
Människor som flytt till Sverige 

Så kan du hjälpa  
till i Laholm 

 

Ingen av oss har undgått det stora antalet människor som 

har flytt till Sverige. Många kommuninvånare hör av sig till 

Laholms kommun för att man på något sätt vill hjälpa till. 

Här listar vi några av möjligheterna att engagera sig. 

 

Engagera dig i föreningslivet 

Genom föreningslivet i Laholm finns det många möjligheter till 

möten med nyanlända flyktingar och till engagemang för att skapa 

delaktighet för nyanlända. Genom Röda Korset, Knäreds sam-

hällsförening och föreningen Laholm utan gränser når du många av 

de mötesplatser och aktiviteter som anordnas. Kontakt Röda Kor-

set: Tel 0430-125 40, mejl kupan.laholm@inkorgen.se. Kontakt 

Knäreds samhällsförening: styrelsen@knared.nu,  

www.facebook.com/knaredssamhallsforening. Kontakt Laholm 

utan gränser: Tel 070-2069896, laholmutangranser@gmail.com, 

www.laholmutangranser.com. 

 

Engagera din förening 

I Laholm finns ett nätverk mellan kommun och civilsamhälle. 

Nätverkets syfte är att ta tillvara och samordna resurserna hos alla aktörer i civilsamhället som vill 

bidra till förbättrad integration i Laholm. Alla ideella föreningar och organisationer är välkomna att 

delta i nätverket. Vill din förening delta eller veta mer om nätverket, kontakta Integrationsenheten 

(telefonväxel 0430-15000). Mer information finns även på www.laholm.se .  

 

Bli språkvän 

I höstas startade projektet Språkvän upp i Laholm där du som språkvän matchas ihop med en nyan-

länd så att ni lär känna varandra. Du kan få en vänskap för livet samtidigt som du hjälper den nyan-

lände att öva sig i det svenska språket. Vid frågor kontakta integrationsenhetens projektledare Jas-

mine Pejov, via mejl jasmine.pejov@laholm.se eller telefon 070-209 44 15. 

Nuläge 
Under 2015 sökte 163 000 männis-

kor asyl i Sverige. Av dessa var  

35 000  ensamkommande barn.  

Under 2015 bosatte sig närmare 

300 personer med uppehållstillstånd 

i Laholms kommun. Majoriteten 

deltar i etableringsinsatser under 

sina första två år, som består av 

arbetsförberedande insatser, sam-

hällsorientering och undervisning i 

svenska. Det bor också cirka 470 

asylsökande personer i kommunen, 

varav drygt 110 ensamkommande 

barn. De ensamkommande 

ungdomarna bor i kommunens 

boenden eller familjehem, medan 

de allra flesta asylsökande bor i 

något av Migrationsverkets 

asylboenden eller hos släktingar 

och bekanta. Majoriteten av dem 

som kommer till Laholm är från 

Syrien och Afghanistan.  
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Ge läxhjälp till ensamkommande ungdomar 

Det finns behov av läxhjälp för de ensamkommande ungdomarna. Kontakta socialtjänsten via tele-

fonväxel 0430-150 00. 

 

Bli god man för ensamkommande barn 

Den gode mannens uppgift är att se till att barnet får en trygg tillvaro under sin första tid i Sverige. 

Den gode mannen ansvarar för barnets ekonomi, bevakar barnets juridiska rättigheter, sköter kon-

takt med skolan och boendet med mera. Kontakta Överförmyndare i samverkan för mer infor-

mation, via mejl overformyndaren@halmstad.se eller telefon 035-13 70 00. 

 

Bli familjehem till ensamkommande barn 

Socialtjänsten söker familjer/personer som kan tänka sig att öppna sitt hem för ett ensamkommande 

barn som har behov av att bo i en familj. Kontakta familjehemshandläggare Britt Eklind via mejl, 

britt.eklind@laholm.se eller telefon 0430-265 82. 

 

Bli fadderfamilj till en ensamkommande ungdom 

Socialtjänsten söker personer som vill dela med sig av sitt familjeliv och vara en social resurs för 

ensamkommande ungdomar i åldern 15-17 år. Det kan till exempel handla om att äta mat tillsam-

mans, göra små utflykter, fira högtider tillsammans eller bara umgås i hemmet eller kanske heja på 

fotbollsmatchen. Som fadder har man inte något ansvar för processer, ekonomi eller skolgång utan 

det ansvaret har god man, personal på boendet eller socialsekreterare.  

Kontakta integration Slussen via mejl integration.slussen@laholm.se eller telefon 0430-265 16. 

 

Ge fotbollsskor till ensamkommande ungdomar 

Behovet av fotbollsskor för de ensamkommande ungdomarna är alltid stort! Kontakta socialtjänsten 

via telefonväxel 0430-150 00. 
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Öppna upp din arbetsplats 

Kan du erbjuda nyanlända studiebesök eller praktikplats på ditt arbete? Kontakta Arbetsförmed-

lingen i Laholm, etableringsresurs Zidane Sbiki via mejl zidane.sbiki@arbetsformedlingen.se eller 

telefon 010-488 66 23. 

 

Hyr ut lägenhet eller hus 

Det är brist på lediga bostäder i Laholm. Detta drabbar naturligtvis nyanlända flyktingar. Om du har 

en lägenhet, hus eller del av hus ledigt för uthyrning kan enheten för ekonomiskt bistånd förmedla 

kontakt med behövande. Kontakta enhetschef Inger Jönsson via mejl inger.jonsson@laholm.se eller 

telefon 0430-152 97. 

 

Tack för din hjälp! 
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