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Laholm är:
Hallands äldsta stad med anor från
1200-talet och länets sydligaste kommun. Med Sveriges längsta sandstrand,
böljande kullar och vackra skogsområden är Laholms kommun ett Sverige i
miniatyr med något för alla.
Regionen är expansiv och har framtiden för sig. Belägen mellan Öresundsregionen och Göteborg har kommunen
en av landets bästa förutsättningar för
både näringsliv och boende.

nya invånare och vid årsskiftet hade
vi en befolkning på 24 195 personer.
Kommunens mål att nå 25 000 invånare
till 2025 ser ut att nås redan om fyra
år. I förhållande till sin storlek ökade
Knäreds församling mest och har nu
närmare 1 800 invånare, men även övriga
församlingar i kommunen ökade sin
befolkning under 2015.
Vi är stolta över det samhälle och den
gemenskap vi har byggt med trygghet,
sammanhållning och goda relationer för
alla oss som bor här.
Och vi är glada att fler och fler upptäcker Laholm.

BEFOLKNING

Inte sedan 1990 har folkmängden i
Laholms kommun ökat så mycket som
under förra året. Då välkomnade vi 414

SÅ FUNGERAR POLITIKEN I VÅR KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE är kommunens

TRE KOMMUNRÅD

KOMMUNSTYRELSEN, som utses av

FYRA NÄMNDER

högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av principiell karaktär som budget, skatt
och andra viktiga ekonomiska frågor. Under
mandatperioden 2015-2018 styrs kommunen
av en femklöver bestående av: Moderata
samlingspartiet, Centerpartiet, Kristdemokratiska partiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Roland Gottfridsson (C) är ordförande i
kommunfullmäktige.

kommunfullmäktige, leder och samordnar
förvaltningen av kommunens angelägenheter
och utveckling. Kommunstyrelsen arbetar
med målstyrning, kvalitetsarbete och uppföljning samt kommunens ekonomi. Elisabet
Babic (M) är kommunstyrelsens ordförande.

De tre kommunrådens främsta uppgift är att
leda, samordna och följa upp verksamheterna
samt att svara för god hushållning med kommunens pengar. Kommunråden är: Elisabet
Babic (M) kommunstyrelsens ordförande,
Erling Cronqvist (C) kommunstyrelsens
vice ordförande och Kjell Henriksson (S)
kommunstyrelsens oppositionsråd och andre
vice ordförande.
Kommunens fyra största nämnder är: barnoch ungdomsnämnden, socialnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt miljö- och
byggnadsnämnden. Nämnderna ansvarar för
sina respektive verksamhetsområden.
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Hör gärna av dig till medborgarservice och var med och påverka
innehållet till nästa nummer.
Telefon: 0430-150 00
E-post:
medborgarservice@laholm.se
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Förskola
Grundskola
Gymnasieskola, Vuxenutbildning
Individ- och familjeomsorg
Teknisk verksamhet
Äldreomsorg
Funktionshindrade
Kultur- o fritidsverksamhet
Övrigt
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Välkommen
TILL LAHOLMAREN!
Detta är en tidning till alla som bor och arbetar i Laholms kommun – och till
dem som kanske funderar på att hitta en plats i kommunen.
I denna del av tidningen kan du läsa om vad vi gör och planerar i kommunen
nu och under de närmaste åren. Och vänder du på tidningen kan du läsa om vad
som planeras i framtiden.
Vi jobbar ständigt på att förbättra vår information och kommunikation. Det
är viktigt att våra invånare är informerade om kommunens planer och det som
händer, vilket ger förutsättningar för att vi får kloka och värdefulla synpunkter,
idéer, tankar och förslag som gör att vi kan utföra ett ännu bättre jobb och utveckla vår service.
Laholm har länge haft ett bra geografiskt läge som nu blivit ännu bättre –
genom tunneln i Hallandsås. Laholm kopplas nu på allvar ihop med Öresundsregionen. Tunneln bidrar till en än starkare koppling till Malmö, kontinenten och
Göteborg. Närheten till Båstads nya station förbättrar också för alla pendlare
som är intresserade av att bosätta sig vid vår vackra kuststräcka, där en byggboom är på väg. Det blir helt enkelt enklare att ta sig till Laholm, pendla och att
leva här.
Vår ökade tillgänglighet ligger helt i linje med vår ambition att vara en inflyttningskommun med tillgång till en växande arbetsmarknad. Vi behöver bli fler
i kommunen samtidigt som befintliga företag behöver växa och nya etableras.
Vi har tillgång till en marknad med 7-8 miljoner människor inom 30 mil, lägre
priser, positiv inställning till företagande och ett välkomnande nätverk.
För att vara en så pass liten kommun har vi gjort bra ifrån oss med en rad
olika utmärkelser. Få kommuner i landet kan rada upp lika många topplaceringar
på Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet som vi kan och det är
alltid trevligt att få erkännande för det arbete vi gör.
Kommunen är mer attraktiv än någonsin och framtiden ser ljus ut. Vår fantastiska livsmiljö med både kust och böljande skogslandskap erbjuder något för alla.
Det finns en särskild stämning här, folk känner varandra, vi litar på varandra och
vi går en spännande framtid till mötes.
Laholms kommun är verkligen en fantastisk plats att leva, verka och bo i!

