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Sammantriklesdatum
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Plats och tid:

Stationsgatan, Halmstad, Spaden, kl 13:00 - 15:45

Beslutande:

Lena Olofsdotter (C)
Sven Palmkvist (M)
Bertil Andersson (S)
Krystyna Aronson (M)
Magnus Johansson (S)

Ovriga deltagande:

Magnus Hedman (KM, Rosita Antonsson (S)
Personalforetradare: TCO-OF Christer Gumrin §§ 1-5, SACO JanAke Hansson §§ 1-5 .
Tjansteman: Va-chefen Lennart Lorick, controllem Ingvar
Andersson §§ 1-5, va-ingenjoren Robert Hyll § 6, enhetschefen
Henrik Kellgren, enhetschefen Mattias Leijon
utredningsingenjeren Chatarina Melin §§ 1-3 (del av),
konununilcatiiren Anna Wallefors saint sekreteraren Carina
Malmgren.

Utses att justera:

Sven Palmkvist (M)

Justeringens plats och tid:

Stationsgatan, 2012-02-07

Sekreterare:

e
Car'

OrdfOranden:

Justerande:

akt;k0$. Kell‘NSUAN-

Paragrafer 1-12
7 - 8 OJ
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*TOIS 4a,
s

Lena o

Sven Palmkvist (M)
ANSLAG / BEVIS

Justeringen har tilllchnnagivits genom anslag
Organ:

Namnden for Laholmsbuktens VA

Sammantradesdatum:

2012-01-24

Datum far anslags uppsiittande: 2012 - 02 - 08
Ftftvaringsplats for protokollet:
Underskrift:

Datum for anslags nedtagande: 2012 - 03 - 01

Laholmsbuktens VA

Coi 41/A
Carina Malmgren

CCitn\
Utdrhgsbestyrkande

NAMNDEN FOR

SAMMANTRADESPROTOKOLL

LAHOLMSBUKTENS VA

Sammantradesdatum
Sida

2012-01-24

1(3)

Plats och tid:

Stationsgatan, Halmstad, Spaden, kl 13:00 — 15:45

Beslutande:

Lena Olofsdotter (C)
Sven Palmkvist (M)
Bertil Andersson (S)
Krystyna Aronsson (M)
Magnus Johansson (S)

Ovriga deltagande:

Magnus Hedman (KD), Rosita Antonsson (S)
Tjänsteman: Va-chefen Lennart Lorick, enhetschefen Henrik
Kellgren, enhetschefen Mattias Leijon, kommunikatOren Anna
Wallefors samt sekreteraren Carina Malmgren.

Utses att justera:

Sven Palmkvist (M)

Justeringens plats och tid:

Stationsgatan, 2012-01-24

Selcreterare:

6

GAtte4t-tk \ka

Carina almgren
.-

Ce\IN

Paragrafer 7,8

Ordfdranden:
Justerande:

Sven Palmkvist (M)
ANSLAG / BEVIS
Justeringen har tillkannagivits genom anslag
Organ:

Namnden for Laholmsbuktens VA

Sammantradesdatum:

2012-01-24

Datum fOr anslags uppsattande: 2012-01-26

Datum for anslags nedtagande: 2012-02-17

Forvaringsplats CM- protokollet: Laholmsbuktens VA
Underslcrift:

ukth.
Carina Malmgren
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Sida
2012-01-24

LBVA § 1

LBVA 2012/0016

Val av justerare
Beslut

1. Nãmnden foir Laholmsbuktens VA utser jamte ordffiranden (C) Sven
Palmkvist (M) att justera protokollet.
Arendet

Sven Palmkvist (S) fOreslis justera protokollet.

Justerandes sigi

lltdragsbestyrkande
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Sammantradesdatum
Sida

2012-01-24

LBVA § 2

LBVA 2012/0017

Godicannande av reatdragningslista
Beslut

1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att godkanna fOreliggande
fOredragningslista efter revidering.
Arendet

FOreligger fOrslag till fOredragningslista.
FOljande arende tillfers fOredragningslistan:
* Bil till VA-underhfill - avvikelse frail miljObilspolicyn.
FOljande punkt utgfir:
* Ovriga fragor.

