
 

 

 
 
 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 
2023-01-03 

§ Ärendelista 

§ 1 Dnr 2022-000264  
Information om samhällsbyggnadsnämndens uppdrag 

§ 2 Dnr 2022-000263  
Val av beredningsutskott samhällsbyggnadsnämnden 

§ 3 Dnr 2022-000265  
Samhällsbyggnadsnämndens behörighetsregler 

§ 4 Dnr 2022-000254  
Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 

§ 5 Dnr 2022-000250  
Beslutsattestanter med ersättare för samhällsbyggnadsnämndens förvaltning år 
2023 

§ 6 Dnr 2022-000077  
Revidering av samhällsbyggnadsnämndens nämndsplan för år 2023 samt 
ekonomisk plan för år 2023-2024 

§ 7 Dnr 2021-000285  
Revidering av beslut gällande trafikföring för stadsdelen Gamleby i Laholms 
centrum 

§ 8 Dnr 2022-000266  
Förslag till mottagare av Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård 

§ 9 Dnr 2022-000258  
Kurser och konferenser - Miljömålskonferens 2023 - De stora och snabba stegen 

§ 10 Dnr 12462  
Kurser och konferenser - Plan- och bygglagen för förtroendevalda 

§ 11 Dnr 12461  
Kurser och konferenser - Utbildning för miljönämnder 

§ 12 Dnr 12463  
Kurser och konferenser - Gemensam utbildning för alla förtroendevalda i 
Laholms kommun 

§ 13 Dnr 2022-000257  
Informations- och diskussionsärenden 2023 



 

 

Laholms kommun 
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§ 1 Dnr 2022-000264  
 
Information om samhällsbyggnadsnämndens uppdrag 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationen om nämn-
dens uppdrag. 
____ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Thor Gunnar Bjelland (M) 
hälsar alla ledamöter och ersättare välkomna till samhällsbyggnads-
nämnden. 
 
Enligt reglementet (LFS 3:5) som är antaget av kommunfullmäktige 
ska samhällsbyggnadsnämnden fullgöra kommunens uppgifter inom 
plan- och byggnadsväsendet, miljö- och hälsoskyddsområdet och 
som kommunens trafiknämnd. Nämnden har vidare hand om kom-
munens grundläggande kartförsörjning. Nämnden har också ansvaret 
för kommunens uppgifter enligt alkohollagen, tillsynsuppgifter en-
ligt lag om tobak och liknande produkter, lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel samt kommunens bidragsverksamhet enligt la-
gen om bostadsanpassningsbidrag med mera. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har också fått i uppdrag att ha hand om 
den tekniska förvaltningen innebärande planering av VA-frågor, av-
fallsplanering, renhållningsabonnemang, huvudman för gator, torg 
och parker, gatubelysning, gaturenhållning, gångbanerenhållning, 
parkeringsövervakning, flyttning av fordon, upplåtelse av salutorg, 
strandrenhållning, kalkning av sjöar med mera. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden kommer även att ha ansvaret för kom-
munens måltidsverksamhet, fordons- och transportorganisation. 
 
Räddningstjänstens verksamhet kommer också att tillhöra nämnden 
och då uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor och brandfarliga 
och explosiva varor. 
 
Enligt det nya reglementet kommer samhällsbyggnadsnämnden att 
vara anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med un-
dantag för förvaltningschefen som anställs av kommunstyrelsen. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde omfattar inte till-
syn och annan myndighetsutövning gentemot sådan verksamhet som 
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nämnden för kommunens räkning själv bedriver. För sådan myndig-
hetsutövning ansvarar jävsnämnden. 
 
På sammanträdet informerar förvaltningschef Niklas Wilsson nämn-
den om samhällsbyggnadsförvaltningen tre spår. Räddningschef 
Andreas Nilsson berättar om verksamheten på räddningstjänsten. 
Verksamhetschef Mila Sladic berättar om spåret samhällsutveckling. 
Verksamhetschef Ingela Månsson berättar om verksamheterna som 
tillhör samhällsservice. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 december 
2022. 
Laholms kommuns författningssamling 3:5, Reglemente för sam-
hällsbyggnadsnämnden (LFS 3:5) 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 2 Dnr 2022-000263  
 
Val av beredningsutskott samhällsbyggnadsnämnden 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden väljer följande ledamöter, ersättare, 

ordförande och vice ordförande i beredningsutskottet för tiden till 
och med den 31 december 2026: 

