
Till alla företag i Laholm:

Det ska inte vara så 
svårt att få hjälp...
Laholms kommun har en företagslots som 
gör det enklare för dig och ditt företag.

företagsLotsen  tel 0430-152 50.



VaD är företagsLotsen? 

Företagslotsen är den grupp tjänstemän som 
blir inblandade i ditt ärende. Det kan gälla 
frågor kring plan- och bygglov, mark, teknik, 
brandskydd, miljö, livsmedel eller alkohol. 
Samordnare för företagslotsen är kommunens 
näringslivs enhet.

VaD är företagsLotsen 
bra för? 

Genom att samla alla berörda kommunala 
myndigheter vid ett och samma tillfälle undviks 
dubbla budskap och missförstånd. Tjänstemän-
nen får en helhetsbild av ditt ärende och du 
får snabbt svar på frågor om ansökningar och 
tillstånd. Dina kontakter med kommunen kan 
bli färre och handläggnings tiden kortare. 

Hur går Det tiLL? 

Samordnaren samlar företagslotsen till ett möte 
där vi går igenom ditt ärende tillsammans med 
dig. På mötet blir du erbjuden en kontaktperson 
som kan hjälpa dig i dina fortsatta kontakter 
med kommunen. Om du vill kan du även få 
en skriftlig bekräftelse med bl a preliminära 
handläggningstider.

när anVänDs företagsLotsen? 

Företagslotsen används då du behöver ha kon-
takt med flera av kommunens myndigheter, t ex 
när du vill bygga nytt, bygga till eller på annat 
sätt utöka eller förändra din verksamhet.

Hur gör jag om jag ViLL Ha 
HjäLp aV företagsLotsen? 

För planeringens skull – du kontaktar samord-
naren för företagslotsen och får en enkel mall 
där du beskriver ditt ärende med eventuella 
frågor. Den skickas tillbaka till samordnaren 
som förbereder berörda tjänstemän och avsätter 
tid för ditt ärende! Företagslotsen träffas re-
gelbundet på fasta tider som annonseras under 
näringslivsservice på www.laholm.se, där det 
också finns mer information om lotsen. 

för Vem finns  
företagsLotsen? 

Företagslotsen finns till för alla företag i 
Laholms kommun, samt för dem som vill starta 
företag eller flytta sitt företag till kommunen.

Välkommen till företagslotsen!
Samordnare för företagslotsen är 
kommunens näringslivsenhet, 
tfn 0430-152 50.

företagsLotsen 
gör det enklare
Ibland finns det företagsärenden som berör fler än en myndighet – då är 
det en fördel att använda företagslotsen. Företagslotsen är en kommunal 
service som förenklar och underlättar kommunikationen mellan företag/
företagare och kommunen när det gäller myndighetsutövningen.

Vi vill att det ska vara enkelt att etablera 
och driva företag i Laholms kommun.

www.laholm.se


