister Classon förordnas får man en vigselförrättare som har sin
bas i inlandet.
Ekonomi
Beslutet i sig har ingen inverkan på kommunens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2019-03-12
Ansökan vigselförrättare, 2017-11-15
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§ 82
Utbildning - Krisledningsnämnden, KS 2019/3
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1. Anteckna till protokollet att utbildning om krisledningsnämnden
genomförts.
Beskrivning av ärendet
Räddningstjänsten Väst genomför en utbildning om krisledningsnämndens
ansvar och verksamhet.
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