2014

Fyrklöver blev femklöver efter valet

A

ndra söndagen i september. Utanför vallokalen i Knäred står en
man av syrisk härkomst
med blicken mot det rum
där ortsborna röstar. Sent
på kvällen ges besked om
vilka politiker som valts in
i Laholms kommun, Region
Halland och riksdagen. Ett
odramatiskt val utan våldshot och förföljelse av oliktänkande.
Dramatiken var ändå där - Valdeltagandet i fullmäktigevalet ökade med nästan två procentenheter
men på rätt plats. Spänning- till drygt 83 procent av de röstberättigade.
en steg när rösträknandet
största parti i fullmäktige. (S) fick 23,4 protog vid och bilden klarnade över vilka partier
cent, vilket gav tio mandat.
som lockade flest väljare.
För övriga borgerliga partier var det lite upp
I Sverige tar vi detta för givet, att vi lugnt
och ner. Folkpartiet tappade väljare medan
och städat kan gå till valurnorna och lägga
Kristdemokraterna och Centern ökade sitt
vår röst på det parti - och eventuellt kryssa en
stöd.
kandidat - som ligger närmast den egna poVarje röst viktig
litiska uppfattningen och värdegrunden. Att
Att varje röst är viktig blev såväl Centern som
rösträknandet är fritt från fusk, är också en
Miljöpartiet varse. På valnatten stod Centern
självklarhet.
med åtta mandat i kommunfullmäktige och
Men demokratin är inte en gång för given.
Miljöpartiet med två. Centerns sista mandat
Den måste ständigt lyftas fram, värnas och
hängde dock på en skör tråd. Under den så
hållas levande. Syrierns flykt till Sverige
kallade onsdagsräkningen brast den. Miljöskvallrar om en annan bild.
partiet segade sig förbi och fick tre platser i
Supervalår
fullmäktige.
2014 gick under epitetet supervalåret, som
Med Moderaternas tillbakagång tappade alinleddes med EU-valet i slutet av maj. Valet
liansen sin tidigare majoritet. Från vänster
fick Sverigedemokraterna i Laholms komklev Miljöpartiet in och den tidigare regeranmun att jubla, och förväntningarna att stiga
de fyrklövern blev en femklöver. Som största
inför höstens allmänna val. Sverigedemokraborgerliga parti bibehöll dock Moderaterna
terna blev nästa näst största parti med 15,6
ordförandeskapet i kommunstyrelsen. Med
procent av rösterna. Endast Socialdemokrapersonkryssens hjälp fick Elisabet Babic förterna var större, 19,5 procent. I Hishult, Knätroendet att leda församlingen - första kvinred och Våxtorp blev SD till och med störst
nan på denna post.
och knep nära en fjärdedel av valmanskåren.
Styrkan i valvinden höll dock inte i sig fullt
ut inför de allmänna valen. Framgången var
ändå betydande, 12,3 procent röstade på partiet i kommunalvalet. I fullmäktigeförsamlingen ökade partiet med två mandat, gick
till fem och blev fjärde största parti. Moderaterna blev SD:s motsats. Partiet tappade 8,7
procentenheter, gick från 13 till 9 mandat och
passerades av Socialdemokraterna som blev

Stickfeber på Skottorpsskolan
I början av året rådde närmast stickfeber
på Skottorpsskolan. Av en händelse fick en
kvinna från en Nordnorsk sameby syn på att
mönstret till vantarna på ortens hembygdsdräkt var identiskt med Björbomönstret från
södra Halland. Via snirkliga vägar etablerades kontakt med Skottorpsskolans textillärare, som tog upp tråden och blev en del av

Region Hallands satsning på att lyfta fram
Halländskt hantverk. Samtidigt utvecklades
ett utbyte mellan skolan i södra Halland och
samebyns skola. Elevalster utväxlades och
ställdes ut. Som kronan på verket visades en
unik sameutställning på Stadshusgalleriet i
Laholm.

På Skottorpsskolan stickade alla. Under försommaren visades elevarbetena på Stadsbiblioteket.