Justerandes stg
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LB VA 2012/0018

Fiirvaltningschefen m.fl. informerar *
Beslut
1. Nilmnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handlingarna.
Arendet
Ipad till nartmden-fOrutsattningar
Handlingar till sammantraden kommer att Overgfi till digital form i samband
med att Ipad infOrs i namndsadministrationen.
Samarbete i lanet inom kommunalteknik
Informeras om pfigfiende samarbete i lanet. Brandslackning ar ett onuide som
diskuteras. Presidierna inom respektive fervaltningar i lanet traffas med jimna
mellanrum.
Samverkan Laholm-Bistad
Presidietraff med KSi Bfistad h011s innan jul cri Angstorps avloppsreningsverk
och Skottorps vattenverk diskuterades.
Skottorps vattentakt
Ett principbeslut om utbyggnad av Skottorps vattentakt firms. Arbete pigir
med aft soka tillstfind. Bfistads kommun star som ensam sOkande pi ansOkan.
Huvudmannaskapsutredningen
Mete har hallits med samhallsbyggnadskontoret om fortsatt arbete med
utredningen.
Dagvattenprioritering
Det finns en prioritetslista om utbyggnad som ar faststilld av fOrra namnden.
Utbyggnad sker nu i Ostra FrOsakull. Utredning om utbyggnad i Vilsharad
kommer att redovisas pi nasta sammantrade.
Ett informationsbrev ar skickat till berOrda fastighetsagare i SkummeslOv om
planerad utbyggnad. Informationen finns aven pfi Laholms kommun hemsida.

Justerandes

C-/-/
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TOrmersje plantskola, 15gesrapport
En Overenskommelse ar gjord med fastighetsagaren.
Handlingsplan for arbetet med skydd mot olyckor
En arbetsplan ska arbetas fram.
Planeringsdag VA 26 januari
Lansstyrelsen har inbjudit till Va-planeringsdagar 26 januari och 2 februari.
Utbildningsdagar 2012
Namndens ledamOter kan meddela intresse over Onskemil om studiebesOk eller
behov av utbildning.
Spillvattenplan, lagesrapport
Arendet kommer upp pa nasta sammantrade.
Debitering VA-avgifter
Va-debiteringen sker i dag i olika system i Halmstads respektive Laholms
kommuner. Tanken .hr att det ska sammanfOras till ett gemensamt
debiteringssystem. Arendet kommer upp pa sammantradet i mars clfi olika
alternativ och kostnader presenteras.

Justerandes sjEn
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LB VA 2012/0003

irsredovisning och bokslut 2011*
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att godkanna redovisningen av
bokslut 2011 saint lagga materialet till handlingarna.

Arendet
Enligt anvisningar frfin stadskontoret skall fOrvaltningarnas kommentarer om
resultat och verksamhet lamnas till stadskontoret senast den 13 januari.
Respektive namnd skall godkanna materialet, som skall vara underlag for
revisionens granskning, kommunstyrelsens bokslutsberedning och kommunens
arsredovisning.
Redovisade resultat/budgetavvikelser avviker i vissa fall frin de prognoser som
fOrvaltningen lamnat i slutet av firet. Detta kommenteras under respektive
program.

Arendets beredning
Arsredovisning och bokslut 2011.

Fiirslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att godkanna redovisningen av
bokslut 2011 samt lagga materialet till handlingarna.

Beslutsgiing
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt foreliggande fOrslag.

Justerandes7

U tdragsbestyrk ande
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LBVA 2012/0013

VerksamhetsfOrandringar 2013-2015, information *
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att ldgga informationen till
handlingarna.
Arendet
Verksamhetsferandringar Halmstads kommun 2013-2015 informeras om.
VerksamhetsfOrandringar ar fOrsta steget i planeringsprocessen och underlag
till budget 2012. Rirvaltningen ska ldmna verksamhetsfOrandringama till
stadskontoret i februari.
VerksamhetsfOrandringar Laholms kommun 2013-2015 ska beslutas om av
ndmnden for Laholmsbuktens VA. Arendet kommer for beslut senare.