INNEHÅLL

NILS DANRED, KOMMUNCHEF

4Turism & kultur 6Pågående detaljplaner 7Allarp 8Smått och gott om byggplaner
9Polisens medborgarlöfte 10Integration 12Osbecksmodellen 12Skolan utvecklar
14Särskilda boenden 15Livskvalitet och valfrihet 16Vårt vatten

... i närtid
ELLER VÄND
PÅ TIDNINGEN OCH LÄS
OM VAD SOM SKER I VÅR FRAMTID

DENNA TIDNING SKICKADES UT TILL ALLA HUSHÅLL I LAHOLMS KOMMUN MAJ 2016.
ANSVARIG UTGIVARE: NILS DANRED, KOMMUNCHEF. PRODUKTION: BUDDY. OMSLAGBILD: LAGAOSET.
FOTO: LAHOLMS KOMMUN, REGION HALLAND, CHRISTEL LIND, PONTUS KARLSSON, BUDDY,
SHUTTERSTOCK. TRYCK: RUTER PRESS, SVANENMÄRKT PAPPER OCH TRYCK.
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VI VET HUR

fantastiskt
LAHOLM ÄR

OCH NU ÄR DET DAGS
ATT SPRIDA BUDSKAPET!
Turismen i Laholm har alltid varit säsongsbetonad
med vår fantastiska kustlinje, fiske i Lagan, cykling
och Vallåsen - Sveriges sydligaste skidområde - som
starka dragplåster. Men mycket mer kan göras
för att marknadsföra andra resmål och aktiviteter
i Laholms kommun, under alla årstider.
Besöksnäringen har blivit en av Sveriges mest betydelsefulla inkomstkällor, jämförbar med skogs- och verkstadsindustrin. Cirka 170 000
människor arbetar idag inom besöksnäringen, som på tolv år skapat
37 000 nya arbetstillfällen, och fler kan det bli om utvecklingen sker på
ett professionellt sätt.
Av denna anledning kommer Region Halland och de halländska
kommunerna att investera 15 miljoner kronor - tillsammans med ytterligare 10 miljoner kronor i EU-anslag - på att utveckla besöksnäringen
under de kommande tre åren. En nyckelfaktor är givetvis att identifiera
vad turister gillar och vad de inte gillar.
”Genom samarbetet med de andra halländska kommunerna får vi nu
en unik möjlighet att få synpunkter från de turister som besökt kommunen, hur de upplevde sin vistelse och vad de eventuellt anser borde
utvecklas” säger Ulf Mattsson, utvecklingschef på Laholms kommun.
”Projektet kommer möjliggöra en utveckling av
besöksnäringen och därmed utöka antalet gästnätter för såväl
inhemska som utländska turister vilket i sin tur leder till fler
och bättre affärer för hela kommunen,” säger Ulf.
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KULTURELLA HÖJDPUNKTER
I LAHOLM!

TECKNINGSMUSEET

Vid Hästtorget i centrala Laholm, i den
gamla brandstationen, ligger Teckningsmuseet som är Nordens enda museum för
teckningskonst. Museet lyfter fram teckningen som konstart, visar tillfälliga utställningar
med nordiska och internationella konstnärer
samt verk ur de egna samlingarna. Här har
vi även workshoppar, föredrag, konserter och
pedagogisk verksamhet. Laholms keramikmuseum håller också till här.

NY SCEN I STADSPARKEN

Planen för den nya scenen i Stadsparken
fick ett varmt mottagande när den visades
i Laholms stadshus 2012. Sedan dess har
kommunen jobbat för ett förverkligande och
nu ska det äntligen ske. Scenen ska till största
delen byggas i trä och har formgivits med
tanke på akustiken så att ljudet vid mindre
arrangemang inte ska kräva någon stor
elförstärkning. Framför scenen ska träbänkar med varierande sitthöjder och breda
terrassdelar i gräs bjuda in till picknick och
avkoppling.

OPERAFESTIVAL

Halland Opera & Vocal Festival arrangeras
på olika platser runt om i Laholms kommun
under perioden 14-17 juli 2016 och utgör ett
spännande inslag i det halländska sommarutbudet. Festivalen skiljer sig från de flesta
andra operafestivaler genom en större bredd
och fler aspekter av konstnärliga röstuttryck. Klassisk sång, andra stilar och vokala
experiment samsas i ett program med stor
variation. Från traditionell repertoar till
nyskrivna verk med nationellt och internationellt verksamma artister.

