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Det här är Laholms kommun
Kommunfakta
Laholm är Hallands läns sydligaste kommun. Kommunen gränsar
såväl med Skåne som med Småland. Ytan med sina 887 kvadratkilometer representerar en medelstor svensk kommun. Naturtyperna skiftar; hav och strand i väster, Hallandsås i syd, Laholmsslätten mitt i och skogsbygd i öster.
Befolkning
Vid årsskiftet 2014/2015 hade kommunen 23 781 invånare varav
merparten, närmare 17 000, bodde i någon av kommunens 14
tätorter. Flest invånare hade centralorten Laholm, 6 310. Utanför
tätorterna bodde knappt 7 000 invånare. Nästan 80 procent av
befolkningen bodde i villa eller småhus. Antalet fritidshus uppgick
till cirka 4 200, varav 3 000 ligger i kustområdet (Mellbystrand och
Skummeslövsstrand).
Laholm är:
Livet på den lilla orten
Vi bor i mindre samhällen och har alltid nära till naturen. Småskaligheten skapar trygghet, ger större social sammanhållning och goda
relationer.
En historisk miljö
Den historiska stadskärnan ger Laholm, Hallands äldsta stad med
anor från 1200-talet, egen identitet. De historiska lämningarna i
landskapet som exempelvis Lagaholms slottsruin och händelser
kring oss är intressanta för oss och för många av våra besökare.
Närhet till vatten
Vatten har stor betydelse för vår attraktionskraft. Med Sveriges
längsta sandstrand och fantastiska fiskevatten in på knutarna ges
stora möjligheter till naturupplevelser och rekreation.

Så m

ånga bor det

Laholm 6 310
Mellbystrand 2 189
Veinge 1 242
Knäred 1 157
Skummeslövsstrand 1 111
Våxtorp 977
2 911
Lilla Tjärby
Vallberga 656

i...

Genevad 632
Skottorp 486
Ränneslöv 444
Hishult 299
Ysby 285
Hasslöv 237
Övrig glesbygd 6 722

En dynamisk region
Laholm ligger mitt i en expansiv och framtidsinriktad region med
goda kommunikationer. Ett läge mitt emellan Öresundsregionen och
Göteborg, med E6:an som pendlarled och närhet till flera flygplatser,
ger en känsla av att samtidigt befinna sig i centrum och ändå mitt i
naturen. Tillsammans med ett av Sveriges bästa näringslivsklimat
gör det oss intressanta som både boende- och etableringsort.
Läs mer om Laholms kommun på:
www.laholm.se/om-kommunen/fakta-om-laholm

Tack

för att du har valt att bo
i Laholms kommun!

Supervalåret 2014 har passerat och våra politiker för kommande fyra år har tillträtt.
Med denna tidning vill vi ge dig en sammanfattande och
tydlig bild av hur Laholms kommuns politik och verksamhet
fungerar, och hur du som invånare kan påverka beslut och
prioriteringar. Vi vill informera, beskriva vad som är på
gång inom verksamheterna, lyfta fram goda exempel och
vara en källa för kunskap. Vi hoppas också få fler engagerade
kommuninvånare och skapa goda och förtroendefulla kanaler
till oss politiker och tjänstemän, så att vi blir än bättre på att
lösa våra gemensamma uppgifter.
Som företrädare för Laholms kommun är vår viktigaste
uppgift att ge bra och rätt service till dig som invånare.
På bästa sätt ska vi också förvalta våra skattepengar och
andra resurser så att kommunen fortsätter att utvecklas som
attraktiv plats att bo och verka i.
Kommunfullmäktiges vision ”I Laholm vill vi bli fler och
bättre för en starkare framtid. Här förenas livskvalitet och

tillväxt för en hållbar utveckling” anger färdriktningen för
våra beslut och satsningar. Den ligger också till grund för
de mål som fastställs.
Laholms kommun vill, liksom de flesta av landets
kommuner, ha en stark tillväxt för att trygga vårt framtida
välstånd. Med tillväxt menar vi främst ökad inflyttning och
ett blomstrande näringsliv.
Hur vi jobbar med detta vill vi också informera dig om
genom denna tidning. Givetvis är det ingen heltäckande bild
- mycket är på gång. Titta gärna in på www.laholm.se för att
få veta mer. Och tänk på att du alltid är välkommen att besöka
oss eller ringa 150 00, så ska vi göra vad vi kan för dig.
Vänligen
Nils Danred, kommunchef
Elisabet Babic, ordförande kommunstyrelsen
Roland Gottfridsson, ordförande kommunfullmäktige

Denna tidning skickades ut till alla hushåll i Laholms kommun i mars 2015
Ansvarig utgivare: Nils Danred, kommunchef
Produktion och projektledning: Lars Ingemarson, Viktor Hedén och Reino Jacobsson
Tryck: Trydells, svanenmärkt papper och tryck

Självklart
kan du läsa
å
tidningen p
e
.s
www.laholm
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Så styrs kommunen

Så styrs
Laholms kommun
Laholms kommun bildades
1971. Tre år senare tillkom fyra
tidigare självständiga kommuner.
Alltsedan dess har kommunen
styrts av olika borgerliga konstellationer.
Under de två första mandatperioderna
hade Centern en nära nog unik ställning i landet med egen majoritet. Sedan
dess har majoritetsställningar skapats
tillsammans med Folkpartiet och
Moderaterna och lite senare även med
Kristdemokraterna.
Som största borgerliga parti behöll
dock Centern ordförandeskapet i kommunstyrelsen till valet 2006. Då gick
Moderaterna om i röstetal och har alltsedan dess haft denna post. Efter valet
2014 breddades ”regeringsunderlaget”.
Fyrklövern blev femklöver när dörren
också öppnades för Miljöpartiet.

Kjell Henriksson (S)
4
2:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Kommunens ”riksdag”

Kommunfullmäktige är kommunens högsta
beslutande organ - ”kommunens riksdag.”
Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell karaktär eller av större vikt exempelvis mål och riktlinjer för verksamheten,
budget, skatt och andra viktiga ekonomiska
frågor samt nämndernas organisation och
verksamhetsformer.

samt miljö- och byggnadsnämnd ansvarar
för olika verksamhetsområden inom
kommunen. Ansvaret omfattar exempelvis
skolor, äldreomsorg, arbetsmarknad och
näringsliv samt miljötillsyn och bygglov.

Tre kommunråd

Fyra nämnder: barn- och ungdomsnämnd,
socialnämnd, kultur- och utvecklingsnämnd

Kommunen har tre kommunråd på hel- och
deltid. Sedan årsskiftet är Elisabet Babic
(M) kommunstyrelsens ordförande, Erling
Cronqvist (C) kommunstyrelsens vice
ordförande och Kjell Henriksson (S) kommunstyrelsens andre vice ordförande och
oppositionsråd.
Kommunråden har ingen uppgiftsfördelning sinsemellan. Tillsammans ska de leda,
samordna och följa upp verksamheterna. Att
utveckla kommunstyrelsens ledningssystem
är en av de viktigaste uppgifterna under
innevarande mandatperiod. Det ska leda till
fortsatt god hushållning med kommunens
pengar, hög servicekvalité och att verksamheterna på bästa möjliga sätt tillgodoser
kommuninvånarnas behov.

Elisabet Babic (M)
ordförande
kommunstyrelsen

Erling Cronqvist (C)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen

Kommunens ”regering”

Kommunstyrelsen är kommunens ”regering”. Den leder och samordnar förvaltningen
av kommunens angelägenheter och har
uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen ska också ta aktiv del
i frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och särskilt då kommunens
målstyrning, kvalitetsarbete och uppföljning
samt ekonomiska ställning.

Fyra nämnder

Kommunrevision

Kommunstyrelse

Kommunchef

Ledningsutskott

Komunfullmäktige
41 platser

Personalutskott

Kommunledningskontor

Planeringsskontor
Demokrati- och
organisationsberedning
Krisledningsnämnd

Räddningstjänst

Barn- och
ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsverksamhet

Kultur- och
utvecklingsnämnd

Kultur- och utvecklingsverksamhet

Miljö- och
byggnadsnämnd

Miljökontor

Socialnämnd

Samhällsbyggnadskontor

Valnämnd

Socialtjänst

Valberedning

Kommunstyrelse

Helägda bolag:
• Laholmshem AB
• Kommunfastigheter i
Laholm AB

Delägda bolag:
• Hallwan AB

Regionala
samverkansnämnder:
• Patientnämnden Halland
• Nämnden för hemsjukvård
och hjälpmedel i Halland
• Laholmsbuktens VA
• Nämnden för överförmyndare i samverkan
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Din skatt på en hundralapp

Så används

din skatt

Skatt till landsting (Region Halland) och kommun är den viktigaste inkomstkällan
för den kommunala servicen. Som boende i Laholms kommun betalar du 20,58
kronor på varje intjänad hundralapp i kommunalskatt och 10,82 kronor till Region
Halland, totalt 31,40 kronor. Den genomsnittliga skatten i landet (landsting och
kommun) är 31,99 kronor.

Övrigt

r
k
3
0,

0,5
kr

Här nedan redovisas hur stor andel av en hundralapp som respektive nämnd får
i Laholms kommuns nettobudget för 2015.