Justerandes si a
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LBVA 2011/0472

Faststallelse av verksamhetsomrAde for allmiin vatten- och
avloppsantaggning
Beslut
1. NAmnden for Laholmsbuktens VA beslutar fiirslä kommunfullmAktige i
Halmstads kommun att faststalla utlikning av verksamhetsomrAde for:
Dagvatten sA att det omfattar detaljplaneomrfidet for Hulaback 2:161
och 2:168 m fl, Steninge samt detaljplaneornridet for TrOnninge 15:42
del av, m fl, KrongArden, saint fastigheten SpAnstad 4:31, fastigheten
Enslev 4:137, fastigheten EketAnga 2:65, fastigheterna Tylesand 2:152
och 2:134, fastigheten Sniistorp 19:158.
Dricks- och spillvatten sA att det omfattar detaljplaneomthdet for
Lynghkra 3:12 och 3:13, Harplinge forutsatt att det vinner laga kraft
samt fastigheten PAarp 7:3.
Spillvatten sA att det omfattar fastigheten Harplinge 1:8.
Arendet
Laholmsbuktens VA arbetar for att successivt bygga ut och fcirbattra vattenoch avloppshanteringen i kommunen. For att kommunen skall vara ansvarig for
vatten- och avloppshanteringen inom ett =ride saint kunna to ut avgifter for
respektive nyttighet erfodras att fullmAlctige faststaller verksamhetsomrfide.
Laholmsbuktens VA-namnd foreslAr att kommunfullmaktige i Halmstads
kommun fattar beslut om att faststalla utokning av verksarnhetsomrade for:
Dagvatten sA att det omfattar detaljplaneomildet for Hulaback 2:161
och 2:168 m fl, Steninge saint detaljplaneonuidet for TrOnninge 15:42
del av, m fl, KrongArden, saint fastigheten Spinstad 4:31, fastigheten
EnslOv 4:137, fastigheten EketAnga 2:65, fastigheterna Tylesand 2:152
och 2:134, fastigheten SnOstorp 19:158
Dricks- och spillvatten sA att det omfattar detaljplaneomrfidet fOr
LyngAkra 3:12 och 3:13, Harplinge fOrutsatt att det vinner laga kraft
samt fastigheten Harp 7:3
Spillvatten sA att det omfattar fastigheten Harplinge 1:8
Arendets beredning
Tjansteskrivelse daterad 30 december 2011 med bilagor.

Justerandes sign
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Fiirslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar fOrslà konununfullmAktige i
Halmstads kommun att faststalla utiikning av verksamhetsomrAde for:
Dagvatten sA att det omfattar detaljplaneomrAdet for HulabAck 2:161
och 2:168 m fl, Steninge samt detaljplaneomthdet for TrOnninge 15:42
del av, m fl, KrongArden, samt fastigheten Spinstad 4:31, fastigheten
EnslOv 4:137, fastigheten Eketinga 2:65, fastigheterna TylOsand 2:152
och 2:134, fastigheten Sniistorp 19:158.
Dricks- och spillvatten sA att det omfattar detaljplaneomridet for
Lyngara 3:12 och 3:13, Harplinge fOrutsatt att det vinner laga haft
samt fastigheten Harp 7:3.
Spillvatten sA att det omfattar fastigheten Harplinge 1:8.
Beslutsgfing
145mnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt fereliggande fOrslag.

Justerandes
/4
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LBVA 2011/0462

Detaljplan for Fyllinge 20:393 del av - Netto
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA har ur va-synpunkt ingen erinran not
planfOrslaget.

Arendet
Laholmsbuktens VA har for samrAdsyttrande erhallit planfOrslag for
Fyllinge 20:393 del ay . Arendet handlaggs med normalt planfOrfarande.
Huvudsyftet med detaljplanen ar att mOjliggOra for handel med livsmedel pd
mark belagen saval nara befintliga bostader som ldttdtkomlig for
förbipasserande pendlare; det senare for att medge ett stone kundunderlag.
Tomten ska ocksd vara val fOranIcrad i stadens trafilcndt for sdval kollektivtrafik
som gang- och cykeltrafik for att uppmuntra till alternativa transportmedel.
Framfirda synpunkter under tiden for framtagande av planen har tagits med i
forslaget.
Inga nya synpunkter framfors av namnden for Laholmsbuktens VA.
Arendets beredning
Samrddsyttrande daterat 24 januari 2012.
SamrAdshandling daterad 12 december 2011.
Fiirslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att tillstyrka det framlagda
planfOrslaget utan erinran.
Beslutsging
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt foreliggande fOrslag.
Paragrafen fOrklaras omedelbart justerad.