PÅ DESTINATIONSSAJTEN

visitlaholm.se
KAN DU SE HELA KOMMUNEN
GENOM STORSLAGNA
360-GRADERSBILDER TAGNA
HÖGT UPPE I LUFTEN.
ELLER BARA SE VAD
SOM FINNS ATT
HITTA PÅ I DAG.
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PÅ GÅNG I LAHOLM
- BOSTÄDER
- INDUSTRIMARK
HÄSTEN
KOBBEN 2

HUMLAN

NYBY INDUSTRIOMRÅDE
24
EN
SVÄG
HOLM
ÄNGEL

Bostadsbristen har präglat hela landet under 2000-talet,
och Laholm är inget undantag. Nu är det dock mycket
på gång med flera stora bostadsprojekt.
Laholm ska utvecklas så att vi kan erbjuda såväl
befintliga som nya invånare attraktiva boendeformer.
Näringslivet skall dessutom ha tillgång till bra lokaler
och industriområden för sina verksamheter.

ÄPPLET 7

KVARTERET HUMLAN

KOBBEN 2

Planförslaget innebär en omvandling av tidigare verksamhetsmark i Klarabäcksområdet
till bostadskvarter med flerbostadshus, komplementbyggnader, bostadsparkering och
trädgård. Tanken är att skapa ett bostadsområde som riktar sig till alla, såväl barnfamiljer
som par, ensamstående, unga och äldre.
ÄPPLET 7

Området vid gamla Shellmacken förändras
genom nybyggnation av flerbostadshus. Här
diskuteras även en ny livsmedelsbutik och
andra butiker för en livfull gatumiljö. Efterfrågan kommer styra storlek och fördelning
av lägenheterna. Det kan även bli aktuellt
med ett parkeringsgarage i källarplan med
plats för lägenhetsförråd beroende på hur
saneringsbehovet ser ut.
KVARTERET HÄSTEN

Den nya bebyggelsen i kvarteret Hästen
kommer att tillföra Laholms stadskärna
ett välbehövligt bestånd av centrala bostä-

der. Kvarteret kommer att ha varierande
lägenhetsstorlekar, butiker och lokaler, samt
anslutande parkeringsmöjligheter.
Tillsammans med befintliga gårdsbyggnader skapas möjligheter till ett ökat utbud av
butiker, caféer, hantverkslokaler och annat
som kan ge liv åt stadskärnan i Laholm.
Kvarteret Hästen kommer att bidra till bilden
av Laholm som en attraktiv plats att bo och
leva på.

Planförslaget föreslår nya byggrätter i centrala Laholm i direkt anslutning till Stadshuset.
Området ska bebyggas med flerbostadshus
och centrumverksamheter och ge en förtätning av fastigheterna i kvarteret. Bebyggelsen
ska anslutas till Humlegången och skydda
den befintliga bebyggelsen i kvarteret som
har kulturhistoriska värden.
UTVIDGNING AV NYBY INDUSTRIOMRÅDE

I Nyby industriområde är sedan en tid
tillbaka all mark bebyggd. Flera företag har
efterlyst industrimark för utökning eller
nybyggnation i området och kommunen har
därför vidtagit en rad åtgärder för att skapa
mer byggbar mark.
Arkeologiska fynd samt svårigheter att
förvärva mark har lagt hinder i vägen men
efter utredningar och viss ny markanskaffning har förutsättningarna ändrats. En utvidgning av detaljplanen i den södra delen av
Nyby industriområde är nu på gång. Genom
att utvidga det befintliga området möjliggörs
ytterligare etableringar av kontor, handel och
industrier. Förslag finns även på natur- och
parkområden, dagvattendammar samt gångoch cykelvägar.
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LAHOLMSHEM
ETAPP 1:

Allarp

• 3 x 3-våningshus
• 36 st. lägenheter (18 x 2-rok
och 18 x 3-rok)
• Byggstart oktober 2016
• Klart februari-mars 2017
• Inflyttning cirka våren 2017

LAHOLMSHEM
ETAPP 2:
• 1 x 3-våningshus
• 12 lägenheter
(6 x 2-rok och
6 x 3-rok)

VILLOR, RADHUS,
HYRESRÄTTER OCH
FÖRSKOLA
- MED
NYBYGGNAD AV BOSTÄDER
HAVETMALMÖ
SOM 2014-03-06
GRANNE
OCH OSLAGBARA
KOMMUNIKATIONER.