0,
3

kr

Kommunfullmäktige 0,2 kr
Revision 0,1 kr

Miljökontoret

Mer om miljökontoret
på sid 14

Miljö
Samhällsbyggnadskontoret

Mer om samhällsbyggnadskontoret på sid 15
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Kommunstyrelsen
Kommunledningskontor 4,6 kr
Planeringskontor 4,9 kr
Räddningstjänst 1,8 kr
VA-verksamhet 0,2 kr
Mer om kommunstyrelsen
på sid 10-11

Total nettobudget för
Laholms kommun 2015

Kultur och utveckling
Gymnasieskola 8,4 kr
Vuxenutbildning/kulturskola 1,3 kr
Idrott och fritid 2 kr
Arbetsmarknadsinsatser 1,4 kr
Kultur/museum/bibliotek 1,3 kr
Näringsliv/destination 0,3 kr
Ledning/nämnd/hyra 1,2 kr
Integration statlig finansiering
Mer om kultur och utveckling
på sid 12-13

11
,5
kr

,
6
1

1 125 272 000 kr

r
k
2

36,7 kr
34
,4
kr

Mer om socialtjänsten på sid 16

Socialtjänst
Rehabilitering äldre 19,3 kr
Rehabilitering vuxna 11,4 kr
Rehabilitering barn/unga/familj 3,6 kr
Socialkontoret 1,3 kr
Nämnd/administration 1,1 kr

Barn och ungdom
Grundskola 20,8 kr
Grundsärskola 1 kr
Förskola 8,8 kr
Förskoleklass 1 kr
Skolbarnomsorg 1,8 kr
Pedagogisk omsorg 0,3 kr
Barn- och utbildningskontor/nämnd 0,7 kr

Mer om barn och
ungdom på sid 17
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Vi är kommunfullmäktige 2015-2018

Kommunallagen styr antalet ledamöter i kommunfullmäktige,
ju fler röstberättigade desto fler politiker i församlingen.
Till det senaste fullmäktigevalet var 18 954 röstberättigade
i Laholms kommun. Antalet ledamöter ska vara 41.
Sista tisdagen varje månad - undantaget
juli - sammanträder kommunfullmäktige
i Laholms teater. Mötena är offentliga
men kan också ses via webb-tv, antingen
direkt eller i efterhand.
Förhandlingarna leds av ordförande
Roland Gottfridsson (C). Vid sin sida har
han vice ordförande Thomas Jönsson (M)
och andre vice ordförande Siv Pålsson (S).
Uppdragen som redovisas för respektive politiker
avser poster inom kommunen och regionala
samverkansnämnder.
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Ordförande
Roland Gottfridsson (C)

Vice ordförande
Thomas Jönsson (M)

2:e vice ordförande
Siv Påhlsson (S)

64 år, 1:e vice ordförande
valberedningen, ersättare
demokrati- och organisaionsberedningen

55 år, ordförande Laholmshem
AB, ordförande Kommunfastigheter i Laholm AB, ordförande valberedningen

64 år, ledamot miljö- och
byggnadsnämnden, ledamot
valnämnden, ersättare valberedningen

Elisabet Babic (M)

Mikael Kahlin (M)

Margareta Bengtsson (M)

Christer Johnsson (M)

Lena Drott (M)

48 år, ordförande kommunstyrelsen, ordförande
krisledningsnämnden

51 år, ordförande socialnämnden, ledamot nämnd för
hemsjukvård och hjälpmedel
i Halland

62 år, ordförande kultur- och
utvecklingsnämnden

65 år, ledamot kommunstyrelsen, ersättare krisledningsnämnden, ersättare
valberedning

52 år, styrelseledamot
Laholmshem AB och i Kommunfastigheter i Laholm AB

Jonas Hellsten (M)

Karl Fredrik Klinker (M)

Angela Magnusson (M)

Erling Cronqvist (C)

Ove Bengtsson (C)

43 år, 1:e vice ordförande
barn- och ungdomsnämnden,
ordförande demokrati- och
organisationsberedningen

62 år, ersättare socialnämnden

69 år, ledamot socialnämnden

56 år, 1:e vice ordförande
kommunstyrelsen, 1:e vice
ordförande krisledningsnämnden

52 år, ordförande miljö- och
byggnadsnämnden, 1:e vice
ordförande demokrati- och
organisationsberedningen

Maria Bronelius (C)

Lena Olofsdotter (C)

Ann Bengtsson (C)

Majvor Persson (C)

Emma Gröndahl (FP)

49 år, ordförande barn- och
ungdomsnämnden

59 år, ledamot kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande
Laholmsbuktens VA-nämnd

40 år, ledamot barn- och
ungdomsnämnden, ersättare
kommunstyrelsen

55 år, 1:e vice ordförande
socialnämnden

27 år, ersättare demokrati- och
organisationsberedningen

Lars Gustafsson (KD)

Heléne Nilsson (KD)

Kjell Henriksson (S)

Annita Asplid (S)

Magnus Johansson (S)

63 år, ersättare kommunstyrelsen, ersättare valberedningen

53 år, ledamot barn- och
ungdomsnämnden, ledamot
valberedningen

65 år, 2:e vice ordförande
kommunstyrelsen, ledamot
krisledningsnämnden

68 år, ledamot kommunstyrelsen, ersättare krisledningsnämnden, ersättare
valnämnden

59 år, 2:e vice ordförande
kultur- och utvecklingsnämnden

Kristina Jönsson (S)

Tenny Davidsson (S)

Kewin Hansen (S)

Birgitta Fritzon (S)

Ove Bengtsson (S)

65 år, 2:e vice ordförande
socialnämnden, ersättare
kommunstyrelsen, ledamot
valnämnden

35 år, ersättare kultur- och
utvecklingsnämnden

21 år, ledamot barn- och
ungdomsnämnden

52 år, styrelseledamot
Laholmshem AB, styrelseledamot Kommunfastigheter
i Laholm AB

61 år, 2:e vice ordförande
miljö- och byggnadsnämnden,
styrelseledamot Laholmshem AB

Rosita Antonsson (S)

Lennart Svensson (V)

Eva M Larsson (MP)

Lena Angviken (MP)

Martin Petersson (MP)

67 år, ledamot kommunstyrelsen

62 år, ersättare kommunstyrelsen, ersättare barn- och
ungdomsnämnden

57 år, ledamot kommunstyrelsen, ersättare miljö- och
byggnadsnämnden

63 år, ledamot demokratioch organisationsberedningen,
ledamot valberedningen

38 år, ledamot kultur- och utvecklingsnämnden, ersättare
demokrati- och organisationsberedningen

Rikard Vesterlund (SD)

Hans Hansson (SD)

Ingmar Rundberg (SD)

Gejbert Strömdahl (SD)

Thomas Lövenbo (SD)

47 år, ledamot miljö- och
byggnadsnämnden, ledamot
Kommunfastigheter i Laholm
AB

77 år

70 år, ledamot valberedningen, ledamot demokrati- och
organisationsberedningen

46 år, ersättare valberedningen

37 år, ledamot kultur- och utvecklingsnämnden, ersättare
miljö- och byggnadsnämnden

LP

Per Asklund (SPI)

Roland Norrman (SPI)

Bertil Johansson (LP)

63 år, ersättare demokratioch organisationsberedningen, ersättare valberedningen

61 år, ledamot demokratioch organisationsberedningen, ledamot valberedningen

67 år, ledamot demokratioch organisationsberedningen,
ledamot valberedningen

Kontaktuppgifter och fullständig
information om ledamöternas
förtroendeuppdrag
hittar du på
www.laholm.se
under ”Politik &
påverkan/Dina
politiker”
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Nämnder & verksamheter | kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Elisabet Babic (M) ordförande
Ålder: 48
Bor: radhus i Laholm
Familj: man och tre barn
Yrke: frisör
Politisk erfarenhet: 24 år
sammantaget varav fyra
år som ordförande i kultur- och utvecklingsnämnden, åtta år som ledamot i
kommunfullmäktige m.m.
Få som vet: SM brons
i truppgymnastik för en
massa år sedan.

Vad gör just dig till en bra ordförande i kommunstyrelsen?

tre

frågor

Övriga ledamöter i
kommunstyrelsen:

- Jag är bra på att lyssna, kan ta både negativ och positiv kritik. Är drivande, ser mer möjligheter än hinder och vill se en utveckling. Är intresserad av människor och deras vardag.

Vice ordförande
Erling Cronqvist (C)

Kommunens vision är att bli fler och bättre, hur kommer du att bidra till det?

2:e vice ordförande
Kjell Henriksson (S)

- Genom en utveckling för en attraktiv kommun, med möjligheter till bra boende och
skolor, bästa förutsättningarna för näringslivet och en bra infrastruktur.
Vilken är kommunstyrelsens största utmaning de närmaste åren och vad brinner
du själv för? - Stranden, företagsetablering för fler arbeten och infrastrukturen så som

tågförbindelser och bredband. Vill att Laholms kommun ska sträva mot att bli årets
kvalitetskommun. Vi ska vara med i utvecklingen. Personligen brinner jag för ungdomarnas förutsättningar till utbildning och arbete, de är vår framtid.

Annita Asplid (S)
Christer Johnsson (M)
Eva M Larsson (MP)
Lena Olofsdotter (C)
Rita Johansson (SD)
Rosita Antonsson (S)

Vid årsskiftet lades Laholms kommuns teknik- och servicekontor ned. En åtgärd som i mångt och mycket föranleddes av
att Laholmshem, genom sitt dotterbolag Kommunfastigheter i
Laholm AB, tog över flertalet av kommunens fastigheter.
Med nedläggningen omorganiserades alla verksamheter som
tidigare tillhört teknik- och servicekontoret. Samtliga, förutom
fastighetsdelen, hamnade under kommunstyrelsens hatt.
Samtidigt gjordes en del förändringar inom andra delar av
den kommunala verksamheten. Planeringskontor (se särskild
artikel) och internservice bildades. Med planeringskontoret
tillfördes kommunstyrelsen ytterligare en verksamhet. Sedan
tidigare finns här kommunledningskontor och räddningstjänst.
Verksamhet

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret är indelat i
fem enheter: ekonomi, IT, internservice,
kommunikation och personal. Internservice
är en ny funktion som också tillkom vid
årsskiftet. Den omfattar kostverksamhet
vid kommunens skolor och äldreboende,
transporter och fordonspark samt
kontorsservice.

Budget 2015
52,3 miljoner kronor
Antal årsarbetare
190 (varav 14 chefer)

Kommunchef
Nils Danred

Planeringskontoret

Planeringskontoret vilar på tre ben:
kanslienhet, strategienhet samt drift- och
underhållsenhet. På kanslienheten diarieförs och registreras handlingar. Här finns
också kommunsekreterare och kommunarkivarie. Strategienheten ska blicka
framåt och hantera långsiktig planering
och exploatering. Drift och underhåll
hanterar bland annat vägar och parker.

