2015

Flyktingvåg satte stora avtryck i kommunen

H

östens mediabilder av
oändligt ringlande människomassor på väg bort från
krigets fasor med bombräder, beskjutning, lemlästade
kroppar och ond bråd död
lämnade ingen oberörd. Plågade barn och vuxna ställde
siktet mot Europa i hopp om
nytt liv i en trygg miljö. Men
många försvann när överfulla, sjöovärdiga båtar kapsejsade på nattliga rutter över
Medelhavet. Samtidigt fylldes skrupelfria människosmugglares fickor
med hårdvaluta. Klarades överfarten var det
knappast ett enigt Europa som öppnade famnen för de hårt prövade människorna. Länder vars befolkning tidigare flytt från ofrihet,
vände i hög grad flyktingarna ryggen. Främst
Österrike, Tyskland och Sverige gav dem den
fristad de längtade efter.
Många kom till Laholm
Över 160 000 sökte asyl i Sverige, därav
drygt 35 000 ensamkommande barn. Laholms kommun tog emot 470 flyktingar, och
var den kommun i Halland, efter Hylte, som
tog emot flest flyktingar i förhållande till sin
storlek. Trycket på de kommunala verksamheterna, främst förskola och skola, blev ansträngt.
Samtidigt mobiliserades det civila samhället.
Röda Korset och Knäreds samhällsförening
kom snabbt på tårna; arrangerade insamlingar av kläder, skor, hygienartiklar och leksaker för att skingra den värsta nöden. Och
artiklarna strömmade in. Frivilligarbetare i
Betelkyrkan i Knäred ägnade veckor åt sortering. Gudstjänstlokalen blev ”klädbutik”
med välfyllda skepp för barns, ungdomars
och vuxnas trängande behov av varma plagg.
Så småningom fick föreningen egen ”klädbutik” genom Laholms kommuns försorg.
Samhällsföreningens vittomfattande engagemang blev en ”snackis” långt utanför kommungränsen. När 2015 sjöng på sista versen
stod några av föreningens förgrundsfigurer på
scenen i Laholms teater för att ta emot priset
Årets förening.
Med flyktingströmmen till kommunen öppna-

des språkkaféer för nyanlända, opretentiösa
träffar för att bara prata svenska under några
timmar. Men också för att knyta bekantskap
och lära sig mer om det svenska samhället.
Snabba beslut
Hösten blev också de snabba beslutens tid.
På löpande band tecknade Migrationsverket
avtal med fastighetsägare för att hysa asylsökande som strömmade in i landet. Över en
natt blev Björklidens särgymnasium i Knäred
asylboende för hundratalet flyktingar. Asylboende öppnades också i Mellbystrand och
på Hallandsås. Överenskommelser som låg
utanför den kommunala beslutssfären, men
som ändå påverkade den kommunala verksamheten - barnens rätt till förskola och skolgång.
Antalet ensamkommande barn ökade explosionsartat, från ett 30-tal 2014 till 107 2015.
Med kort varsel lyckades kommunen få
fram tillfälliga hem i väntan på permanenta
lösningar. En sådan öppnades med köpet av
Trulsgården i Laholm.
Byggandet tog fart
Tillväxt är centralt för Laholms kommun,
med målet 25 000 invånare år 2025. Men
nybyggnadstakten har länge varit blygsam.
Härvidlag vände det under 2015. Nya lägenheter färdigställdes i Laholm, men det byggdes också flerfamiljshus utanför stan. Äldre i
Våxtorp, som länge önskat mindre lägenheter för en mer bekväm vardag utan en massa
måsten som hus och trädgårdar påckar på om,
erbjöds tolv nya lägenheter mitt i byn. Med
dem kom också flyttkedjorna igång. Unga tog
över villor och gav samhället ny injektion.

Rejäl fart fick Allarpsområdet i södra Skummeslövsstrand. Laholmshem bestämde sig
för att bygga 24 lägenheter i ett första skede.
Barn- och ungdomsnämnden ligger också i
startgroparna för en hel ny förskola på platsen. För med öppnandet av den nya järnvägsstationen i Båstad, knappt två kilometer från
området, förväntas rejäl byggboom. Möjlighet till tågpendling och närhet till havet lockar.
Så tidigare års bekymmer med blygsam befolkningstillväxt tycks nu vara över. När befolkningssiffrorna kom i slutet av året var
språnget det största på närmare 30 år. Med
råge passerades 24 000 invånare och landade
på 24 195.

sommaren invigdes Kattegattleden, ett cykelstråk längs kusten mellan Helsingborg
och Göteborg. Sträckan utmed Kustvägen
i Mellbystrand och Skummesslövsstrand
blev trafiksäkrare, och på Hökafältet i norra
Mellbystrand påbörjades projektering för
cykelhållplats med information om leden,
kommunen och tillgång till verktyg för enkla reparationer. Redan första året upptäckte
upptäckte många cyklister leden – en framgångsfaktor som passar kommunen som
hand i handske.
Cykling tillsammans med fiske är nämligen två centrala områden som kultur- och
utvecklingsnämnden lyfter fram för att utveckla besöksnäringen. En näring som i
allt högre grad anses, eller redan hävdas
vara det, Sveriges nya basnäring. Tidigare sedd lite över axeln, men numera en
viktig näringsgren som idag sysselsätter
cirka 170 000 människor. Enligt Region
Skåne uppskattas den kunna ge ytterligare
7 000 arbetstillfällen i regonen fram till 2020.
Nära cykelhållplatsen fälldes träd för att ge
ett 30-tal nya p-platser. En åtgärd som grannar såg snett på, men som inte vann gehör när
planen för området överklagades.