Justerandes sig

&„:_for
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LBVA 2011/0416

Detaljplan fcir Klotet 25 m.fl.
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA har ur va-synpunkt ingen erinran mot
planfOrslaget.
Arendet
Laholmsbuktens VA har for sameadsyttrande erhallit planfOrslag for Klotet 25.
Arendet handlaggs med normalt planforfarande.
Syftet med detaljplanen ar att mojliggora bostadsbebyggelse pa fastigheten
Klotet 25. Fastigheten Klotet 25 ar efter rivning av en bensinstation idag
obebyggd. En bensinstation i detta lase ar ej lamplig med hansyn till narheten
av bostader.
Fragan om mojligheten att istallet bygga bostadshus pa fastigheten togs
upp i kommunstyrelsens planeringsberedning 31 januari 2006.
Arendets beredning
Samradsyttrande daterat 24 januari 2012.
Samradshandling daterad 22 november 2011.
FOrslag till beslut
1 Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att tillstyrka det framlagda
planfOrslaget utan erinran.
Beslutsging
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt fOreliggande firslag
Paragrafen fOrklaras omedelbart justerad.

Justerandes sign
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LBVA 2012/0108

Information och diskussion om kommunikation
Beslut
1. Namnden f6r Laholmsbuktens VA beslutar att Iagga informationen till
handlingama.
Arendet
Anna Wallefors som ar anstalld som kommunikatOr presenterar sig.
Teknik- och fritidsnamnden informeras om kommunikatOrens tankar och
synpunkter pa kommunikation inom fOrvaltningen och ut mot
kornmuninvinare.
Henrik Kellgren som ar anstalld som enhetschef for va-driftenheten presenterar
sig.

Justo andes si c
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LBVA 2012/0021

Information om beslut i vissa arenden
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handlingarna.
Arendet
Laholms kommun
Allm&rma bestammelser for anvandande av kommunens allmanna vatten —
och avloppsanlaggning.
(Beslut i LBVA § 76, 2011-08-24)
(Beslut i KF § 155, 2011-11-22)
FOrslag till gemensam lydelse av Allmanna bestammelser f6r anvandande
av Laholms kommuns allmanna vatten- och avloppsanlaggning (ABVA)
for bade Laholms och Halmstads kommuner.
Taxa for kommunens allmanna vatten- och avloppsanlaggning.
(Beslut i LBVA §§ 78 och 80, 2011-08-24)
(Beslut i KF § 156, 2011-11-22)
VA-verksamhetens intakter utgOrs dels av anlaggningsavgifter
(engfingsavgifter som erlAggs i samband med anslutning till den allmanna
va-anlaggningen), dels av lOpande brukningsavgifter.
Taxa for offentlig kontroll av livsmedel.
(Beslut i KF § 160, 2011-11-22)
MiljO- och byggnadsnamnden har gjort en Oversyn av taxan med anledning
av Andrade bestammelser, kostnadslage nun
Kommunens namndsplan med budget 2012 och ekonomisk plan 20132014.
(Beslut i LBVA § 112, 2011-11-09)
(Beslut i KF § 167, 2011-11-22)
I verksamhetsplanen redog6rs for namndens uppdrag, en analys utiftin
namndens uppdrag i ferhfillande till invarlden och omvarlden samt
namndens verksamhetsmfil kopplat till kommunfullmaktiges
konkretiserade mil. I planema finns aven nyckeltal, namndens
prioriteringar samt internbudget presenterad.
Justerandyigt
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e) Detaljplan for del av vastra Mellby 2:23, Kulladal, Mellbystrand.
(Beslut i LBVA § 23, 2011-02-24)
(Beslut i KF § 177, 2011-12-20)
Syftet med planen ar att uppdatera den gallande planens bestammelser och
ffi en anpassad reglering utifrin dagens situation.