 
Ledamöter Ersättare 
Thor Gunnar Bjelland (M) Caroline Ugglesjö (M) 
Ove Bengtsson (S) Siv Pålsson (S) 
Mikael Sandén (SD) Lars-Bertil Pettersson (SD) 

 
Ordförande: Thor Gunnar Bjelland (M) 
Vice ordförande: Ove Bengtsson (S) 

 
2. Följande regler gäller för inkallande av ersättare till tjänstgöring i 

beredningsutskottet: 
 

För ledamot tillhörande  inträder ersättare i nedan  
nedanstående partigrupp  angiven partigruppsordning: 
M M, S, SD 
S S, M, SD 
SD SD, M, S 

_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt 31 § i samhällsbyggnadsnämndens reglemente ska inom 
nämnden finnas ett beredningsutskott som består av tre ledamöter 
och tre ersättare.  
 
Ledamöter och ersättare i beredningsutskottet väljs av samhällsbygg-
nadsnämnden bland dess ledamöter och ersättare för tiden till och 
med den 31 december 2026.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden ska vidare bland utskottets ledamöter 
välja en ordförande och en vice ordförande. Vid valet av ersättare 
ska även bestämmas den ordning i vilken de ska kallas in till tjänst-
göring. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Kommunfullmäktiges protokoll den 20 december 2022 § 139 – Val 
av samhällsbyggnadsnämnd 
Kommunfullmäktiges protokoll den 20 december 2022 § 146 – In-
kallelseordning för ersättare i kommunens nämnder 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beredningsutskottet, kommunstyrelsen, personalenheten 
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§ 3 Dnr 2022-000265  
 
Samhällsbyggnadsnämndens behörighetsregler 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta nedanstående behörig-
hetsregler. 
____ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltning lägger fram förslag till behörighets-
regler inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden för 
delgivning, kontrasignation, delegationsbeslut och anbudsöppning. 
 
Behörighetsregler 
 
Delgivning 
Enligt 29 § i samhällsbyggnadsnämndens reglemente med föreskrif-
ter om nämndernas arbetsformer, ska delgivning med en nämnd ske 
med ordföranden, verksamhetschefen eller annan anställd som 
nämnden bestämmer. 
 
Förutom ordföranden, ska förvaltningschefen, verksamhetschefer, 
enhetschefer, nämndens sekreterare och registrator vara behörig att 
ta emot delgivning med samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Kontrasignation (Undertecknande av handlingar) 
Enligt 30 § i samhällsbyggnadsnämndens reglemente med föreskrif-
ter om nämndernas arbetsformer, ska skrivelser, avtal och andra 
handlingar som beslutas av en nämnd, undertecknas av ordföranden 
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall 
för ordföranden inträder vice ordförande och vid förfall för denne 
den ledamot som nämnden utser. 
 
Nämndens skrivelser, avtal och andra handlingar som beslutas av en 
nämnd, undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvalt-
ningschef, verksamhetschefer eller enhetschef inom respektive om-
råde. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordförande och vid 
förfall för denne den ledamot som nämnden utser. 
 
Delegationsbeslut 
Beslut som fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och 
andra handlingar som upprättas med anledning därav, undertecknas 
av den som fattat beslutet (delegaten). 
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Anbudsöppning 
Enligt 12 kapitlet 10 § Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 
ska anbud öppnas samtidigt och så snart som möjligt efter anbudsti-
dens utgång, vid en förrättning där minst två personer som utsetts av 
den upphandlande myndigheten ska delta. Anbuden ska föras upp i 
en förteckning, som ska bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. 
 
Behöriga att delta vid öppnandet av anbud enligt lagen om offentlig 
upphandling är förvaltningschefen, verksamhetschefer, enhetsche-
fer, nämndens sekreterare och upphandlare, två i förening. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 december 
2022. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ordförande, vice ordförande, förvaltningschef, verksamhetschefer, 
enhetschefer inom respektive område, nämndsekreterare, registrator, 
upphandlare 
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§ 4 Dnr 2022-000254  
 
Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättat förslag till ny dele-
gationsordning, att gälla från och med den 3 januari 2023. 
_____ 

 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med 6 kapitlet 37 § och 7 kapitlet 5 § i kommunallagen 
(2017:725) får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot, 
en ersättare eller en anställd hos kommunen, att besluta på nämndens 
vägnar i ett visst ärende eller en viss gruppärenden. 
 