Budget 2015
55,3 miljoner kronor
Antal årsarbetare
35 (varav 4 chefer)

Verksamhetschef
Erland Björkman

Räddningstjänsten

Räddningstjänstens uppgift är att skapa en
trygg och säker kommun genom att förebygga risker för brand och andra olyckor.
När larmet går finns 20 deltidsbrandmän
i beredskap dygnet runt. Genom tillsyn
och utbildningsinsatser skyddas liv och
egendom. Räddningstjänsten har också en
central roll för kommunens krishantering.
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Budget 2015
20,1 miljoner kronor
Antal årsarbetare
10 (varav 3 chefer)

Räddningschef
Pär-Åke Eriksson

Gemensam lägesbild av en händelse är a och
o för att hantera den på bästa sätt, understryker
Elin Tallqvist och Pär-Åke Eriksson.

När krisen
är framme
Stormen Gudrun tog oss på
sängen. Få var på tårna inför
stormen som mörklade stora
delar av kommunen och klippte
mångas telefonförbindelser.
Tio år senare är bilden en helt
annan. I dag samlas omgående
kommunens företrädare för
krishantering för att ta hand
om större händelser.
- Samhällets insatser före och under en kris
har verkligen förändrats radikalt under det
senaste decenniet, säger Laholms kommuns
räddningschef Pär-Åke Eriksson.
Gudrun blev en verklig vattendelare.
Sedan dess har krishantering stått högt på
dagordningen i alla sammanhang, från lokal
till nationell nivå. Nya kommunikationslösningar och samordnade system har också
skapats för hanteringen.

Mer av extremväder

Med klimatförändringarna har vi fått allt

mer av extremväder. Inför annalkande oväder
klassas dessa utifrån SMHI:s tregradiga
skala. I Laholms kommun skickas varningen
till räddningstjänstens insatsledare i beredskap, som i sin tur varskor företrädare för
kommunens centrala krisledning. Omgående kallar också länsstyrelsen till samverkanskonferens med olika myndigheter för
att ge en lägesbild, och vad som förväntas
inträffa under kommande dygn.
Med stöd av samverkanskonferensen
avgör kommunens insatsledare om den
centrala krisledningsstaben ska kallas in.
Händelsen styr vilka som kontaktas, men
några nyckelpersoner är alltid på plats: företrädare för socialtjänsten, barn och utbildning, kultur och utveckling, räddningstjänst
och informationsansvarig.
- Tillsammans med en stabschef bildar
företrädare för verksamheterna den centrala krisledningen. Parallellt med denna
arbetar krisledningar inom verksamheterna
för att hantera händelsen på fältet. Det kan
exempelvis handla om att säkerställa hemtjänstens insatser till brukarna, och beslut
om skolor ska vara öppna eller ej, säger
Pär-Åke Eriksson.
Många skarpa lägen tillsammans med
regelbundna övningar har gett Laholms
kommun värdefull erfarenhet för att hantera
svåra påfrestningar på samhället. Men
långtifrån allt kan man förebereda sig inför.
- Ja, det är den krassa verkligheten. Vem
målade exempelvis upp ett scenario med en
attentatsman av Anders Behring Breiviks
kaliber, säger räddningschefen.

Posom i Laholm
Alltsedan början av 1990-talet har det
funnits en Posom-grupp (psykiskt och
socialt omhändertagande) i Laholms
kommun. Gruppen är en del av kommunens krishanteringsverksamhet och
består av bland annat företrädare för
socialtjänst, räddningstjänst, skola,
Svenska kyrkan och polis. I akuta
situationer ska gruppen stödja individer
och familjer, upprätta stödcentrum och
samverka med olika organisationer som
berörs av en händelse.
Under gruppens första tid kopplades
den i genomsnitt in sex-sju gånger per
år. Under senare år har den använts i
mindre utsträckning.
- Givetvis är det bäst om man har
eget nätverk att förlita sig till i krissituationer, säger räddningschef Pär-Åke
Eriksson.

Mitt i centrala Laholm blir 32 nya lägenheter
inflyttningsklara under sensommaren.

Med promenadavstånd till havet är
Erland Björkman övertygad om att
Allarp i södra Skummeslövsstrand
blir ett attraktivt bostadsområde.

Planerar

för framtiden

En strategisk spjutspets för kommunens långsiktiga planering med
tillväxt som övergripande mål. Det är ledstjärnan för planeringskontoret, som bildades vid årsskiftet.
Att växa, bli starkare och slagkraftigare har
länge varit kommunens ambition. En målsättning som knappast uppnås med hopp mellan
tuvor, och konstateranden vid vägs ände att
”det bidde inte som vi tänkt oss”.
- Ska Laholm bli en attraktiv kommun att
bo och verka i måste vi tänka och planera på
ett strategiskt sätt, säger Erland Björkman,
chef för planeringskontoret.
Kontoret består av tre enheter: kansli-,
drift- och strategienhet. Med kontoret och
dess strategienhet får kommunstyrelsen en
kraftfull samlad resurs för att blicka framåt
och styra utvecklingen. Enheten består av
ett tiotal strateger som även tidigare haft
långsiktiga frågor på sitt bord, men som
suttit på skilda håll. Nu ”tussas” de samman
för att bli riktigt slagkraftiga.
Med infrastruktur, mark- och exploateringsfrågor, miljö- och energifrågor, offentlig
miljö och framtidsfrågor inom sin sfär blir
planeringskontoret och dess strategienhet
motorn för att driva på utvecklingen av
Laholms kommun. Ansvaret för att bevaka
och ta aktiv del av regionala och nationella
frågor läggs också på enheten.

Översiktsplan styr arbetet

Tillväxt kräver framförhållning. Mark- och

exploateringsfrågor för boende och näringsliv
blir därför en central del i arbetet. Med kommunens översiktsplan som plattform formas
insatserna. Och när utvecklingsplanerna för
tätorterna kommer in i bilden ska byalag och
samhällsföreningar engageras.
- Vi ska vara lyhörda för ortsbornas idéer.
Kan vi utveckla orterna tillsammans får
vi också många goda ambassadörer för kommunen, vilket i sin tur ökar vår attraktivitet,
resonerar Erland Björkman.
Men konkurenssen om nya invånare är hård.
Erland ser ändå att Laholms kommun har
bättre förutsättningar att lyckas jämfört med
kommuner i inlandet, och nämner det geografiska läget med starka tillväxtzoner i norr
och söder och ”en natur som få kan erbjuda”.
Placeringen av nya bostadsområden är också
centralt i sammanhanget. Men det räcker inte
att området i sig är attraktivt, omgivningarna
måste också vara lockande. Allarp i södra
Skummeslövsstrand har kombinationen.
- Promenadavstånd till havet, det slår det
mesta.
Framtidsfrågorna är många och kvistiga.
Att lösa dem blir kontorets stora utmaning.
- Kommunstyrelsen vill att vi ska vara
vassa. Det ska vi också se till att bli, lovar
Erland Björkman.
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Nämnder & verksamheter | kultur- och utveckling

Kultur- och utvecklingsnämnden Margareta Bengtsson (M) ordförande
Ålder: 62 år
Bor: villa i musikkvarteren
i Laholm
Familj: make och 2 vuxna
döttrar
Yrke: egen företagare
Politisk erfarenhet:
olika uppdrag inom kommunen och regionen sedan 15 år, är ordförande i
Laholmsnämnden
Få som vet: jag mår bra
av meditation eller yoga

Vad gör just dig till en bra ordförande i kultur- och utvecklingsnämnden?

trgeor

frå

Övriga ledamöter i
kultur- och utvecklingsnämnden:
Vice ordförande
Lorenz Pucher (C)

- Jag tror jag har förmåga att se helheten och är förändringsbenägen.

Kommunens vision är att bli fler och bättre, hur kommer du att bidra till det?

2:e vice ordförande
Magnus Johansson (S)

- Genom att vara med och utveckla den nya och unika mötesplatsen vad gäller utbildning,
kunskap och kompetens på Osbeck – det kommer bli stort. Få fler att upptäcka Laholms
kommun, och utveckla turismen. Bra samarbete med näringslivet så att företag utvecklas.

Gudrun Pettersson (C)
Jenny Lundholm
Graveleij (M)
Karl-Fredrik Tholin (S)
Lennart Hansson (KD)
Martin Petersson (MP)
Thomas Lövenbo (SD)

Vilken är din nämnds största utmaning de närmaste åren och vad brinner du själv för?

- Människor som står utanför arbetsmarknaden ska få hjälp och förutsättningar för arbete.
Folkhälsan är viktig för tillväxten. Kommunen måste styra och planera för en bra integration. Jag vill möta framtiden genom nytänkande och utveckling. Folk som bor här ska
trivas och känna trygghet, och fler ska välja att flytta hit. Detta är drivkraften för mig.

Verksamhet

Så har du
aldrig sett
Laholm

Kultur och utveckling
Utvecklingschef
Ulf Mattsson
Antal årsarbetare
198 (varav 15 chefer)

På visitlaholm.se möts besökaren av en 360 graders vy av
Laholm genom ett enkelt svep i panorambilden.

Nu är det möjligt för dig som
kommuninvånare så väl som
besökare att med beprövad
teknik, men på ett helt nytt
sätt, besöka Laholm från ovan.
En stor satsning på utveckling av näringslivet
sker inom besöksnäringen och handlar om
Laholm som besöksmål. Den kommunala
insatsen handlar inledningsvis om att ta
fram och utveckla webbsidan
”visitlaholm.se”.
Besöksnäringen är den störst växande

näringen i hela världen och vill man vara
med på det tåget, då måste besökarna hitta
Laholm. Och en liten kommun måste sticka
ut för att nå igenom bruset.
Med det i tanken tog utvecklingen av
”visitlaholm.se” fart. Sedan starten sommaren 2014 har två versioner släppts och ska
fortsättningsvis uppdateras kontinuerligt.
Sajten ska bli det skyltfönster mot världen som kommunen och besöksföretagen
behöver för att fler ska hitta till Laholm, inte
minst för att upptäcka alla våra fantastiska
möjligheter till cykling och fiske.

Kafé för integration

Laholm växer. Flera som flyttar till kommunen kommer från andra
länder och har sökt sig hit av olika skäl. Flertalet verksamheter
blir mer eller mindre involverade i mottagandet och arbetar aktivt
för att utveckla samarbetet.