Fiber lika viktigt som el
Tillgång till fiber för digital kommunikation är en självklarhet i nya bostadsområden.
Utbyggnaden i befintliga har länge stått och
stampat, delvis av ljumt intresse. Nu verkar
tiden ha sprungit i kapp efterfrågan. När IP
Only började gräva i Våxtorp, Veinge och
Genevad ville närmare 80 procent av hushållen ansluta sig.
Men det var inte enbart här som intresset sköt
i höjden och utbyggnaden fick fart. Projekteringar togs fram för Laholm, L:a Tjärby och
hela kustremsan. Och till platser som marknadskrafterna vänder ryggen söktes statsbidrag: Skogaby, Ahla, Mestocka, Hasslöv
samt områden utanför Ysby och Knäreds tätort. Utbyggnaden av fiber jämförs nu med elnätets initiala utbredning för ett sekel sedan.
Då såg ingen vidden av elens betydelse. Idag
kan ingen vara utan den. Samma utvecklingspotential tillmäts fibern.

Bryggor vid kusten

Cykelled utmed kusten
Cykelleder är också kommunikation. För
hälsa, upplevelse och rekreation. Under för-

2018 hoppas badortsföreningen i Skummeslövsstrand att den efterlängtade bryggan är på plats.
		Foto: Lina Mellberg, Laholms Tidning

Besöksnäringen väntas få ett rejält uppsving
i Mellbystrand den dag det tilltänkta strandhotellet, i korsningen Birger Pers väg - Norra
Strandvägen, reser sig över dynkanten. Tillsammans med en brygga nedanför byggnaden ska intresset för kusten få ytterligare
påspädning. Även i tvillingbadorten Skummesslövsstrand pratas det brygga. Och har så
gjorts i decennier. Men nu är planerna hetare
än någonsin. Med ideellt arbete och kommu-

nens stöd – projektet är kostnadsberäknat till
4 miljoner kronor – hoppas badortsföreningen att bryggan är på plats 2018.

rarförbundet skickade upp kommunen 61
placeringar till 81:a plats. Den höga andelen
behöriga lärare gav även här stort genomslag.

Biltät kommun
Laholm är en av landets biltätaste kommuner
med 61 bilar per 100 invånare. Möjligen oroväckande med tanke på att endast fem procent
av fordonsparken klassas som miljövänlig.
Kanske ökar andelen framöver när kommunen går i bräschen för fossilfritt bränsle, skiftar spår och satsar på eldrift i den egna fordonsparken. Och dessutom gör det enkelt att
ladda el- eller hybridbil. Som första kommun
i länet uppförde Laholm egen laddstation mitt
på Hästtorget. Ett schackdrag av stora mått,
skulle det visa sig. Elbilsägarna lovprisade
anläggningen.
Driftsäker
och
välplacerad för att
upptäcka Laholm,
skrev de på sajten upladdning.
nu. Ovationerna
nådde Elbil Sverige, som på en
ceremoni i Malmö utsåg Hästtorget till Årets laddplats.
Klättrade i miljöranking
Kommunens miljösatsningar i övrigt började också ge resultat. Målet att tillhöra de
50 högst rankade kommunerna i tidningen
Miljöaktuells årliga undersökning kom närmare. Kommunen klättrade tre platser och är
nu elva ifrån. Siktet är inställt på att nå målet
under 2016.
I den mest mediala rankingen, Svenskt Näringslivs kartläggning av företagsklimatet i
kommunerna, blev färdriktningen den motsatta. Här tappade Laholm sin mångåriga tioi-topplacering och föll till 30:e plats, varvid
Falkenberg seglade förbi som länets mest företagsvänliga kommun.
Bäst i Halland blev däremot Laholm i en
annan årlig ranking, Lärarnas riksförbunds
skolmätning. Med hög andel behöriga lärare
och god likvärdighet mellan skolorna hamnade kommunen på 14:e plats i riket. Även
i det konkurrerande lärarfackets bedömning,
”Bästa skolkommun”, klättrade Laholm. Lä-