Kommunfullmäktige har den 20 december 2022 § 132 reviderat sam-
hällsbyggnadsnämndens reglemente, med anledning av överföring 
av uppgifter mellan samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrel-
sen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har också kompletterat gällande de-
legationsordning med anledning av en organisationsförändring inom 
förvaltningen. Dessutom har en översyn av övriga områden i dele-
gationsordningen gjorts utifrån eventuell ändring av gällande lag-
stiftning. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 december 
2022. 
Förslag till delegationsordning 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Delegater och ersättare 
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§ 5 Dnr 2022-000250  
 
Beslutsattestanter med ersättare för samhällsbyggnadsnämn-
dens förvaltning år 2023 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för år 2023 utse beslutsatte-
stanter och ersättare enligt förvaltningens upprättade attestlista. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden delegerar åt förvaltningschefen att fatta 
beslut om förändringar eller kompletteringar av beslutsattestanter 
och dess ersättare under kalenderåret. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har utfärdat tillämpningsanvisningar till regle-
mentet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Nämnden 
ska för sin förvaltning, varje år utse beslutsattestanter och ersättare 
för dessa. Nämnden kan också uppdra åt förvaltningschefen att fatta 
beslut om förändringar eller kompletteringar under året. Uppdraget 
som beslutsattestant är personligt. 
 
I uppdraget att utse beslutsattestant ligger även att ha ansvar för att 
utsedda personer har kunskap om omfattningen och innebörden av 
ansvaret i sina uppdrag och dessutom tillse att det finns interna kon-
troller som ger information om brister i denna kunskap. 
 
Attestlistan är en förteckning över samtliga beslutsattestanter och de-
ras ersättare för 2023 inom samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Reglemente och tillämpningsanvisningar för attest och kontroll av 
ekonomiska transaktioner. 
Attestlista för år 2023 (daterad 2022-12-13) 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Beslutsattestanter, ersättare, verksamhet ekonomi/Tommy Karlsson, 
verksamhet personal/ Marie Jansson. 
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§ 6 Dnr 2022-000077  
 
Revidering av samhällsbyggnadsnämndens nämndsplan för år 
2023 samt ekonomisk plan för år 2023-2024 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förslag till revidering av 
nämndsplan för samhällsbyggnadsnämnden med budget år 2023 
samt ekonomisk plan år 2024-2025.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 24 augusti 2022 om 
nämndsplan med budget för 2023 samt ekonomisk plan för 2024-
2025. 
 
Under hösten har samtliga nämnders nämndsplaner och budgetför-
slag beretts och kommunfullmäktige har den 22 november 2022 fat-
tat beslut om kommunplan med budget för 2023 samt ekonomisk 
plan för 2024–2025.  
 
Enligt principerna för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska nämn-
den revidera nämndsplanen om det föreligger behov utifrån ändrade 
förutsättningar från kommunfullmäktige.  
 
Då de ekonomiska förutsättningarna inneburit att nödvändiga medel 
inte tillförts i den omfattning som behövs, har samhällsbyggnadsför-
valtningen tagit fram förslag på revideringar av nämndsplanen.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 december 
2022. 
Förslag till reviderad nämndsplan för samhällsbyggnadsnämnden 
2023 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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§ 7 Dnr 2021-000285  
 
Revidering av beslut gällande trafikföring för stadsdelen Gam-
leby i Laholms centrum 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återemittera ärendet till 
samhällsbyggnadsförvaltningen för fortsatt handläggning utifrån det 
som diskuterades vid dagens möte. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Under våren 2022 tog kommunens tillsammans med konsultfirman 
Afry fram en utredning gällande trafikföring i centrala Laholm och 
Gamleby. Bakgrunden till utredningen är de nya fyrfackskärlen i 
Gamleby, som kräver att sopbilar kommer fram. I detta ligger även 
framkomlighetsproblem för brandbilar.  
 
Den 15 september 2022 genomfördes samråd med allmänheten, där 
främst boende och näringsidkare deltog. Detta i syfte för att samla in 
synpunkter för att ha en grund att basera beslut på. Utifrån detta har 
två förslag till beslut tagits fram.  
 
Beslutet gällande Gamleby togs i nämnden 19 oktober 2022 enligt 
förslag B.  
¨Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förslag B ska ligga till 
grund för en ny trafikföring och reglering i form av skyltning och 
lokala trafikföreskrifter för stadsdelen Gamleby i Laholms tätort. ¨  
 
Dåvarande trafikingenjör ansåg det olämpligt att använda ’Förbud 
mot infart – undantag boende’ eftersom detta innebar att inga andra 
än boende kunde använda parkeringar och att det inte var kontroller-
bart av polisen. I stället användes ’motorfordonstrafik förbjuden – 
gäller genomfart’ där möjlighet gavs att använda markerade parke-
ringar, men ingen genomfart tilläts och det var kontrollerbart av po-
lisen. 
 