Nyfikna rikspolitiker
Omtalat blev också Osbecksgymnasiet och
Osbecksmodellen, där skolan och näringslivet närmat sig varandra för att öka ungdomars
anställningsbarhet. Först kom dåvarande arbetsmarknadsminister Elisabet Svantesson
(M) till skolan för att bekanta sig med modellen, lite senare knackade Ylva Johansson (S)
på dörren. Men det var inte enbart modellen
som fick publicitet. Kommunen lade sig också i startgroparna för att pumpa in drygt 80
miljoner kronor i fastigheten, som ska bli ett
framtida kunskaps- och kompetenscentrum.
Många utmärkelser
Under senare år har utmärkelserna till köken
i Laholms kommun duggat tätt. Solhemmets
kök i Veinge blev Hallands bästa seniorrestaurang och Lagaholmsskolans kök Hallands
bästa skolrestaurang. I fjol hamnade Smedjebackens kök i Knäred i ett annat ädelt sällskap. Av vänföreningen i den Skåneländska
gastronomiska akademien fick köket 10 000
kronor för ”engagemang, lyhördhet för pensionärernas önskemål, fokus på råvarans kvalité och matlagning från grunden”. För några
år sedan gick samma pris till Mat Tina. Med
kommunens tuffa krav i senare års matupphandlingar serveras nästan enbart svenskt
kött i de kommunala köken. Och det, menar
kommunens upphandlare Eva Ahlgren, är en
viktig förklaring till framgångarna tillsam-

mans med personalens engagemang.
Årets säkerhetskommun
Kommunen visade också framfötterna i ett annat
avseende.
Samarbetet mellan polis, kommunala
verksamheter
och
politiker för att
förebygga och
minska brottsligheten gav full
pott.
Laholm
utsågs till årets
säkerhetskommun på säkerhetsmässan i Älvsjö. Med ryggen mot varandra togs krafttag för att öka
tryggheten, något som omgående gett resultat
i brottsstatistiken. Tre år i rad har främst bostadsinbrotten minskat radikalt.
Trots det bar kommunledningen på en klump
i magen. Att Laholms närpolisområde skulle
gå upp i Halmstads polisområde i den nya polisorganisationen oroade. Uppvaktningen av
företrädare för den västsvenska polisorganisationen stillade farhågorna om ett vingklippt
polisarbete i Laholms kommun.
Materialfel på vindmölla

Först efter fyra månader gick nospartiet till det havererade vindkraftverket i backen.

Knäred omges av vindkraftsparker. En dag i
maj small det till i tornet på en av Eons stora
möllor. Brott på axeln till propellrarna fick
nospartiet att kantra. Platsen spärrades av och
ansvariga fick ett delikat problem på halsen;
hur skulle de skadade, drygt 40 ton tunga
delarna, lyftas ner från det 100 meter höga

tornet. Månaderna gick, lösningar lanserades
och skrotades innan en helikopter lade en löpsnara med vajer runt en av propellrarna. På
behörigt avstånd vinschade en rejält tilltagen
kranbil in vajern. På en kvart var ”kampen”
över. Med en duns gick nospartiet i backen.
Största privata arbetsgivare
Humana omsorg var länge kommunens största privata arbetsgivare med drygt 250 anställda, och drev närmare hälften av Laholms
kommuns vård och omsorg. Nej till kompensation för ökade kostnader fick vårdföretaget
att säga upp avtalet. Under mer än ett halvår
förbereddes återgången till kommunal drift.
IT- och personalenheten, tillsammans med
socialtjänsten, jobbade frenetiskt för att skapa en så smidig övergång som möjligt. Utan
större mankemang fasades verksamheten in i
den kommunala.
Klättrar på miljöranking

Elever klippte bandet när kommunen drog igång
sin miljösatsning, Miljölyftet.

Kommunala satsningar på miljön betalade
sig. Tidigare års dipp i tidningen Miljöaktuellts ranking av miljöarbetet i de svenska
kommunerna hämtades snabbt in. Med målet
att bli en av Sveriges 50 bästa miljökommuner
senast 2016 inleddes satsningen, Miljölyftet.
Miljötänk i all daglig verksamhet, i stort och
smått, ska på nytt göra Laholm att räkna med
i miljösammanhang. Förvisso återstår drygt
tiotalet platser till målet, men nu är det nära.
Godkänt med plus i kanten fick också kommunen av Svenska Naturskyddsföreningen.
Laholms kommun var bäst i Halland på att
sköta sin natur.

Laholm från ovan

Med visitlaholm.se kan man uppleva Laholm från
ovan.