ETT NYTT BOSTADSOMRÅDE
OCH FÖRSKOLA BÖRJAR TA FORM

SE HELA OMRÅDET PÅ:

Ett nytt spännande område börjar ta form i Allarp i södra
Skummeslövsstrand med bostäder för närmare 1 000 personer.
Med villor, lägenheter, förskola, rekreationsmöjligheter, handel
och som granne med både hav och naturreservat kommer Allarp
att bli ett av Laholm kommuns mest attraktiva områden.
Tack vare närheten till Båstads nya tågstation kan man bo bekvämt i området
utan bil. Och för den som vill köra är det
nära till E6:an.
Kommunens bostadsbolag Laholmshem bygger hyreshus samt en förskola

PÅ GÅNG I
SKUMMESLÖVSOMRÅDET!
LAHOLMS KOMMUN
VÄXER SÅ DET KNAKAR
OCH MEST VÄXER DET I
SKUMMESLÖVSOMRÅDET:

med fyra avdelningar och tillagningskök
i Allarp. Husen kommer att ha bergvärme och hiss. Lägenheterna kommer
att ha kakel och klinker i badrum, egen
tvättmaskin och torktumlare, elektrisk
handdukstork, vitmålade väggar, ek-

ALLARP
• 48 hyresrätter, Laholmshem,
• Cirka 20 villatomter sålda,
bygget har påbörjats.
• 16 bostadsrätter,
Skummeslövsängar AB,
bygget har påbörjats.
• 9 radhus och 27 lägenheter,
Mariastaden projekt AB,
bygglov har beviljats.
• Förskola, bygglov har sökts.

WWW.ALLARP.COM

lamellgolv, diskmaskin och tillhörande
kallförråd med sedumtak. Husen byggs
i etapper och kommer stå klara under
2017. Samma år beräknas även förskolan vara klar.

NYTT CENTRUM
• Centrumhus för verksamheter
och bostäder.
• Förbättrad trafiksituation.
• Ny lekplats, kommunens
största.

LOTSVÄGEN
• 35 villor, 250 kvadratmeter,
bygget har påbörjats.
• 33 arrendestugor,
50 kvadratmeter,
bygget har påbörjats.

STORA STRANDVÄGEN
• Ett 40-tal nya bostäder
• Möjlighet till kedjehus,
flerfamiljshus

KÄRRMESVÄGEN
• 31 villor, 250 kvadratmeter.
Alla tomterna är sålda,
bygget har påbörjats.
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mått & gott på gång
i kommunen
SERVICEBYGGNAD
PÅ HÖKAFÄLTET:

Hökafältet är ett stort naturreservat
i norra Mellbystrand. Här finns leder
och slingor, varav en på 1 500 meter
som är belyst. Vi bygger en ny servicebyggnad med toaletter, pumpstation för
cyklar, informationstavla och ett litet
regnskydd. Det kommer även att finnas
ett utegym, en utbyggd parkering och
ett grillhus. Arkitekturen knyter an till
naturens närhet och byggnaden planeras
stå klar till sommaren.

SKUMMESLÖVSÄNGEN:

NY BRO I KNÄRED:

Vi kommer bygga en ny fin hängbro över
Krokån som naturligtvis blir tillgänglig
för alla. Satsningen görs inte bara för
att det är ett fantastiskt vackert område,
utan även för att den utgår från en promenadstig som Knäredsborna använt i
årtionden. Nu vill vi lyfta den så den blir
tillgänglig för alla. Detta samarbetsprojekt, tillsammans med en aktiv samhällsförening, inkluderar även parkering
och toaletter.

BYALAGSTRÄFFAR
OCH TÄTORTSINSATSER:

Kommunens ledningsutskott har, tillsammans med tjänstemän, ambitionen
att besöka alla byalag så de kan få en
bild av hur man tycker och tänker om
sin ort samt vad man vill prioritera.
Kommunen har vikt pengar för utvecklingen av tätorterna. Vi kommer fråga

ortsbor om deras önskemål om åtgärder
för att höja attraktionsvärde och trivsel.
Det kan handla om torgbildningar, stigar, broar, uppfräschning eller liknande.
Dessa tätortsinsatser är ett speciellt
arbetssätt för just Laholms kommun.
Orter som har besökts är Knäred,
Hishult, Hasslöv, Ränneslöv, Skottorp
och Skummeslöv. Nästa besök är planerat i Mellbystrand.

HUSBILSPARKERING:

En husbilsparkering med ett 15-tal platser ska byggas intill Lagan vid Gröningen
i Laholm. Med husbilsparkeringen kan
besökare stanna lite längre och njuta av
de vackra omgivningarna längs Lagan.
Här byggs serviceplats med vatten,
möjlighet att bli av med spillvatten samt
tanka el. Bygget planeras ske under
nästa år.

Detta blir Laholms största lekplats med
ett attraktivt läge mellan Skummeslövs
centrum och stranden. Ängen kommer
även ha boulebanor, fotbollsplan och
gemensamma ytor för exempelvis
picknick och midsommarfirande. Ängen
invigs sommaren 2016.
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ETT SÄKRARE
LAHOLM
POLISENS
MEDBORGARLÖFTE
Alla invånare i Laholm skall känna sig trygga och säkra i vår
kommun. Ett nytt samarbete mellan polisen och kommunen ska
säkerställa att det blir verklighet. Poliskommissarie Peter Öhrn, ansvarig för brottsförebyggande verksamhet, understryker: ”Förutom
tidigare identifierade problemområden så är upplevd trygghet något
vi prioriterar. Därför utlovar nu polisen ett medborgarlöfte att
tillsammans med Laholms kommun höja den upplevda tryggheten
med en större polisiär närvaro och andra insatser.”