Hade ’förbud mot infart – Gäller ej fordon med tillstånd’ används 
hade det motsvarat förslaget ’undantag boendetrafik, men därmed 
måste tillstånd utfärdas för samtliga boende och markerade parke-
ringar hade inte kunnat användas mer än de med tillstånd. Detta är 
samma andemening som det som nämnd beslutade om i oktober 
2022. 
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Med ’gångfartsområde’ blir det fullt tillåtet att köra genomfartstrafik, 
inga begränsningar. Därför ändrades inte Adams gränd och Evas 
gränd utan ’motorfordonstrafik förbjuden - gäller genomfart’ bibe-
hölls. 
 
Beslut att ändra Gamlebygatan till gångfartsområde möjliggör dels 
för polisen att kontrollera farten, dels parkeringarna som sker men 
också att sänka farten i området samt att tyngre fordon så som sop-
hantering, räddningstjänstens fordon och annan godstransport till 
fastigheterna är framkomliga.  
 
Genomfartstrafik tillåter också att trafik som ska till Skolgränd möj-
liggörs genom att Gamlebygatan blir ett gångfartsområde. 
 
Under december 2022 genomförde Avfallsenheten planering av in-
förandet av fyrfackskärl och upptäcker då en del brister. Resultatet 
av det visar på brister i trafikdragningen och då främst på S:t Cle-
mens gränd och inpassagen från Hästtorget till Gamlebygatan och 
dess framkomlighet för större transportbilar. 
 
Ett brev med beslutade och nödvändiga förändringar skickades ut till 
fastighetsägare i Gamleby 23 december 2022 för att informera och 
även ge fastighetsägare möjlighet att inkomma med synpunkter in-
nan justering och beslut sker i samhällsbyggnadsnämnden början på 
januari. 
 
Framtida trafikutredning Laholms centrum 
För att framtida få en sammanhängande förståelse kring trafikfrågan 
i centrala Laholm så behöver även Gamleby involveras. Den utred-
ning som bröts ut från trafikutredningen gällande Laholms centrum 
dvs. Gamleby gjordes för att kunna ställa om för möjliggörandet av 
insamling av fyrfackskärl i Gamleby 1 januari 2023. Gamleby behö-
ver involveras igen i utredningen så helheter tas och möjliggör för 
boende, besökare och andra intressenter en samlad bild och förstå-
else hur sammanhangen kring trafikföringen håller ihop i Laholms 
centrum. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut är enligt tjänste-
skrivelsen: 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar justeringar enligt följande: 
- Gångfartsområde Gamlebygatan, från Hästtorget till och med 

Brogatan/Kyrkogatan 
- S:t Clemens gränd enkelriktas, körriktningarna Gamlebygatan 

mot Skolgränd samt Kyrkogatan mot Skolgränd. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-27 
Brev till fastighetsägare Ändrad trafikföring i Gamleby, utskick 
2022-12-23  
Trafik bilaga 
Trafikutredning trafikföring centrala Laholm Gamleby 
Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-19 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Thor Gunnar Bjelland (M): Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar att återemittera ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningen 
för fortsatt handläggning utifrån det som diskuterades vid dagens 
möte. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar på sitt eget förslag om att återremittera ärendet 
mot om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden finner att 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet. 
 
Beslutet skickas till: 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 8 Dnr 2022-000266  
 
Förslag till mottagare av Hallands museiförenings diplom för 
god byggnadsvård  
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av riktlinjerna för utdelning 
av Hallands museiförenings diplom för god byggnadsvård, samt in-
formationen om att ärendet kommer att behandlas vidare vid nämn-
dens sammanträde i februari månad år 2023.  
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Hallands museiförening delar varje år ut diplom för god byggnads-
vård inom Hallands län. Diplom kan tilldelas:  
1. Ägare av fastighet, där byggnad eller byggnader iståndsatts 

och/eller förnyats på ett från miljösynpunkt och från kulturhisto-
riska utgångspunkter föredömligt sätt. 

2. Fastighetsägare som med omsorg vårdar miljömässigt och kultur-
historiskt värdefulla byggnader. 

3. Enskild person eller organisation som genom opinionsbildning el-
ler på annat sätt gjort väsentliga insatser för bevarande och vård 
av någon kulturhistoriskt betydelsefull byggnad eller byggnads-
miljö. 

