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§ 293
Ledamot inför bildande av stiftelse. KS 2015-13

KS

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1 Avstå från att utse ledamöter i den stiftelse som ska bildas.
Beslutsunderlag
Advokatfirman Jan Ertsborn AB:s skrivelser 2015-01-08 och 2015 08-12.
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har tillskrivits av advokat Anders Ericson, Advokatfirman Jan
Ertsborn AB, angående förslag på personer som kan utses som styrelseledamöter i den
stiftelse som ska bildas. Stiftelsen som ska bildas ska ha till uppgift att i Falkenbergstrakten skapa någon form av ”vårdcentral” där sjuka och nödlidande djur tas om hand, i
första hand hundar. Av stiftelseurkunden framgår att Falkenbergs kommun ska utse två
personer.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Inför ställningstagande om att utse styrelseledamöter bör övervägas om denna typ av
verksamhet kan anses inrymmas i den kommunala kompetensen. Av äldre praxis framgår
att kommuner ansetts kunna tillhandahålla bostad åt distriktsveterinär, ge bidrag till
mottagningslokal för distriktsveterinär m.m. Distriktsveterinärerna idag är en del av
Jordbruksverket och är såväl allmänpraktiker som specialister. Djursjukvård drivs idag
även av privata aktörer, såsom t.ex. Hallands Djursjukhus i Falkenbergs kommun. Med
beaktande av att den aktuella verksamheten i stor omfattning bedrivs av näringslivet
förefaller det tveksamt att kommunen aktivt agerar, genom att sitta som styrelseledamöter,
i en sådan verksamhet. Mot bakgrund härav måste det anses som mest lämpligt att avstå
från att utse styrelseledamöter till den stiftelse som nu avses bildas. För det fall stiftelsens
styrelse, mot bakgrund av kommunens ställningstagande, inte blir beslutsför kan begäran
inges till länsstyrelsen om förordnande av styrelseledamot.
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Forts § 293
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2015-10-30 och anslaget samma dag.
Utdragsbestyrkande
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