Medborgarlöftet konkretiseras för området
runt LP Hanssons väg i Laholm:
• Trafikkontroller av olika slag, inklusive mopedkontroller.
• Synlig polis i bostadsområden för att skapa kontakt
mellan unga och vuxna.
• Förändring av trafikmiljön (kan exempelvis vara vägbulor).
• Översyn av belysning.
• Ökad vuxennärvaro på kvällar och helger.
• Trygghetsvandringar.
I slutet av året utvärderas insatserna. ”Att komma närmare
medborgarna och ta fasta på deras problembilder ska i större
utsträckning än tidigare löpa som en röd tråd genom arbetet.
På detta sätt kan vi öka tryggheten i alla delar av kommunen,”
säger kommunchef Nils Danred.

VÅRT LÅNGSIKTIGA
ARBETE HAR LÖNAT SIG
Efter att trygghetssamarbetet mellan polisen och
Laholms kommun inleddes 2011 minskade antalet bostadsinbrott och våldsbrott markant. Som ett
kvitto på det korades Laholm till Årets säkerhetskommun på säkerhetsmässan Security Awards i
oktober 2014.
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Integration

- ett måste för en hållbar utveckling
Vi i Laholm är stolta över att ha skapat
en välkomnande plats för alla människor, inte
minst när vi upplever den största humanitära
krisen sedan andra världskriget.
I dagsläget har inflödet av antalet asylsökande
som kommer till Sverige och till Laholms
kommun minskat kraftigt jämfört med hösten
2015.
Med ett oumbärligt stöd från civilsamhället jobbar kommunens
verksamheter aktivt för att skapa så goda förutsättningar som
möjligt för en långsiktig, god och socialt hållbar utveckling. Det
handlar till exempel om att ta tillvara kompetensen hos varje människa, erbjuda god utbildning, bedriva hälsofrämjande insatser, ge
möjligheter till aktiv fritid, skapa en välutvecklad arbetsmarknad
och samhällsplanera för ett ökat antal invånare. Som det också står
i kommunplanen: ”En ökad befolkning och sysselsättning leder till
bättre livskvalitet i kommunen, till ökad skattekraft, mer arbetskraft
till näringslivet, ökad mångfald och en mer dynamisk kommun”.

BLI FADDERFAMILJ!

Socialtjänsten ansvarar för de drygt 110 ensamkommande barn som i dagsläget finns placerade i
kommunen i olika boendeformer. De flesta barn
bor i så kallade hem för vård och boende med
dygnet-runt-bemanning. Andra bor i träningslägenheter där ungdomar kan bo själva men
med fortsatt stöd och tillsyn från personal samt
familjehem.
Dessa barn kommer från olika bakgrunder,
har olika intressen och drömmar, drömmar om
ett yrke, familj och vänner. Din familj kan hjälpa
till genom att erbjuda en inblick i det svenska
samhället. Göra vardagliga saker tillsammans,
bjuda hem någon, åka på utflykt eller gå på fotboll. Ge ungdomarna chansen att prata svenska
och utöka sitt sociala nätverk.
Intresserad?
Kontakta Integration Slussen,
telefon: 0430-26516,
e-post: integration.slussen@laholm.se
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
BIDRAR TILL
OVÄNTADE
RESULTAT.

Många nyanlända kommer från länder där
brandsäkerhet är relativt lågt prioriterat och
där man kanske inte är van vid att ta alla
larm på allvar. I Laholm besöker räddningstjänsten ensamkommande barn och unga och
genomför en grundläggande tvåtimmarsutbildning i brandsäkerhet där man pratar om
hur räddningstjänsten fungerar i Sverige samt
vikten av att agera rätt vid brand och att ta
alla larm på allvar.
Magnus Johansson på Räddningstjänsten
säger att deras besök har en oväntad bonus:

VI BEHÖVER
FLER GODE MÄN
I KOMMUNEN!
Överförmyndare i samverkan är ett
samarbete mellan Laholms, Hyltes
och Halmstads kommun.
Gå in på
www.halmstad.se/godman
för mer information.