Mest nöjda brukare i landet

Långt innan rankingar stod som spön i backen, tog Sveriges kommuner och landsting
initiativ till att sammanställa en årlig rapport
”Kommunens kvalitet i korthet”. Här redovisas kvalitet och effektivitet inom fem för
kommuninvånarna viktiga områden. 2015 års
rapport kan Laholms kommun suga länge på.
Kostnaden för att driva äldreboende och de
gamlas syn på vården stack ut. Kommunen
har landets mest nöjda brukare och den tredje
lägsta kostnaden för att driva verksamheten.
Vem var det som påstod att låga kostnader
försämrar kvalitén?
Kvalité stod också i fokus när socialnämnden
gav sig in i projektet Förändra radikalt, och
ställde allt på huvudet. Istället för att styra
funktionshindrades insats i fråga om ledsagarservice, bestämmer de numera själva över
den ledsagartid som de tilldelats. Lyriska brukare kände sig lika lyckliga som kossorna om
våren, när de släpps på grönbete.
Ny F-6-skola i Laholm
Under flera år har barn- och ungdomsnämnden byggt om och till men även nytt i fråga
om förskolor och skolor. Under 2015 öppnades en helt ny förskola med fyra avdelningar
och nattis i L:a Tjärby. Trycket på förskoleplats är dock fortsatt högt runt om i kommunen. Fler förskolebarn genererar förstås också
skolsatsningar. Därför togs första stegen till
en helt ny F-6 skola med placering i Glänningeområdet i Laholm.
Kunskaps- och kompetenscentrum
På Osbecksgymnasiet i Laholm lämnades
ritbordet för första spadtaget till en helt ny
epok för fastigheten, vars äldsta delar bygg-

Så här kommer nya entrén till Osbecksgymnasiet
att se ut när ombyggnaden är klar.

des i mitten av 1960-talet. För 84,5 miljoner
kronor byggs hela gymnasieskolan om, får
ny entré och blir det kunskaps- och kompetenscentrum som politikerna länge drömt
och pratat om. Satsningen förväntas också få
fler nior från kommunen att söka gymnasieutbildning på hemmaplan, men också väcka
intresse för skolan hos närliggande kommuners högstadieungdomar. Går allt i lås är hela
ombyggnaden klar under första halvan av
2017. Då finns här en mängd verksamheter:
ungdomsgymnasium, vuxenskola, sfi-undervisning, kulturskola, näringslivsenhet och
allaktivitetshus för ungdomar. Kreativiteten
förutses blomma ut när olika grupper möts
och ges förutsättningar att skapa nya utbildningsmöjligheter i samverkan mellan arbetsliv och utbildning.
Ingen rekordsommar
Sommaren gick knappast till historien som
”den bästa på länge”. Varmt var det visserligen första lördagen i juli när Mellbystrandskalaset och Knäredsdagen arrangerades, men
resten av månaden blev en besvikelse. Först
när industrisemestern var över kom värmen
tillbaks. För sommarfrukostarna vid Lagan i
Laholm var det möjligen en fördel. Brist på
flödande morgonsol drog fulla hus till de sex
föreläsningarna med i genomsnitt hundra personer vid varje tillfälle.

Laholmaren och musikalartisten Jack Johansson
avslutade sommarfrukostarna vid Lagan.

Tredubbelt fler kom till konserten för en ny
bro över Krokån i Knäred. Alla förväntningar
överträffades av publiktillströmningen, för
att inte tala om de frivilliga bidragen, närmare 50 000 kronor. Pengarna går oavkortat
till bron, där länsstyrelsen under våren bidrog
med 700 000 kronor och Laholms kommun
satte av 1,4 miljoner kronor i 2016 års budget. Så snart realiseras Knäredsbornas väntan
på en ny bro. Då blir det fest – igen.
Rejäl storm är numera årlig ingrediens. Och
mycket riktigt sista söndagen i november slog
Gorm till. Med vindbyar på mer än 30 meter
per sekund föll många träd, särskilt när vinden
vände under natten till nordvästlig riktning.
Dessbättre höll inte blåsten i sig så länge, varvid skadorna begränsades. För många gamla
byggnader, som stod pall för Gudrun och Per,
blev det ändå dödsstöten. Byggnadstekniker
hävdade att konstruktionerna fått så mycket
stryk tidigare att de nu gav vika. Många kustdyner kapitulerade också för havets styrka.
Vattenmassor bröt igenom med stora sår i
dynlandskapet och ofarbara vägar ner mot
strandremsan.
Vann kampen mot åsen

Tusentals nyfikna kom till invigningen av Hallandsåstunnlarna och fick se det första tåget passera den västra, 8,5 kilomter långa tunneln.

Farbara blev däremot tunnlarna genom Hallandsås. En hel dag med invigningar ömse
sidor tunnelmynningarna manifesterade den
historiska dagen, den 15 december. Höga potentater från regeringen, myndighetssverige
och EU samlades för att stadfästa segern. Efter 23 års kamp var en stingslig ås beseglad.
Och f kommuninikationsminister Ines Uusmann fick rätt. Det går att åka till månen fram
och tillbaks och bygga tunnel genom Hallandsås. Månturerna är dock inte så långvariga och avsevärt bättre på att hålla tidtabellen.