4. Projekt som kombinerar god byggnadsvård med målet att också 
hitta nya användningsområden för kulturhistoriskt värdefull be-
byggelse vars ursprungliga användning inte längre är aktuell.  

 
Förslag till mottagare av diplom får lämnas av byggnadsnämnder, 
kulturnämnder samt hembygdskretsar i Hallands län och ska vara 
föreningen till handa senast den 10 mars 2023.  
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 december 
2022. 
Hallands museiförenings skrivelse 
 
 
Beslutet skickas till: 
Akten 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  

 

§ 9 Dnr 2022-000258  
 
Kurser och konferenser - Miljömålskonferens 2023 - De stora 
och snabba stegen 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de ledamöter och ersättare 
som vill, får delta i Länsstyrelsens ”Miljömålskonferens 2030 – De 
stora och snabba stegen” den 27 januari 2023. Arvode samt ersätt-
ning för förlorad arbetsinkomst betalas ut. 
____ 
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen bjuder in till ”Miljömålskonferens 2023 – De stora och 
snabba stegen” den 27 januari 2023 mellan kl.08.30 – 13.00. Konfe-
rensen är i Kulturskolan i Halmstad, men kan också erbjudas digital. 
 
Konferensen kommer att fokusera på några stora och snabba steg 
som vi behöver ta för att klara klimatomställningen. Det blir en grund 
för att kunna nå de andra miljömålen och den ekologiska dimens-
ionen av Agenda 2030. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 december 
2022. 
Inbjudan från länsstyrelsen 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ledamöter och ersättare 
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§ 10 Dnr 12462  
 
Kurser och konferenser - Plan- och bygglagen för förtroende-
valda 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tillåter att de ledamöter och ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden som vill, får delta i det digitala semi-
nariet om plan- och bygglagen för förtroendevalda den 17 mars 2023 
i sammanträdesrummet Svanen i Laholms stadshus. Arvode samt er-
sättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner bjuder in till ett digitalt semi-
narium om plan- och bygglagen och rollen som förtroendevald i en 
byggnadsnämnd, den 17 mars 2023 mellan kl.08.30 – 12.00. 
 
Vid seminariet beskrivs lagstiftningen och kommunens roll. Över-
siktlig planering, detaljplanering, bygglov och anmälan samt tillsyn 
enligt plan-och bygglagen är punkter som kommer att belysas. Dess-
utom tas också upp annat viktigt att känna till i rollen som förtroen-
devald, som jäv, finansiering, roller och ansvar. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 december 
2022. 
Inbjudan från Sveriges Kommuner och Regioner 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare 
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§ 11 Dnr 12461  
 
Kurser och konferenser - Utbildning för miljönämnder 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tillåter att de ledamöter och ersättare 
som vill, får delta i en grundutbildning för förtroendevalda i miljö-
nämnder i Hallands län den 1-2 mars 2023 i Varberg. Arvode samt 
ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljösamverkan Halland bjuder in till en grundutbildning den 1- 2 
mars 2023 i Varberg för förtroendevald i miljönämnder i Hallands 
län. 
 
Utbildningen behandlar bland annat juridikens grunder, miljönämn-
dens roll och uppdrag, tillsynsansvar enligt miljöbalken och kontrol-
lansvar enligt livsmedelslagstiftningen. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 december 
2022. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ledamöter och ersättare  
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§ 12 Dnr 12463  
 
Kurser och konferenser - Gemensam utbildning för alla förtro-
endevalda i Laholms kommun 
 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de ledamöter och ersättare i 
nämn-den som vill, får delta i den gemensamma utbildningen för 
samtliga förtroendevalda i Laholms kommun den 16-17 februari 
2023. Arvode samt ersättning för förlorad arbetsinkomst betalas ut. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
En gemensam utbildning för samtliga förtroendevalda i Laholms 
kommun planeras till den 16-17 februari 2023. Programmet som inte 
är klart ännu kommer troligtvis att innehålla information om kom-
munens organisation, politiker och tjänstemannarollen, kontroll-
funktioner, kommunalekonomi, kommunövergripande styrdoku-
ment, kvalitet och uppföljning, det kommunala sammanträdet med 
mera. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 december 
2022. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Ledamöter och ersättare 
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§ 13 Dnr 2022-000257  
 
Informations- och diskussionsärenden 2023 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av informationerna. 
_____ 

 

Ärendebeskrivning 
1. Information om utbildningsplan för samhällsbyggnadsnämnden 
 Fredrik Nilsson 
 
2. Information om kommande planeringsdagar 
 Fredrik Nilsson 
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