“En del av dem har kanske inte direkt
positiva erfarenheter med människor
i uniform. Och nu kommer vi i uniform och
visar att vi inte är något att vara rädd för,
att vi är ganska schyssta personer som ska
hjälpa dem när det händer något.
Besöken har varit väldigt positiva, man får
även möjlighet att titta på en brandbil och
testa en del utrustning.
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sbecksmodellen:

UTBILDNING SOM SPJUTSPETS

Ett av de främsta målen för all utbildning är
att förbereda elever för ett jobb eller en karriär.
För att hitta rätt i sina val men också för att
förstå vad arbetslivet efterfrågar, behöver
ungdomar arbetslivserfarenhet. Det finns dock
en klyfta mellan vad arbetsgivare vill ha och den
kunskap eleverna får i skolan.
Laholms Osbecksmodell, uppkallad efter
Osbecksgymnasiet, erbjuder en unik modell för
att minska, eller rentav överbrygga denna klyfta.
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SKOLAN UTVECKLAR!
”Osbecksmodellen är jobb på riktigt och ger
eleverna dokumenterad arbetslivserfarenhet,”
säger Ulf Mattsson, utvecklingschef på
Laholms kommun, som är den som ansvarar för modellen. ”Den övergripande idén
med Osbecksmodellen är att ge ungdomarna
förutsättningar för utveckling samt att göra
dem anställningsbara och ge dem så mycket
arbetslivserfarenhet som möjligt, vilket betydligt
underlättar att få det första jobbet.”
Osbecksmodellen ger eleverna ökad arbetslivserfarenhet och företagen chansen att forma
och påverka elevernas inträde till arbetslivet
samtidigt som man får tillgång till arbetskraft
under lov och helger.
Osbecksmodellen vänder sig till de elever som
har någon form av arbetsplatsförlagt lärande
i årskurs 1-2 på Osbecksgymnasiet. Modellen
innebär kortfattat att eleven efter sin arbetsplatsförlagda skolperiod har möjlighet att fortsätta
sitt arbete på företaget med lön. Enligt modellen
lägger skolan in arbetsplatsförlagt lärande i
studieplanen för eleven.
När företaget och eleven kommit överens om
att man vill fortsätta sitt samarbete, kopplas
kommunen in och skriver avtal med företaget
om att ta över arbetsgivaransvaret samt att man
ger eleven ett visst antal timmars anställning
med lön. Företaget får utbildningsersättning
från kommunen motsvarande timlön för ett
feriearbete.
Modellen var först anpassad för eleverna på
yrkesprogrammen, men vänder sig nu också
till eleverna på de teoretiska programmen.
Osbecksmodellen är för närvarande aktiv inom
programmen: hotell och turism, el och energi,
fordon och transport, barn och fritid, industriteknik, teknik, ekonomi samt naturvetenskap..
Målsättningen är att erbjuda Osbecksmodellen
till alla elever på alla program. Nu återstår det
samhällsvetenskapliga programmet som enligt
planerna införlivas 2017.
”Vi har flera tankar kring att utveckla anställningsbarheten ännu mer samt att utveckla
modeller för att stärka de ungas nätverk – vilket
kan ha en stor inverkan på deras framtida karriärer,” säger Ulf Mattsson.

Under de senaste åren har Laholms förskole- och skolverksamhet satsat mycket på kompetensutveckling och annat utvecklingsarbete för att kunna möta nya förutsättningar. Samhällsutveckling, politiska beslut och andra förändringar ställer
ständigt nya krav på oss. Det är en del av vår verksamhet och
förutsätter att vi har bra koll på omvärlden. Vårt systematiska
och kontinuerliga kvalitetsarbete gör att vi inte bara kan se
vad vi behöver förbättra, utan även se vad det är som fungerar
bra och varför. Att systematiskt titta på verksamheten och dra
slutsatser av resultaten, det är vår väg att garantera att vi har en
framgångsrik och bra verksamhet.
En del i detta arbete kan handla om att organisera oss
annorlunda, söka nya kompetenser och nya resurser. En annan
del är naturligtvis att kompetensutveckla vår personal för att
säkerställa högsta tänkbara utbildningskvalitet för barnen.
Vi har jobbat både på ett övergripande plan och utifrån
verksamheten, ute på förskolorna och skolorna. Det har också
varit en väldigt medveten politisk satsning. Vi har fått särskilda
medel för att öka måluppfyllelsen, med en stor del öronmärkt
för just kompetensutvecklingsinsatser.
Skolorna har tagit fram en utvecklingsplan där medarbetare
tillsammans med sina chefer kan bestämma vad man behöver.
De väljer från en palett av utbildningar och kompetensutveckling, allt från informationsteknik, integration, barn och elever
i behov av särskilt stöd till att kvalitetssäkra läs- och skrivutveckling eller matematiklyftet.
”Kompetensutveckling bidrar till en högre likvärdighet,
exempelvis att kvalitetssäkra läs- och skrivutveckling. Detta
har slagit igenom väldigt väl och leder definitivt framåt.” säger
Mia Melin, rektor på Skottorpsskolan och Vallbergaskolan.
”Många av mina medarbetare får även en kompetensutveckling som handlar om extra anpassningar och särskilt stöd. Den
ska bygga på både individuella och gruppers anpassningar för
att eleverna ska nå målen.”