Det viktigaste för en fungerande integration
är mötet mellan människor, därför satsas det
nu extra på områdena kultur och fritid.
En av dem som håller i arbetet är etableringssamordnare Tirtha Rasaili. Tillsammans
med föreningen Laholm utan gränser (LUG)
hjälper han till att ordna aktiviteter, gärna
gemensamt med andra organisationer.
Nyligen öppnades språkkaféet, en idé från
elever på sfi (svenska för invandrare), som
ville öva mer på språket. Över en kopp kaffe
träffas nu svenskar och invandrare för att
prata om allt möjligt – på svenska.
- Språkkaféet kan man besöka lite då och

12

då, en otvungen mötesplats med svenskan i
centrum. Och kanske, säger Tirtha Rasaili,
hittar man vänner för livet.

Öppetider och mer information hittar du på
hemsidan laholmutangranser.com

Budget 2015
182,5 miljoner kronor
Kultur och utvecklingsverksamheten
omfattar:
• Näringslivs- och turismutveckling,
som genom service, information och rådgivning hjälper befintliga och nya företag
och verkar för ett bra företagsklimat.
• Fritid, som ansvarar för fritidsverksamheten i kommunal regi, exempelvis
Folkhälsocentrum, idrotts- och motionsanläggningar och fritidsverksamhet för
unga. Andra uppgifter är att främja fritidsverksamhet och rekreation i kommunen
samt beslut om föreningsstöd.
• Kulturverksamhet, som ansvarar för
Teckningsmuseet, turistbyrån, Laholms
teater och deras aktiviteter samt biblioteksverksamheten med olika filialer, bokbuss
och skolbibliotek.
• Gymnasieutbildning, som omfattar
kommunens egen skola Osbecksgymnasiet, gymnasieutbildning på annan ort
samt gymnasiesärskola.
• Vuxenutbildning, vars uppdrag är att
bedriva lagstadgad utbildning för vuxna.
Utbildningen omfattar olika former och
nivåer av vuxenutbildning inklusive
svenska för invandrare.
• Kulturskola, med ett brett utbud för
elever från förskoleklass till och med
gymnasiet.
• Arbetsmarknadsinsatser, som genom
vägledning, coaching och individuellt
stöd hjälper invånare vidare till studier
eller arbete. I verksamheten finns även
arbetsträning och daglig verksamhet.
• Integration, som har ansvar för kommunens flyktingmottagning, boende för
ensamkommande barn, samhällsorientering och andra insatser för nyanlända
invandrare.

”I Laholm ska det finnas en attraktiv gymnasieoch vuxenutbildning med hög kvalitet på ett
samlat kunskaps- och utvecklingscentrum.”
Inriktningsmål taget i fullmäktige 2012

Nya

Mötesplatsen Laholm

Med byggstart i juni i år växer en ny stor mötesplats fram på
Osbecksområdet i Laholm. Och redan 1 januari 2016 är några
centrala delar klara, så som restaurang och kafé.
Arbetet med att skapa ett spännande centrum
för utbildning, kunskap och kompetens startades i juni 2013. Tankarna på att samla allt under en hatt tog fart när kultur- och utvecklingsverksamheten fick ansvar för gymnasieskolan.
Man insåg att det fanns gott om utrymme på
Osbecksgymnasiet som inte nyttjades fullt
ut, samtidigt som man hyrde lokaler för bland
annat vuxenutbildning och näringslivsenhet på
andra platser i kommunen.

Samlad kunskap

Nu finns en färdig plan som innebär att
gymnasieskola, vuxenutbildning, vägledning och coaching, kulturskola och
enheten för näringsliv och turism samlas
under ett tak.
- Vi ser inte bara ekonomiska fördelar
med att samla allt på ett ställe, vi tror att de
verkliga vinsterna kommer av en kreativ
miljö där nya utbildningsmöjligheter och

Förslag på hur entréhallen kan se ut.

samverkan mellan utbildning och arbetsliv
kommer att kunna ta form på ett helt nytt
sätt, säger utvecklingschef Ulf Mattsson.

Kultur och möten är centralt

Andra delar som blir synliga är kulturen.
Kulturskolans verksamhet samlas i nya lokaler
och kommer att ha en central plats på området.
Med bland annat scener och kreativa verkstäder ges kulturen helt nya möjligheter och
en ny arena i Laholm.

Anställningsbarhet

Sedan flera år tillbaka jobbar man intensivt
med att utveckla metoder för att främja ungdomars och vuxnas anställningsbarhet.
Med den framgångsrika Osbecksmodellen,
som rönt intresse ända upp på regeringsnivå,
har man nått långt i detta hänseende.
- Nu tar vi nästa steg och jobbar ännu
hårdare i samverkan med näringslivet för
att få så många som möjligt som läser hos
oss att komma ut i arbetslivet med såväl
praktiska som teoretiska kompetenser.
Med vår nya mötesplats och en kreativ
lärmiljö finns målet inom räckhåll, avslutar
Ulf Mattsson.
Följ gärna arbetet med byggandet av vårt
nya kunskapscentrum på kommunens
webbplats.
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Nämnder & verksamheter | miljökontoret

Miljö- och byggnadsnämnden Ove Bengtsson (C) ordförande
Ålder: 52
Bor: i Tormarp
Familj: fru och tre barn
Yrke: företagare i hemelektronikbranschen
Politisk erfarenhet: 25
år i kommunfullmäktige,
12 år i miljö- och byggnadsnämnden, ledamot
i tekniska nämnden,
kommunstyrelsen m.m.
Få som vet: jagade ”trolig” U-båt i Hårsfjärden

Vad gör just dig till en bra ordförande i miljö- och byggnadsnämnden?

tre

frågor

- Lyhördhet och ödmjukhet är viktiga egenskaper för att få till bra beslut. Det är inte
alltid den som skriker högst som har rätt.

Vice ordförande
Gert Olsson (M)

Kommunens vision är att bli fler och bättre, hur kommer du att bidra till det?

- För att kommunen ska utvecklas och befolkningen öka är det viktigt att vi har detaljplaner som är attraktiva både för villor, flerbostadshus och för verksamheter. För de mindre
tätorterna är det viktigt att flerbostadshus byggs så att flyttkedjorna kan komma igång.

2:e vice ordförande
Ove Bengtsson (S)
Fredrik Lindqvist (C)
Knut Slettengren (M)
Rikard Vesterlund (SD)
Siv Påhlsson (S)

Vilken är din nämnds största utmaning de närmaste åren och vad brinner du själv för?

- Det finns många men den största är klimatförändringarna där vi behöver ta höjd för
både stormar, nederbörd och höjt vattenstånd. Ska vi i kommunen bli fria från fossilt
bränsle år 2030 måste vi redan nu lägga fram olika strategier för det.

Laholm ska klättra
på miljörankingen
Målet är spikat. Senast 2016 ska Laholms kommun ligga bland de
50 bästa kommunerna i tidningen Miljöaktuellts ranking av kommunernas miljöarbete. Än är det en bit till målet men det ligger inom
räckhåll. Efter 2014 års ranking skiljer 14 platser.
- Med allas hjälp och ett målmedvetet miljötänk som genomsyrar all daglig verksamhet, i stort och smått, är det ingen omöjlig
uppgift, säger miljöchef Torsten Kindt.
Under våren 2014 drog kommunen igång
satsningen ”Miljölyftet”, där samtliga kommunanställda på ett eller annat sätt involveras.
Med investering i miljövänlig fordonspark,
utbildning i miljövänlig körning, samordning
av transporter, klimatanpassningsplan för
kusten och ny avfallsplan tas några steg på
vägen mot en miljövänligare kommun.

Färdriktningen stärks också av kravet på
led-lampor i alla belysningsstolpar senast
2016 och stopp för fossila bränslen i kommunens verksamheter senast 2030.
Historiskt sett har Laholms kommun
varit att räkna med i fråga om miljösatsningar. Storskaliga projekt med vindkraft,
biogas och våtmarker gav eko i Miljösverige. Men det går inte att leva på gamla
lagrar. Inriktningen är också en annan nu.
- Det handlar om attitydförändringar, att
ändra beteende i vardagen som kanske inte

Övriga ledamöter i
miljö- och byggnadsnämnden:

Verksamhet

Miljökontoret
Verksamhetens huvuduppgift är att på
uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden
bedriva tillsyn, prövning och rådgivning
med stöd av livsmedelslagen och miljöbalken. Som tillsynsmyndighet möter
miljökontoret ett stort antal företag och
enskilda och en bra kontakt, med allt vad
det innebär, är naturligtvis viktig. Kontoret
besöker varje år cirka 500 lantbruk, industrier, livsmedelsverksamheter, skolor mm.
Dessutom handläggs ett stort antal ärenden
som prövning av värmepumpsanläggningar,
enskilda avlopp, renhållningsärenden,
prövning av industriverksamhet och offentliga lokaler, klagomål på exempelvis buller
och lukt. En viktig uppgift för kontoret är att
delta i kommunens planeringsprocess så
att miljöfrågorna, exemeplvis klimatfrågan,
kommer med i planeringen och att kommunens mål och vision uppnås.
Miljöchef
Torsten Kindt
Antal årsarbetare
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4 miljoner kronor (av miljö- och byggnadsnämndens totala budget på 9 miljoner
kronor)

syns men som betyder mycket för miljön. Det
kan exempelvis handla om att satsa på videokonferenser istället för att åka långa sträckor
till ett seminarium, säger Torsten Kindt.
Sammantaget ger även förhållandevis
blygsamma insatser effekt, understryker
miljöchefen, och refererar till Upplands Väsbys systematiska miljöarbete. Och det gick
inte obemärkt förbi. 2013 blev Upplandskommunen Sveriges bästa miljökommun.
Kanske kniper Laholm platsen 2016.
Sedan länge vajar Grön Flagg vid
Skottorpsskolan. Så givetvis öppnade
elever från skolan utställningen ”Miljölyftet” i Stadshusets foajé.
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Nämnder & verksamheter | samhällsbyggnadskontoret
Verksamhet

Samhällsbyggnadskontoret

I höstas gjordes en arkeologisk
undersökning av ett nytt bostadsområde i Östra Nyby i Laholm.