Halmstads kommun
0 Oversiktsplan 2013 for Halmstads kommun.
(Beslut i KS § 349, 2011-11-29)
Framtaget program, Framtidsbild 2030, tar sin utgingspunkt i var
kommunen befinner sig idag och beskriver hur kommunen, utifrin Vision
2020, kommunala mil och handlingsprogram och externa faktorer sisom
drivkrafter och trender, kommunens identitet mm, ska jobba med den
fysiska planeringen for att kommunen 2030 ska vara en attraktiv kommun
for manniskor att bo och leva i.
Yttrande Over Handlingsprogram skydd mot olyckor Laholms kommun
(Beslut i LB VA § 118, 2011-11-09)
(Beslut i KS § 357, 2011-11-29)
Handlingsprogrammet beskriver en kontinuerlig process for Laholms
kommun. Arbetet med uppfOljning, utvardering och fortsatt arbete ar val
genomtankt och tydligt beskrivet i programmet. I de delar som kan ha en
pfiverkan pi verksamheten i Halmstads kommun har kommunen inget att
invanda.
Revision - rapporten Chefers arbetssituation.
(Beslut i KS § 361, 2011-11-29)
Revisorema i Halmstads kommun har uppdragit At Komrev inom PwC att
genomfOra en granskning av chefemas arbetssituation. Granskningen har
genomfOrts genom gruppintervjuer med chefer inom respektive fOrvaltning
och darefter genom diskussioner om resultatet med respektive
fOrvaltningschel
i) Visionstymingsmodell — utveckling och implementering
(Beslut i KS § 375, 2011-12-19)
En utvardering av Halmstad kommun styrmodell,
visionsstyrningsmodellen, har genomfOrts. Utvarderingen visar att
modellen till stora delar medfOrt att planering, genomfOrande och
uppfOljning utifrin vision Halmstad 2020 har fOrenklats. Utvarderingen har
genomfOrts av stadskontoret och bygger pi intervjuer, enkater och
revisioner av styrmodellen.
Justerandes7,
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Implementationsplan for Handlingsprogrammet for arbete med skydd mot
olyckor
(Beslut i LBVA § 29, 2011-03-30)
(Beslut i KS § 385, 2011-12-19)
Stadskontoret ay ser att arbetet med implementeringen inleds med
informationsmdten for namnder/bolag under januari till mars 2012.
Informationen konuner att vara specialanpassad beroende pa malgrupp.
Detta for att underlatta fOrstaelsen for hur handlingsprogrammet pfiverkar
verksamheten.
Taxa livsmedelskontroll.
(Beslut i KF § 125, 2011-11-22)
Miljii- och halsoskyddsnamnden fOreslar att kommunfullmaktige fattar
beslut om en ny taxa for kontroll och prevning enligt livsmedelslagen.
Ferslaget har sin grund i att Livsmedelsverket reviderat sitt vagledande
dokument "Riskklassning av livsmedelsanlaggningar och berakning av
kontrolltid", vilket ligger till grund fOr dagens avgiftsuttag.
1) VA-taxa 2012. Anlaggningsavgifter, Halmstads Kommun.
(Beslut i LBVA §§ 75, 77 och 79, 2011-08-24)
(Beslut i KF § 123, 2011-11-22)
Ferslag till gemensam lydelse av Ailmanna bestammelser for anvandande
av Laholms kommuns allmanna vatten- och avloppsanlaggning (ABVA)
for bade Laholms och Halmstads komtnuner.
VA-verksamhetens intakter utgOrs dels av anlaggningsavgifter
(engfingsavgifter som erlaggs i samband med anslutning till den allmanna
va-anlaggningen), dels av Itipande brukningsavgifter.
Kommunfullmaktiges sammantradesdagar 2012.
(Beslut i KF § 131, 2011-11-22)
Albinsro, del av Bergsgárd 1:6 — avtal.
(Beslut i KF § 137, 2011-12-20)
Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-11 att ge byggnadsnamnden i
uppdrag att uppratta detaljplan for omrklet Trottaberg-Ranagard samt att
ge fastighetsnamnden i uppdrag att uppratta erforderliga avtal.
o) Ansvar och fOrdelning av arbetsmiljOuppgifter thorn Halmstads kommun.
(Beslut i KF § 141, 2011-12-20)
Stadskontorets personalavdelning har fitt i uppdrag att to fram fOrslag pi
en tydlig uppgiftsfdrdelning gallande arbetsgivaransvar for arbetsmiljOn
frfin kommunfullmaktige till kommunstyrelse och nth-Tinder. Uppdraget har
Utdragsbestyrkande
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uppkommit di det uppmarksammats att detta saknas Mom Halmstads
kommun.
P) TillAgg till samtliga reglementen icing arbetsmiljO.
(Beslut i KF § 142, 2011-12-20)
Stadskontorets personalenhet har fitt i uppdrag att to fram fOrslag pi en
tydlig uppgiftsfOrdelning gdllande arbetsgivaransvar fOr arbetsmiljOn frin
kommunfullmAktige till kommunstyrelse och namnder.
4) Riktlinjer om representation och givor.
(Beslut i KF § 144, 2011-12-20)
Riktlinjema gAller for samtliga fOrtroendevalda och anstallda inom
kommunens fOrvaltningar och bolag. De beskriver vad som galler vid
representation och givor siva" externt som internt, en diskussion om vad
mutor ar och innebar samt i sarskild bilaga ge konkreta exempel pa vilket
fOrhillningssatt som ska
ValArende.
(Beslut i KF § 145, 2011-12-20)
Anki Lind (S) begdr entledigande frin sina uppdrag som vice ordfOrande i
teknik- och fritidsnamnden samt som ersattare i Laholmsbuktens VAnamnd.
Kommunfullmaktige beslutar att bordlagga arendet vad galler val av ny
ersatare i Laholmsbuktens VA-namnd.
Inspektionsrapporter
Aleds avloppsreningsverk.
Simlfingsdalens avloppsreningsverk.
MiljO- och hdlsoskyddskontoret har inspekterat avloppsreningsverk och
upprattat en rapport frin inspektionen. Rapporten innehfiller itagande som
ska g6ras av Laholmsbuktens VA.