VISSTE DU?
Kostverksamheten i Laholms kommun sysselsätter cirka
100 personer och levererar dagligen över 5 000 luncher till
förskolan, skolan och vården. Bara till en vanlig lunch kan
det gå åt 600 kg köttbullar!
Totalt produceras cirka 380 ton mat varje år, och det nyrenoverade toppmoderna tillagningsköket på Lagaholmsskolan kan laga upp till 2 000 portioner samtidigt.
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LAHOLM BÄST I LANDET
PÅ BOENDEKVALITET
PÅ SÄRSKILDA BOENDEN

Enligt en nationell undersökning i 240 kommuner har
Laholm bäst kvalitet i landet för särskilda boenden.
Det är framför allt personalen som tillsammans med sina
chefer ska tackas för denna framgång. Förstaplatsen firades
med tårta till både personal och boende.
Vi i Laholm har under många år arbetat
med kvalitet och förbättringsarbete på
olika sätt för att förbättra vår service och
göra det bästa för individen. Vårt gedigna
värdegrundsarbete ger nu resultat, där vi
arbetar för att ge varje individ goda möjligheter att fortsätta leva sitt liv till fullo.
Vi gör vårt yttersta för att sätta människan
i centrum i allt vi gör.

Under hösten har vi fått extra medel som
bidragit till att vi kan erbjuda sysselsättning för våra boende med exempelvis
promenader och utflykter. En meningsfull
och stimulerande vardag skall vara en
självklarhet.
Kontaktmannaskapet är ett viktigt
verktyg för att skapa tydlighet, trygghet
och kvalitet. Kontaktpersonen är den

person som främst utformar och reviderar den individuella genomförandeplanen,
som är en plan eller karta över hur den
dagliga vården och omsorgen ska utföras
och bäst bedrivas, för just den individen.
Denna är ett centralt verktyg i det dagliga
arbetet och underlättar för alla.
Vi har satsat mycket på kompetensutveckling, såsom omvårdnadsprogrammet,
kurser i demens, äldrehälsa och livsvillkor,
palliativ vård, hot och våld, med mera.
En av de viktigaste faktorerna i verksamheten är att ha personal som trivs.
Trivs man med sitt jobb och är engagerad mår alla bra, både personal och
boende.
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SOCIALKONTORET:

Vi finns där för hjälp
i vått och torrt
VALFRIHET OCH LIVSKVALITET

Våra gamla är de som har betalat mest till våra trygghetssystem. Därför är det självklart ett av socialtjänstens viktigaste
ansvarsområden är att säkerställa och tillgodose en hög livskvalitet för våra gamla. Valfrihet i hemtjänsten och förebyggande arbete är två centrala delar i detta. Valfriheten stärker
individens ställning och med förebyggande arbete motverkas
ohälsa, ensamhet och isolering.
”Satsningar på olika former av preventivt arbete och
tidiga insatser lönar sig, framförallt för den enskilde men
också för samhället”, säger avdelningschef Jennie Andersson.
”Att tidigt ta hand om problem är betydligt lättare
innan de vuxit.”

I höstas beslutade socialnämnden att valfrihet i hemtjänsten
ska införas från och med första kvartalet 2016. Detta innebär
i praktiken att nu kan den som beviljas hemtjänst välja vem
som ska utföra uppdraget – kommunen eller en godkänd privat
leverantör.
LIVSKVALITET BETYDER OLIKA SAKER FÖR OLIKA MÄNNISKOR

Att leva länge med hög livskvalitet är väl något vi alla strävar
efter? Därför är det viktigt att hålla sig vid god vigör i takt
med att åldern stiger. Äldrelotsen hjälper till, informerar, ger
råd och stöd i äldrefrågor samt förbättrar och stärker livskvaliteten för de äldre.
Många privatpersoner gör också stora omsorgsinsatser för
sina närstående. Med hjälp av Anhörigcentrum i Laholm ges
möjlighet att träffa andra i samma situation. Allt med syfte att
stödja och lösa problem innan de uppstår.
OLIKA VERKTYG FÖR OLIKA ARBETEN

Varje enskilt barn är unikt. Förebyggande arbete för barn och
unga sker på många olika sätt. På familjecentralen i Laholm
samlas flera verksamheter. Det skapar närhet och samlar
expertis. Mödravård, barnhälsovård, öppen förskola, kurator,
psykolog och faderskapshandläggare finns på en och samma
plats.
Ett annat sätt att förhindra att problem uppstår är socialtjänstens arbete med att förebygga våld i nära relationer. Det
kan handla om fysiskt våld, psykiskt våld, ekonomiskt utnyttjande eller försummelse, något som oftast sker i hemmet och
därför är osynligt för socialtjänsten.
Beroendemottagningen Humlan är också en del av socialtjänstens verksamhet. Hit kan man vända sig för stöd och vård
om man har ett beroende som missbruk av alkohol, narkotika
eller spel. Även närstående i behov av stöd är välkomna hit.
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VÅRT VATTEN

Vatten källan till allt liv
Laholmsbuktens VA och miljökontoret
jobbar konstant för att säkerställa att vårt vatten
är rent, tillräckligt och konstant tillgängligt.