900 bostäder på gång
till växande kommun
Tillväxt och fler invånare går som en röd tråd i Laholms kommuns
planering. För att leva upp till detta fordras fler bostäder. Länge
stod byggandet och stampade, men nu har det tagit fart.
Under kommande fem år finns planer på
900 nya bostäder, fördelade på villor och
flerfamiljshus.
Förutom Laholm är Allarp i södra
Skummeslövsstrand ett expansivt område.
Här planerar kommunägda Laholmshem att
bygga 96 lägenheter och en privat exploatör,
Skummeslövs ängar,
ett 60-tal i en
första etapp.

En minst sagt central aktör för att få skjuts
på byggandet, och nå målet om 25 000 invånare år 2025, är samhällsbyggnadskontoret.
Här planläggs områden för attraktivt boende
och framtida verksamhetsområden.
- Ska vi nå befolkningsmålet måste vi ligga
i framkanten med detaljplaner, säger Charlotta
Hansson, verksamhetschef på kontoret.
Och det gör kontoret. I höstas undersökte
arkeologer ett cirka 10 000 kvadratmeter
stort område i Östra Nyby i Laholm inför
framtida bebyggelse. Under
jordskorpan påträffades
rester av många vikingatida byggnader. På denna
historiska plats växer
nya bostäder upp under
de närmaste åren. Fullt
utbyggt beräknas området
rymma 300 bostäder fördelade på villor och flerbostadshus.
Varifrån
kommer då

Verksamheten inom samhällsbyggnadskontoret är en av miljö- och
byggnadsnämndens två verksamheter.
Huvuduppgifterna är att på nämndens
uppdrag utföra planlagens uppgifter,
vilket innebär att kontoret svarar för den
fysiska planeringen, kommunens kartoch mätverksamhet samt kommunens
bygglovshantering. Kontorets plangrupp
har cirka 20 olika pågående detaljplaneärende. Planerna kan handla om allt från
att skapa möjligheter för ett nytt bostadsområde eller verksamhetsområde till att
justera förutsättningarna för en enskild
bostadsfastighet. Mätgruppen framställer
kommunens alla kartor, utför husutsättningar svarar för adressättningen inom
kommunen etc. Kontorets bygglovgrupp
handlägger bygglov, rivningslov, marklov,
startbesked och svarar för tillsynen
enligt plan- och bygglagen. Under ett år
handläggs cirka 500 lovärenden och 350
startbesked.
Samhällsbyggnadschef
Charlotta Hansson
Antal årsarbetare
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5 miljoner kronor
(av miljö- och byggnadsnämndens totala
budget på 9 miljoner kronor)

alla nya invånare? Ja, det kan vara närliggande orter och städer, men också från
mer avlägsna platser. För att vi ska bli fler
gör kommunen många aktiva insatser. Det
handlar bland annat om marknadsföring på
mässor och kampanjen ”Flytta till Laholm”,
som fortsätter även i år. Och det ger resultat.
Göteborgsparet Sten Virdeborn och Ewa
Rodin slank in på hem- och villamässan
i Göteborg för ett par år sedan. Besöket i
Laholmsmontern förändrade radikalt deras
liv. Om Laholm visste storstadsparet i stort
sett ingenting. En gång hade Ewa trampat
stadens gator, Sten hade aldrig satt sin fot
där. Nu bor de i Laholm – och stortrivs.
När vännerna besöker paret och blickar ut över Lagadalen från lägenheten på
Klarabäck, beskriver de vyn som ”lika betagande som landskapet i tv-serien Morden i
Midsomer”.
- Laholm är så trivsamt. Grannarna är
trevliga, alla hälsar i stan, personalen i butikerna är verkligen serviceinrikade, cykelvägarna lockar och det är nära till naturen. Det
kan inte bli bättre, säger Sten och Ewa.

När Sten Virdeborns och Ewa Rodins vänner
kommer på besök, faller de pladask för vyn
över Lagadalen.
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Nämnder & verksamheter | socialtjänsten

Socialnämnden Mikael Kahlin (M) ordförande
Ålder: 51
Bor: villa på Örelid, Laholm
Familj: sambo, tvillingtjejer
och utflugen dotter
Yrke: : egenföretagare
Politisk erfarenhet: ungdomsförbundet på 70-80
talet, 8 år i facknämnder
varav 4 som ordförande för
socialnämnden m.m.
Få som vet: är 1/4 kanadensare och blir lite kluven
under OS och VM i ishockey

Vad gör just dig till en bra ordförande i socialnämnden?

trgeor

frå

Vice ordförande
Majvor Persson (C)

- Jag har ett tydligt medborgar- och brukarfokus och är lyhörd för professionen. Jag driver innovation och utveckling vilket jag vill ska genomsyra nämnden och verksamheten.

2:e vice ordförande
Kristina Jönsson (S)

Kommunens vision är att bli fler och bättre, hur kommer du att bidra till det?

- Vi vill göra det möjligt att bo och verka i hela Laholm oavsett ålder, eventuella
funktionsnedsättningar och sjukdomar etc.

Angela Magnusson (M)
Annalena Emilsson (C)
Anna-Lena Lövgren
Melin (S)
Lars-Göran Jarl (SD)
Nils-Erik Johansson (S)
Pontus Svensson (MP)

Vilken är din nämnds största utmaning de närmaste åren och vad brinner du själv för?

- Att möta den enskildes behov och att göra den enskilde mer delaktig i beslut och genomförande av insatser. Det handlar även om att renovera och bygga nya trygghetsboenden och
särskilda boenden som är inriktade på vård och omsorg. Välfärdsteknologin som slår
igenom på allvar ger ökad trygghet och kvalitet som bidrar till självständighet.

Valfrihet och
förebyggande arbete
Valfrihet i hemtjänsten och förebyggande arbete – två centrala
delar i socialtjänstens satsningar. Valfriheten stärker brukarnas
ställning och med förebyggande arbete motverkas ohälsa, ensamhet och isolering.
- Satsningar på olika former av preventivt arbete och tidiga
insatser lönar sig, framför allt för den enskilde men också för
samhället, säger avdelningschef Jennie Andersson.
Oavsett verksamhet inom socialtjänsten är
förebyggande insatser en tydligt röd tråd
som genomsyrar arbetet. Ty att tidigt ta itu
med och ta hand om problem är betydligt
lättare än när de vuxit i omfattning. Att
jobba på detta sätt inom såväl social- som
hälsovårdssektorn är förvisso inte lagstadgat,
men politikerna i socialnämnden tror på
modellen och har släppt till resurser.
Förebyggande arbete kring barn och unga
sker på många olika sätt. Att samla många
verksamheter till en och samma plats kan
vara en poäng i sig – det skapar närhet.
Familjecentralen i Laholm är härvidlag som
ett paraply med mödravård, barnhälsovård,
öppen förskola, kurator, psykolog och faderskapshandläggare under samma tak.
- Familjecentralens öppna förskola är en bra
mötesplats för barn och vuxna att lära känna
varandra och träffa nya kompisar och vänner,
säger Inger Öberg, som ansvarar för socialtjänsÖppna förskolan på Familjecentralen
är en mycket populär verksamhet.
Här träffas barn och föräldrar under
otvungna former.
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Övriga ledamöter i
socialnämnden:

tens del av verksamheten på Familjecentralen.
Socialtjänsten erbjuder också olika föräldraprogram som vänder sig till föräldrar med små
och lite större barn. Med föreläsningar och
gruppsamtal stärks vårdnadshavarna i sin roll.
Under de senaste åren har socialtjänsten
arbetat mycket för att förebygga våld i nära
relationer, det vill säga våld som utövas av
personer som står en nära och som man ska
kunna lita på. Det kan handla om fysiskt
våld, psykiskt våld, ekonomiskt utnyttjande
och försummelse. Oftast sker det i hemmet
och blir därmed osynligt.
Beroendemottagningen Humlan är också
en del av socialtjänstens verksamhet. Hit
kan man vända sig om man har ett beroende/
missbruk av alkohol, narkotika eller spel.
Även närstående är välkomna.

Bättre livskvalité

I takt med att vi blir allt äldre är det viktigt
att hålla sig i god
vigör. Därigenom
får äldrelotsen en
viktig funktion.
Genom information, råd, stöd och
tids i äldrefrågor
förbättras och
stärks livskvalitén
på ålderns höst.
Många gör stora
omsorgsinsatser
för sina närståen-

Verksamhet

Socialtjänsten
Socialtjänsten äger ett grundläggande
ansvar att tillgodose kommuninvånarnas
behov av stöd och hjälp i livets samtliga
skeenden. Vi förmedlar tidiga insatser,
vård, rehabilitering samt sjukvård och
vänder oss till målgrupperna: barn och
unga, personer med beroendeproblem,
psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning
samt äldre. Socialtjänsten ansvarar även
för ekonomiskt bistånd, serveringstillstånd
och tillsyn vid försäljning av alkohol, tobak
och läkemedel. Socialnämnden har slagit
fast kärnvärden som skall genomsyra
utvecklingen av verksamheten:
- medborgare och brukare skall äga
ett starkt inflytande i enskilda ärenden
och i utvecklingen av sektorn - ”allt som
brukaren kan göra eller besluta själv ska
brukaren göra eller besluta själv”
- användande av modern teknik och hjälpmedel ska öka individens självständighet
och öka personalens förutsättningar att
möta brukarna i samtal och social aktivitet
”allt som kan utföras av tekniken ska utföras av tekniken!”
Socialchef
Björn Jingblad
Antal årsarbetare
650 (varav 30 chefer)
Budget 2015
419 miljoner kronor

de, ett på alla sätt förtjänstfullt arbete. Som
anhörig är det också viktigt att ha tillgång till
stöd och möjlighet att träffa andra i samma
situation. Härvidlag blir Anhörigcentrum i
Laholm en central mötesplats.

Valfrihet i hemtjänsten

I höstas beslutade socialnämnden att valfrihet
i hemtjänsten ska införas från och med första
kvartalet 2016. Därmed kan den som beviljas
hemtjänst välja vem som ska utföra uppdraget
– kommunen eller en privat leverantör som
kommunen godkänt. Genom beslutet ökar valfriheten och inflytandet för brukarna, och deras
ställning stärks, understryker nämnden.