Lagom till sommarsemestrarna lanserades
en ny destinationssajt för Laholms kommun,
visitlaholm.se. Från femtio flygpunkter med
360 graders panoramabilder kunde besökarna
förflytta sig i kommunen. Ett helt nytt grepp
för att sälja in kommunen till besökare, där
Laholm stack ut. Företagare gavs också möjlighet att lansera produkter och tjänster.
Steg i samma riktning – marknadsföring av
Laholm och innerstaden – togs också under
sommaren när ett fritt wifi-nät öppnades på
Stortorget och Hästtorget.
Utökad service med strandvärdar
Snabba och fria kommunikationer i all ära,
men som flugor kring en sockerbit blev det
knappast. Men det var den tolv kilometer
långa stranden varma sommardagar. Med patrullerade strandvärdar för hjälp till personer
i sjönöd, för att hitta försvunna barn, för att
ta hand om blessyrer, för hjälp till funktionshundrade och turistinformation ökade servicen och tryggheten för besökarna. Upplägget
gav mersmak och återkommer i sommar.
Dansk smyckar Knäred
Stranden är
inte danskarnas främsta
lockbete. Skogen lockar mer
och sommartid
vistas många i Med en två meter hög skulptur
Knäredstrak- ska Ole Bunton smycka torget i
ten. Framöver Knäred.
kan orten påräkna än fler. Landsmannen Ole Bunton gavs

nämligen uppdraget att smycka torget. Med
pengar från Svea Larssons donationsfond ska
en två meter hög skulptur resas på platsen
och, om allt klaffar, invigas på Knäredsdagen
den 4 juli. Verket föll också Knäredssborna
på läppen. Av fyra förslag till utsmyckning
fick danskens flest röster.
På Teckningsmuseet i Laholm gisslade Magnus Bard, som bland annat tecknar för DN:s
ledarsida, kända politiker. Och på Laholms
teaters intilliggande väggar hängde under
sommaren färgsprakande fotbollsaffischer
från 1982 års VM i Spanien.
Ny skolorganisation

När ny skola öppnas i östra Laholm läggs Blåkullaskolan ner och barnen flyttas till Parkskolan.

Mot slutet av året låg den framtida skolorganisationen på fullmäktiges bord. Tanken
är att bygga en ny F-6-skola i östra Laholm,
att Lagaholmsskolan i Laholm renoveras och
anpassas för särskola samt att elever från
Blåkullaskolan och Glänningeskolan flyttas
till Parkskolan och den nya skolan i östra Laholm.
Kommunens skolor kom också på tapeten när
Sveriges Kommuner och Landsting presenterade Sveriges största elevenkät med frågor
till femte- och åttondeklassare. På frågor om
trygghet och hur eleverna ser på skolarbetet
hamnade Laholm på 15:e plats för årskurs
fem och 36:e plats för årskurs åtta.
Många nya invånare
Visst har kommunen vuxit under en tid, men
målet 25 000 invånare år 2025 har tett sig avlägset – tills nu. Efter fjolårets tillskott på 264
personer bor det nu 23 781 invånare i kommunen. Med den skjuts bostadsbyggandet fått

Under försommaren tog Stellan Haraldsson,
Peab, Mattias Nilsson, Gunnohus, och Thomas
Jönsson, dåvarande kommunråd, det första
spadtaget till ett nytt flerfamiljshus i Laholm.

och närliggande planer på nya flerfamiljshus,
bland annat i Allarp i södra Skummeslövsstrand, var ökningen säkerligen ingen dagslända.
Nämnd och kontor ”lämnade in”
Samtidigt som det nya året ringdes in gick
teknik- och servicekontoret och dess politiska organisation, servicenämnden, i graven. Under Laholmshems hatt sjösattes en
ny organisation för gemensam fastighetsförvaltning av kommunens och det kommunala
bostadsbolagets fastighetsbestånd. Förändringen föregicks av mer än ett års arbete och

Inför bildandet av ”nya” Laholmshem diskuterade
medarbetarna om för- och nackdelar med den
nya organisationen.

diskussioner med medarbetarna. VD:n Stefan
Lundström var också angelägen om att man
skulle gå ”varsamt fram” med omdaningen.
Ett demokratiskt ställningstagande som syriern utanför vallokalen i Knäred aldrig varit i
närheten av.