Det är mycket hårt arbete som
ligger bakom att vi har säkert och
rent vatten, när vi än vill ha det!
Miljökontoret har ett tydligt
fokus på tillsyn som täcker vattenskyddsområden, vattenverk, dagvatten, kommunalt reningsverk,
enskilda avlopp, strandskydd och
mycket annat.

VATTNET FRÅN DIN KRAN

Under ett dygn förbrukas i genomsnitt
5 000 kubikmeter dricksvatten i Laholms
kommun. Volymen har minskat något
genom åren vilket kan bero på att vi
använder vårt vatten på ett bättre sätt,
genom mer effektiva hushållsmaskiner.
Samtidigt ökar förbrukningen av flaskvatten vilket är ett slöseri med resurser.
”Det är svårt att förstå att man är
villig att betala mellan 5 till 10 kr per

liter vatten när vi har ett kranvatten som
kostar 1,5 öre per liter och som är av
högsta kvalitet,” säger Laholmsbuktens
VA:s förvaltningschef Mattias Leijon.
IBLAND KAN STÖRRE VARA
MER EFFEKTIVT ÄN MINDRE

Sedan 2011 har Laholms och Halmstads
kommuner en gemensam förvaltning
och nämnd, Laholmsbuktens VA, för
hantering av vatten och avlopp. Genom

en sammanslagning mellan kommunerna skapar man en god och långsiktig
samhällsutveckling gällande vatten- och
avloppsfrågor. För att säkerhetsställa en
mer effektiv avloppsrening och kostnadseffektiv verksamhet när det gäller omhändertagande av avloppsvatten bygger
Laholmsbuktens VA ut Ängstorps avloppsreningsverk i Laholm. Kapaciteten
blir nästan fördubblad när utbyggnaden
omfattar cirka 50 000 personer. Om-
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TIPS FÖR
EN GIFTFRIARE
VARDAG
• Spola inte ner annat än avföring och papper i toaletten.
Kemikalier, läkemedelsrester eller liknande går till största
delen obehandlat genom avloppsreningsverken.
• Tänk på att i första hand köpa miljömärkta varor.
• Undvik kläder och textilier som är behandlade med olika
kemikalier som flamskyddsmedel och bakteriedödande medel,
som annars hamnar i avloppsreningsverken.
• Använd inte kemikalier i trädgården, det påverkar vår
allmänna miljö.
• Tvätta bilen på bilvårdsanläggningar, inte på uppfarter och
vägar eftersom det då sprids tungmetaller till våra vattendrag.
• Använd glas eller porslin när du värmer mat. Plast avger
kemikalier, som hamnar i maten.

byggnaden planeras stå klar 2018.
Det innebär att avloppsvattnet från
Hedhusets avloppsreningsverk i
Skummeslövsstrand och Veinge avloppsreningsverk samt Öringe dammar
pumpas vidare till Ängstorps avloppsreningsverk för omhändertagande.
STORA INVESTERINGAR

Laholmsbuktens VA ska också bygga
om Skottorps vattenverk för att säkerställa en god vattenförsörjning med
bra kvalitet på dricksvattnet. Dagens
vatten är hårt, men i framtiden reduceras
hårdheten, vilket minskar utfällningen av
kalk. Glas som diskas i mjukare vat-

ten får då ingen vit hinna av kalk, som
många upplever att de får i dag.
Under kommande år byggs ledningsnätet ut för närmare 85 miljoner kronor.
Enbart för att pumpa avloppsvattnet
från de nedlagda anläggningarna krävs
en investering på cirka 55 miljoner
kronor. För övriga ledningsnätet ligger
investeringsbeloppet på ca 30 miljoner
för 2016-2018. Där ingår ledningsförnyelse och kompletterande vattenledningar.
Investeringar i motsvarande grad har
inte gjorts sedan 1960- och 1970-talet.
ÄNGSTORPS AVLOPPSRENINGSVERK

Hedhusets reningsverk och Veinges

reningsverk kommer att avvecklas.
Ängstorps reningsverk ska därför kunna
hantera den ökade belastningen, i och
med detta behöver man utöka sin nuvarande kapacitet. Reningsverkets område
föreslås att utökas åt väster. Den befintliga gatan planläggs så att en utbyggnad
möjliggörs, exempelvis för att anlägga en
gång- och cykelväg. En ny gata föreslås
löpa längs med reningsverkets södra utkant och avslutas med en parkeringsplats
längst i väster till förmån för fiske- och
friluftsliv.