Nämnder & verksamheter | barn och ungdom

Barn- och ungdomssnämnden Maria Bronelius (C) ordförande
Ålder: 49
Bor: i ett gammalt hus på
landet i Veinge
Familj: man och 3 barn
Yrke: lantbrukare
Politisk erfarenhet: 4
år i Kommunfullmäktige
och Miljö- och byggnadsnämnden och 7 år som
ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden.
Få som vet: rensa ogräs
är min meditation

Vad gör just dig till en bra ordförande i Barn- och ungdomsnämnden?

trgeor

frå

Övriga ledamöter i
barn- och ungdomsnämnden:

- Jag tror att jag är ganska lyhörd och jag vet att jag gärna vill nå överenskommelser
som i längden blir bra för så många som möjligt.

Vice ordförande
Jonas Hellsten (M)

Kommunens vision är att bli fler och bättre, hur kommer du att bidra till det?

2:e vice ordförande
Bo Tengqvist (S)

- Vi ska ha en bra förskola och skola med bra service där barnen trivs och når goda
resultat. För barnfamiljer som väljer mellan att bosätta sig här eller i en grannkommun spelar detta en viktig roll.

Ann Bengtsson (C)
Gareth Bush (FP)
Helene Nilsson (KD)
Kewin Hansen (S)
Lena Hallén-Persson (M)
Rita Johansson (SD)

Vilken är din nämnds största utmaning de närmaste åren och vad brinner du själv för?

- Att ha förskolor på rätt plats vid rätt tidpunkt. Bebisar kommer ganska fort och inte
alltid där vi tror. Min hjärtefråga är att alla barn ska kunna känna att de lyckats
i skolan, var och en efter sina förmågor.

Stora satsningar inom
förskola och skola
Laholms kommun rustar sig för framtiden. Stora satsningar görs på
förskolor och skolor genom att renovera och bygga nytt. Här ryms
också nya grepp och synsätt för optimal användning av lokalerna.
Satsningarna är en viktig del i kommunens
strävan att växa till 25 000 invånare år 2025.
- Det absolut bästa receptet för att nå
målet är satsningar på barn och ungdomar.
Bra förskolor med god tillgång på platser
och moderna ändamålsenliga skolor är utan
tvekan vad dagens barnfamiljer efterfrågar
allra mest. Tvingas man exempelvis stå i kö
för en barnomsorgsplats när man funderar
på att flytta, vänds blickarna till närbelägna
kommuner, säger barn- och ungdomsnämndens ordförande Maria Bronelius (C).

Tänker okonventionellt

När kommunen bygger nytt har politiker och
tjänstemän tänkt utanför boxen och lämnat
konventionella lösningar. Den nya förskolan
och F-6 skolan i Hishult med plats för 110 barn
och elever har byggts för hela orten. Pensionärer i det närliggande trygghetsboendet
med åtta lägenheter ska använda en del av de
gemensamma utrymmena, och när skoldagen
är slut öppnas lokalerna för Hishultsborna.
- Vi tänker oss att vissa lokaler kan
användas för exempelvis studiecirklar eller
föreningsmöten, och matsalens scen för olika

framträdanden. Således har vi byggt för att
på bästa sätt tillgodose hela ortens behov av
lokaliteter, säger Maria Bronelius.

Nybyggen för växande kullar

Mellbystrandsskolan har nyligen byggts om
för att möta de växande elevkullarna i kustområdet. Ett annat område där kommunen hoppas
på att växa är Lilla Tjärby. Här har det byggts
en ny förskola som öppnade i januari 2015.
Nybygget omfattar fyra avdelningar varav
en blir en buffert för Laholms centrum för
att klara toppar i efterfrågan. Förskolan
kommer också att erbjuda omsorg under
obekväm arbetstid, det vill säga på kvällar,
nätter och helger. Verksamheten drar igång
under april 2015 och blir kommunens första.
Servicen är ytterligare en pusselbit i kommunens tillväxtmål.

Fler står på tur

Kommunfullmäktige har nyligen fattat
beslut om ytterligare stora investeringar.
Inom kort kommer Knäredsskolans lokaler
att anpassas så att ortens förskola, Dalkulla,
kan flytta in under samma tak. Tillbyggnad
av Vallmons
förskola i RänDen nya förskolan och skolan i
neslöv är ett anHishult togs i bruk i början av hösten
nat närliggande
2014. Här kan även ortsbor träffas
projekt.
för sammankomster av olika slag.
På lite längre
sikt väntar
nybygge av
en F-6 skola i
östra Laholm
och omfattande
renovering av
Laholms hög-

Verksamhet

Barn- och ungdomskontoret
Verksamhetens huvuduppgifter är den
offentliga förskolan, skolan och fritidshemmen. Förskolan har över 90 procent
av alla kommunens barn mellan 1 och 5
år inskrivna i sin verksamhet, som består
av 16 kommunala förskolor, sju enskilda
förskolor och åtta familjedaghem. I våra
15 grundskolor går cirka 2 500 elever.
Förskolorna och grundskolorna är uppdelade i tre geografiska områden; Veinge-,
Våxtorp- och Lagaholmsspåret.
Barn- och ungdomskontoret prövar även
ärenden om tillstånd till fristående förskoleoch fritidshemsverksamhet och har tillsyn
över dessa.
Utbildningschef
Per Jangen
Antal årsarbetare
585 (varav 20 chefer)
Budget 2015
415 miljoner kronor

stadieskola, Lagaholmsskolan. Dessutom
är Skottorpsskolan på tapeten för om- och
tillbyggnad. En åtgärd som blir allt mer angelägen, inte minst med tanke på att skolan
ligger i den del av kommunen där befolkningen ökar radikalt när det blir rejäl skjuts
på exploateringen av Allarpsområdet.

Kompetensutveckling

Kommunens satsningar på lokaler skapar
bra förutsättningar för verksamheten. För
att denna också ska hålla god kvalitét, så
att barn och elever får en hög måluppfyllelse,
satsas mycket på kompetensutveckling
av personalen. Alla undervisande grundskolelärare i matematik genomgick nyligen
matematiklyftet vars syfte är att förbättra
måluppfyllelsen i ämnet. Motsvarande
satsning är på gång genom läslyftet, där
samtliga ämnen berörs i årskurs F-9. För
personal i förskolan har satsningar gjorts
inom såväl matematik, teknik som mångfald
och interaktion med andra kulturer.
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Kommuninvånare | så kan du påverka

påverka
Så kan du

Möjligheterna till påverkan är många i Laholms kommun.
De politiska partierna kan vara en kanal, att lämna medborgarförslag eller vara aktiv i något av de råd/forum som
finns är andra exempel. Och kommunen vill att många är
med och påverkar utvecklingen. Så greppa möjligheten
och gör din röst hörd.
Kontakt med dina politiker

Tio partier har plats i kommunfullmäktige.
Vill du diskutera eller ställa frågor till de
förtroendevalda hittar du kontaktuppgifter till
politikerna på webbsidan Dina politiker.

Medborgarförslag och allmänhetens frågestund

Som invånare i Laholms kommun kan du
lägga förslag i kommunala frågor - så kallade
medborgarförslag - direkt till kommunfullmäktige. Här kan du också ställa frågor till
ledamöterna under allmänhetens frågestund.

Ungdomsforum, handikappråd
och pensionärsråd
Via ungdomsforum, kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet står
dörren också öppen för att påverka beslut
och ställningstaganden i kommunen.

Synpunkter, felanmälan eller
frågor

Laholms kommun är angelägen om att du ska
få bra service med god kvalitet. Ett led i det
arbetet är att du kan lämna synpunkter, göra
felanmälan och ställa frågor elektroniskt. På
så sätt kan vi förbättra vår verksamhet. Du kan
göra det direkt på www.laholm.se på sidan för
synpunkter, felanmälan eller frågor genom vår
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e-tjänst. Där finns också länkar till
synpunkter och klagomål inom skola/
förskola samt inom socialtjänsten.

Brukarundersökningar - enkäter
För att utveckla service, utbud och kvaliteten
genomför många av våra verksamheter olika
brukarundersökningar. Vartannat år görs även
en medborgarundersökning. Blir du en av de
1 200 som väljs ut, vill vi gärna att du tar dig tid
att fylla i enkäten. För ju fler som deltar desto
bättre bild får vi av invånarnas upplevelse av
service, kvalitet och utbud.

Medborgarservice

Synpunkter på kvalitetsdeklarationer

Medborgarservice
Växel: 0430-150 00
Humlegången 6
312 80 Laholm
medborgarservice@laholm.se

För att tydliggöra den kommunala servicens
innehåll och kvalitet för kommunens invånare
har Laholms kommun kvalitetsdeklarationer. Vi
tar gärna emot dina synpunkter på den service
och de tjänster som vi tillhandahåller för att
göra verksamheten än bättre.

Evenemang

Parkens dag, Stadsfesten och Mellbystrandskalaset, är exempel på några vanligt återkommande evenemang när kommunen finns på
plats för att träffa kommuninvånare.

till din tjänst

Ett enkelt sätt att få svar på en fråga
eller lämna synpunkter är att kontakta
Medborgarservice.

Öppettider
Måndag-torsdag kl. 8-18
Fredag kl. 8-17
Lördag kl. 10-13
Säsongsvariationer förekommer
Välkomna!

Företagare | så kan du påverka

företag

Närinsrik lunch på Lögnäs gård. Kultur- och utvecklingsnämndens ordförande Margareta Bengtsson (M) och Patrik
Andreasson på Dekorcenter resonerar med Hanna Nilsson
och Mathilda Jarl som driver UF-företaget Knaprigt.
Foto: Peo Persson

Dialog

Dialogen är kittet mellan näringsliv, tjänstemän och politiker
i kommunen. För att involvera så många företag som möjligt
anordnar kommunen tillsammans med bland annat Offensiva
Laholm många olika träffar och dialogmöjligheter med skiftande
tema på skilda tider. Här möter företagare kollegor, politiker
och tjänstemän från kommunen.
I dagsläget finns följande dialogskapande
mötesplatser:

Företagsbesök

En gång i månaden besöker de tre kommunråden, kommunchefen och näringslivschefen
företag i kommunen för en fördjupad dialog.
Detta är en chans för företagare att träffa
kommunens ledande politiker och tjänstemän på hemmaplan, med fullt fokus på
deras frågor. Samma upplägg har kultur- och
utvecklingsnämndens presidium på sina
månatliga företagsbesök. Allt från kommunens
största arbetsgivare till enmansföretag inom
alla branscher besöks. Därmed får politikerna
bred insikt i företagens problemställningar och

möjligheter. Vill du som företagare ha besök,
kontakta näringslivschef Fredrik Swärdh (kontaktuppgifter hittar du på www.laholm.se).