Justerandess

Icy
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LBVA 2012/0020

Information om yttrande i planiirenden
Beslut
1. Nãmnden for Laholmsbuktens VA beslutar att lagga informationen till
handlingama.
Arendet
a) Detaljplan for Skummeslev 12:117, ecocamping.
Samrfidsyttrande.
Syftet med planandringen ar att inom befintligt campingomfide, mojliggora en
utveckling av den pagfiende verksamheten, bl a genom att utOka mOjligheten att
uppfOra uthyrningsstugor, samt att reglera storleken och placeringen av dessa.

Justerandes sign/
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LBVA 2012/0114

Bil till VA-underlitill - avvikelse friin miljobilspolicyn
Beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA forordar att servicenamnden giir ett
aysteg fran tjanstefordonspolicyn vid anskaffning av ett nytt fordon till
enheten for vattenproduktion och underhfill av ledningsnat.
Arendet
Laholmsbuktens VA vid teknik- och fritidsfervaltningen believer anskaffa en
bil till enheten for vattenproduktion och underhill av ledningsnat.
Anskaffning av kommunens tjanstefordon sker via servicenamnden.
Kommunens tjanstefordonspolicy antogs av kommwifullmaktige den 29
januari 2004. I riktlinjerna stalls bland annat krav pa att fordonen i olilca
ayseenden ska vara miljoanpassade.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 augusti 2007 att i de fall ftirvaltningarna
inte valjer miljefordon ska en avvikelserapport lamnas till respektive namnd
med ferklaring till varfer miljebil inte valts.
Enligt besked fran servicekontoret ar nuvarande tolkning att utifall en
fdrvaltning Onskar en bil som inte uppfyller miljebilslcriterierna ska den
ansvariga namnden begiira att servicenamnden ger a ysteg frail
miljebilspolicyn.
Arendets beredning
Tjansteskrivelse daterad 24 januari 2012.
Protokollsutdrag KS § 243 daterat 14 augusti 2008.
Tjanstefordonspolicy antagen av kommunfullmatige § 13 29 januari 2004.
Fiirslag till beslut
1. Namnden for Laholmsbuktens VA forordar att Servicenamnden g6r ett
aysteg frfin tjanstefordonspolicyn vid anskaffning av ett nytt fordon till
enheten for vattenproduktion och underhal av ledningsnat.
Beslutsgiing
Namnden for Laholmsbuktens VA beslutar enligt fereliggande

losterand9s si
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