Stambordslunch

Sitt till bords med politiken eller Stambordslunch, som det också kallas, är en annan
otvungen umgängesform. Första måndagen
i varje månad erbjuds företagare att äta
lunch med de tre kommunråden. Nytt för i år
är ambulerande luncher - träffarna förläggs
till olika näringsställen i kommunen. Från
12-tiden finns politikerna vid sitt stambord,
och välkomnar företagare att sitta ner och
förutsättningslöst prata om det som ligger
dem varmt om hjärtat.

Näringsrika luncher

Varannan månad bjuder Offensiva Laholm tillsammans med ett värdföretag in till näringslivslunch med föreläsare och miniexpo. Näringslivsenheten, kommunchef och politiker är alltid
på plats. Näringslivsenheten kan också vara en
aktiv part på miniexpon med presentation av
nyheter och intressanta saker som på olika sätt
kan beröra företagen och näringslivet.

Frukostmöte

Denna populära klassiker har funnits i många
år och kommer troligtvis att finnas i många år
till. Sista fredagen varje månad bjuder Offensiva Laholm in till frukostmöte med små korta
föredrag om aktuella ämnen. Det hålls även
temafrukostmöten några gånger per år
i samverkan med teknik- och kompetenscentrum (TEK).

Branschmöten

Sist men inte minst anordnas olika mötesplatser
för företag inom olika branscher för att diskutera branschspecifika frågeställningar.
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Sveriges
vackraste park
För ett par decennier sedan Västkustbanans passage genom
Laholm – och nu Årets park. Denna förvandling har delar av
Laholms stadspark genomgått under de senaste sex-sju åren.
Rallarrosorna och sliprarna på den gamla banvallen har ersatts
med en blomsterprakt som lockar folk från när och fjärran.
I slutet av september 2013 arrangerades
Elmia Park, Sveriges största branschmässa
för utomhusmiljöer. Här kammade Stadsparken hem titeln ”Årets park 2013-2015”
inom kategorin nyetablerad/omgjord park.
Parkansvariga på Laholms kommun var
förstås jublande glada. Men redan när parken började anläggas, stack parksansvarige
Stefan Persson ut hakan. Kaxigt deklarerade
han att ”inom fem år har Laholm Sveriges
vackraste park”.
- Planen höll, säger han med glimten i ögat.

Stor frihet

Vägen dit har grundlagts av ett gediget
arbete av alla inblandade, och då inte minst
av framlidne landskapskreatören Peter
Gaunitz. I Laholm gavs han stor frihet att
omforma den gamla banvallen.
Här finns nu en savann med växter från
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östra USA, woodland, fjärilsäng på 4 000
kvadratmeter, vilda skogen, djungelbäck,
vårbacke med 160 000 lökar, magnoliaplanteringar och lekplats.
- Hela savannen frösåddes vilket är
ovanligt för parkanläggningar. Men det hade
sina förtjänster. Fröer är billigare än färdiga
växter, och arter som inte passade in kom
helt enkelt inte upp, även det en kostnadsbesparing. Vi hade nämligen ingen klar bild
av vilka arter som skulle överleva på den aktuella platsen. Om dessa planterats och gått
bort hade stora belopp varit helt bortkastade,
säger Charlotte Fajerson, ansvarig för kommunens offentliga miljöer.

Åtta miljoner kronor

Att anlägga parken har ändå kostat en
rejäl slant. Drygt åtta miljoner kronor har
plöjts ner i området. Belysningsstolpar och

Trädgårdsexperten Gunnel Carlsson, Peter
Bengtsson från SVT:s trädgårdskampen och
parkansvarige Stefan Persson lockade många
till de guidade turerna på ”Parkens dag” 2014.

belysningspållare sattes upp i fjol längs med
gångstråken för att öka trygghetskänslan
under dygnets mörka timmar.
För laholmarna är parken sedan flera år
en härlig oas mitt i staden som de gärna styr
stegen till, oavsett årstid. Framöver får de
samsas om platsen med många ”utsocknes”.
För med utnämningen till Årets park har
intresset för anläggningen fått vida spridning, till och med utanför Sveriges gränser.
Bussar från bland annat Danmark bokas
med Stadsparken som resmål.

”Parkens dag”

Anläggningen har också fått en egen dag,
”Parkens dag”. Den firas på Nationaldagen
den 6 juni. I fjol växte arrangemanget med
guidade turer, trädgårdsmässa och artistuppbåd. Och det drog folk. Närmare 4 000 kom
till anläggningen för att lyssna på trädgårdsexperten Gunnel
Carlsson och Peter
Bengtsson, känd från
SVT:s trädgårdskampen.

Utmärkelser

Laholm årets
säkerhetskommun
Årets säkerhetskommun 2014. Bättre kvitto kunde Laholms
kommun knappast ha fått på sitt långsiktiga och målmedvetna
säkerhetsarbete. Utmärkelsen tilldelades kommunen på säkerhetsmässan i Älvsjö i mitten av oktober i fjol.
- Utnämningen sporrar oss att jobba vidare
med att skapa en än tryggare och säkrare
kommun, säger räddningschef Pär-Åke
Eriksson.
För drygt tre år sedan togs ett samlat
grepp från polis, kommunala verksamheter
och politiker. Med ryggen mot varandra
påbörjades arbetet med att stärka och stödja
livsvillkoren för barn och unga, att skapa
trygga miljöer samtidigt som brottsförebyggande insatser drogs igång.
Arbetet inleddes på alla fronter. Med
stöd av Länsförsäkringar bildades grannsamverkansgrupper och via trygghetsvandringar åtgärdades särskilt utsatta miljöer
bland annat med bättre belysning och
röjning av buskage.

- Liksom vi har många andra kommuner
samverkansavtal med parterna. Det är således inget unikt i sig, men vi har verkligen
sett till att få igång samarbetet. Och det har
burit frukt. Skadegörelsen har minskat och
bostadsinbrotten sjunkit dramatiskt, säger
Mikael Eliasson på polisen i Laholm.
Trygg är man också om många kan utföra
hjärt- och lungräddning. Under tre år ska
kommunens brandmän utbilda närmare
1 000 personer i hjärt- och lungräddning
och brandsäkerhet.
- Med denna satsning blir vi riktigt
många som kan bidra med livsviktiga insatser och som kan förhindra stora skador på
egendom, säger Laholms kommuns säkerhetssamordnare Felicia Pettersson.

Lena Drott, Bengt Tufvesson, Pär-Åke Eriksson och
Mikael Eliasson var stolta mottagare av utmärkelsen
Årets säkerhetskommun.

Svenskt kött i kommunens kök
För några år sedan stack
Laholms kommun ut hakan,
och fick på pälsen av Konkurrensverket. Kravet i matupphandlingen att svenska djurskyddskrav skulle uppfyllas
ansågs konkurrenshämmande.
Men skam den som ger sig.
Med en omformulering fick
kommunen igenom sitt krav
och kvalitén på maten höjdes
åtskilliga snäpp.
Sedan dess har utmärkelserna kommit slag i
slag. Av Hallands matakademi har köket på
Solhemmet i Veinge utsetts till länets bästa
seniorrestaurang och köket på Lagaholmsskolan till Hallands bästa skolrestaurang.
Kommunens kök har också satt avtryck i
Skåne. Sällskapet Skåneländska gastronomiska akademien tilldelade Smedjebacken i Knäred ett stipendium på 10 000 kronor. Ett pris
som bland annat gått till Tina Nordström.
Alltsedan kommunen fick igenom sitt krav är
det mesta av köttet som serveras på skolrestauranger och äldreboende svenskt.

- Med tillgång
till riktigt bra råvaror har kvalitén
på våra rätter blivit mycket bättre.
Mer lagas också
från grunden,
säger upphandlare
Eva Ahlgren.
Därtill ska läggas
kökens strävan
att i möjligaste
Köket på Smedjebacken med kockarna Gunnel Johansson, Jon Johnsson och
mån komma bort
Pia Karlsson fick i början av 2014 Skåneländska gastronomiska akademiens
från halvfabrivänförenings stipendium på 10 000 kronor.
katen, som ofta
- För kvalitén och miljöns skull ska vi
innehåller tillsatsämnen, bland annat för att
köpa närproducerade varor. I sak har jag
öka hållbarheten.
inget emot ekologiska produkter, men det kan
- Det går ut över kvalitén, och kvalité är
leda till långväga transporter och det vill vi
något vi verkligen värnar om för alla våra
undvika, säger Margareta Bengtsson (M).
matgäster, säger Lisa Larsson, chef för
Krav ställs också på att te, kaffe, banainternservice där kostverksamheten ingår.
ner, choklad och kakao ska vara krav- och
Laholms kommun har dock inte slagit sig
rättvisemärkta. Och att kött och fågel till
till ro med svenskt kött i köken. Under hösten
övervägande del ska levereras färskt eller
2014 spändes bågen igen. I den nya livsmedvakuumförpackat.
elspolicyn understryks att frukt och grönt
God och näringsrik mat betyder också
som serveras i skolor och på äldreboende ska
vara närproducerat och anpassas efter säsong. mycket. För elever för att orka med skoldagen, för pensionärer för att maten är ett
När det inte är möjligt serveras ekologiska
viktigt glädjeämne under dagen.
produkter.
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Regionala samverkansnämnder

Laholms kommun ingår i fyra regionala samverkansnämnder: Nämnden för överförmyndare i samverkan, Laholmsbuktens va, Nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel
i Halland samt Patientnämnden i Halland.

LBVA

Med vatten på tapeten
Laholmsbuktens va är i högsta grad med i utformningen av vår
framtida kommun och skapar förutsättningar för en växande
befolkning. Investeringstakten är också hög. Under perioden
2015-2017 plöjs 262 miljoner kronor ner i va-anläggningar och
ledningar i Laholms kommun.
Sedan 2011 har Laholmsbuktens va – gemensam förvaltning för hantering av vatten och
avlopp i Laholms och Halmstads kommuner
– egen politisk nämnd. Det ser förvaltningschef Mattias Leijon som en viktig förutsättning för att LBVA ska kunna bidra till att
”skapa en långsiktigt god samhällsutveckling i de båda kommunerna”.
- Det är viktigt att vi tidigt kommer in i
bilden när nya bostadsområden planeras.
Inte minst för att skapa samhällsekonomiska
helhetslösningar för kommunal infrastruktur,
säger Mattias Leijon.
Att minska risken för avbrott i dricksvattenförsörjningen och att slå samman anläggningar för att uppnå stordriftsfördelar, är två
centrala punkter i LBVA:s verksamhetsplan.
För Laholms vidkommande innebär det avveckling av Hedhusets reningsverk, Veinge
reningsverk och biodammarna i Öringe.
Avloppsvatten från dessa anläggningar
överförs istället till Ängstorps reningsverk
i Laholm. Här förestår en investering på 90
miljoner kronor. När det ombyggda verket
tas i full drift under 2018 har kapaciteten
utökats från 27 000 till 50 000 personer.

80 miljoner i vattenverk

För att säkra god vattenkvalité till en
ökande befolkning väntar en annan tung
investering, 80 miljoner kronor i Skottorps
vattenverk. Under kommande år byggs även
ledningsnäten ut för närmare 70 miljoner
kronor. Avloppsledningar dras från Hedhuset till Ängstorp och från Veinge till Laholm
om totalt 2 mil. Och för att öka leveranssäkerheten av dricksvatten läggs ytterligare
en ledning mellan Skottorp och Laholm och
mellan Veinge och Laholm, totalt 1,2 mil.

Dyrt vatten i butik

Under ett dygn förbrukas i genomsnitt 5 000
kubikmeter dricksvatten i Laholms kommun.
Att volymen minskat något under de senaste
åren kan, resonerar Mattias Leijon, bero på att
bland annat disk- och tvättmaskiner förbrukar
mindre mängd vatten. Kanske även ändrade
vanor, allt fler köper vatten i butikerna.
- För mig är denna konsumtion fullständigt obegriplig. Varför betala fem kronor
eller mer för en liter vatten i butik, när vårt
kranvatten endast kostar 1,5 öre per liter och
håller mycket hög kvalité, säger han.

Fakta LBVA i Laholm
Vattenförbrukning: 5 000 kubikmeter/dygn
Spillvatten: 10 000 kubikmeter/dygn passerar reningsverken
(Felkopplingar och inläckage i ledningarna plussar på hanteringen)
45 mil dricksvattenledningar
34 mil avloppsledningar
20 mil dagvattenledningar
2850 ton rötat slam per år
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Patientnämnden och nämnden för hemsjukvård och
hjälpmedel
Samverkan med gemensamma nämnder
för hela länet och Region Halland sker
genom Nämnden för hemsjukvård och
hjälpmedel i Halland samt Patientnämnden i Halland. Den förstnämnda ska
följa upp kommunernas övertagande av
hemsjukvården. Nämnden ska också se
till att hallänningarna erbjuds bra hjälpmedel. Patientnämnden vänder man sig
till när man har synpunkter på hur man
blivit behandlad i vården.

Överförmyndare i samverkan
Sedan årsskiftet ingår Laholms kommun i
Nämnden för överförmyndare i samverkan, vilken även omfattar Halmstads och
Hylte kommun. Nämndens uppgift är att
kontrollera
Just nu är vi i stort behov av goda
det arbete
män till ensamkommande flyktingsom gode
barn. Hör av dig till Överförmyndare
män, förvalti samverkan Tel: 035-13 73 01 (kl
10-12 mån, tis, tor, fre)
are och förmyndare utför. E-post: overformyndaren@halmstad.se Hemsida: www.halmstad.
se/godman

Kommunfastigheter

Kommunens

helägda

fastighetsbolag
Laholms kommun äger två aktiebolag för olika fastighetsändamål, Laholmshem AB och Kommunfastigheter i
Laholm AB. Bolagen har var sin styrelse och skiljer sig
åt gällande verksamhet och ekonomiska mål.
Laholmshem AB

Bolaget har cirka 1 600 lägenheter spridda
över samtliga 14 tätorter i kommunen – och
fler är på gång. Sammanlagt 175 nya lägenheter planeras i Hishult, Våxtorp, Laholm
och i Allarp i södra Skummeslövsstrand.
Bolagets huvuduppgift är att på olika sätt bidra till att det byggs och förvaltas attraktiva
bostäder i hela Laholms kommun.
Som ett allmännyttigt bostadsbolag ska
Laholmshem verka på marknadsmässiga
villkor och samtidigt ta ett socialt ansvar. Bolaget får inte subventioneras av kommunen
och måste enligt lag gå med vinst på samma
sätt som ett privat aktiebolag. Varje krona
i Laholmshem kommer alltså från hyresgästernas hyror. Kommunen har dock som
ägare ett borgensåtagande som motsvarar
cirka 55 procent av tillgångsmassans värde.

Kommunfastigheter i Laholm AB
Denna verksamhet startade 2014. Dess syfte
är att äga och förvalta kommunens samlade
bestånd av förskolor, skolor, LSS-boende

och andra verksamhetslokaler. Bolagets
enda hyresgäst är i praktiken också dess
ägare, Laholms kommun. Detta innebär att
bolagets intäkter kommer från kommunen,
det villa säga som skatteintäkter. Bolaget är
ett självkostnadsbolag och får enligt kommunallagen inte ha ett vinstsyfte. Skälet till
att förvalta fastigheterna i bolagsform är att
aktiebolagets struktur underlättar effektivitet
i förvaltningen av egendomen och möjligheten att utkräva ansvar. I en relativt liten
kommun som Laholm är det också givetvis
en fördel att endast ha en fastighetsförvaltande organisation.

Stora utmaningar

Framöver står bolaget inför stora utmaningar
med krav på renovering och omfattande
nybyggnation, framför allt av förskola, skola
och gymnasieskola. Attraktiva samhällsfastigheter är också ett viktigt konkurrensmedel för att behålla och locka till sig kommuninvånare.

Thomas Jönsson (M) tillträder
ordförandeposten 2015 i styrelserna för Laholmshem
och Kommunfastigheter efter Christian Wahl. Stefan
Lundström (nedan) är vd för bolagen.

Så styrs bolagen
Laholmshem och Kommunfastigheter
tillhör samma koncern och har gemensam
vd, Stefan Lundström. Han ansvarar för
den dagliga ledningen och styrelsen för
den strategiska. Bolagsstämman, som
hålls under våren, är det högsta beslutande organet. Ägarrepresentationen vid
stämman utses av kommunfullmäktige. På
kommunfullmäktiges decembermöte 2014
utsågs Thomas Jönsson (M) till ordförande
i de båda bolagen. Tillträdet sker dock
först efter bolagsstämman. På fullmäktiges
årliga aprilmöte presenteras årsredovisningen. Samma församling beslutar om
större förändringar i bolagens verksamheter, exempelvis försäljning och större
byggnation. Beslut om bolagsordning
och ägardirektiv är viktiga instrument för
fullmäktige för att styra bolagets verksamhet och inriktning. Under verksamhetsåret
genomförs också ägardialog i form av
planerade möten mellan bolagens ledning
och kommunledning.
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Laholm 2025

I Laholms kommun pågår ständig utveckling. Ta en titt i
kristallkulan för att se hur det kan se ut år 2025 när
visionen om 25 000 invånare har uppnåtts.

Sveriges längsta sandstrand

Mellby företagspark – samtliga
tomter har sålts för näringslivsetablering och här finns nu en mix av
tjänste-, tillverknings- och logistikföretag med bästa skyltläge vid E6:an.

har tre tydliga huvudentréer med
service och faciliteter, och badbrygga som lockar soldyrkare från
när och fjärran.

Området kring Laholms
tågstation och Västra
Nyby har fått tillökning av flera

företag, främst inom industri
och handel.

Vision Glänninge har gått från
allmänhetens diskussionsmöte
2014 till verklighet med flervåningshus, F-6 skola och öppna
natursköna ytor.

Laholms tätort är mitt i en

Mellbystrands centrum

byggboom. Hela kvarter byggs eller
renoveras, bland annat utmed
Östertullsgatan, Trädgårdsgatan,
Humlegången och Stortorget.

har fått en ansiktslyftning.
Det nybyggda hotellet vid
stranden lockar nya konferensgäster och turister till
kommunen.

Tågstopp Knäred och
Veinge innebär förbättrade

pendlingsmöjligheter. Det
återkommande fredsfirandet
i Knäred lockar besökare
från när och fjärran.

Skummeslövsstrands
centrum har renoverats och

utmed Stora strandvägen,
ned mot havet, finns bland
annat cykelbana och lekplats.

Östra Nyby blev snabbt en av kommunens populäraste platser att flytta
till. Ytan på 10 000 kvadratmeter
gav plats för 300 bostäder, villor och
flerfamiljshus. Nu är allt bebyggt.

Allarp/Hemmeslöv/Båstad
tågstation – ett nytt samhälle

med plats för tusentals bostäder,
ny tågstation, skolor och butiker.
Nu har det tagit fart på allvar.

Hishults konsthall
har expanderat till ett
fönster mot Europa.

Trygghet - den upplevda tryggheten är
lika bra som den faktiska.
Fossilfritt - kommunens verksamheter
har nått långt med att ersätta fossila
bränslen med förnybara energikällor.
Bredband via fiber - tillgängligt för alla
hushåll i Laholms kommun.
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Välfärdsteknologi - kameror och
rörelsesensorer är en valmöjlighet i
hem med hemtjänstbehov.
Handelsbalans - handelns omsättning
och köpkraft har ökat i takt med det
ökade invånarantalet.

