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Välkommen till Laholm
Det är ett stort steg att flytta. Bara tanken väcker många frågor.
Hur kommer mitt liv att bli på den nya platsen? Kommer flytten att
innebära bättre möjligheter för ett gott liv i Sverige? Kommer jag att
trivas? Kommer allt jag behöver finnas till hands? Finns det möjlighet till arbete och studier? Hur ska det bli för mina barn?
Laholms kommun är en liten kommun i södra Sverige som erbjuder
många fördelar. I Laholm finns goda möjligheter till boende, arbete
och studier. Här finns bra skolor och fritidsaktiviteter för barnen,
här finns affärsutbud och tillgång till sjukvård. Dessutom ligger
Laholm nära flera större städer dit det finns goda kommunikationer.
I Laholm vill vi bli fler! Vi vill växa och utvecklas! Du kan berika
Laholm med din närvaro, dina erfarenheter och dina kunskaper. Vi
tror på mångfald och ser människor från andra länder som en tillgång för vår kommun.
Per Asklund, kommunstyrelsens ordförande och Nils Danred Tf kommunchef

Välkommen till oss!

Per Asklund			
kommunstyrelsens ordförande

Nils Danred
Tf kommunchef		

Fakta om Laholm
Laholms Kommun
Geografi
Laholms kommun ligger i södra Sverige, i landskapet
Halland på västkusten.
Här finns hav och strand i väster, öppna jordbruksslätter
centralt och skog i öster. Ån Lagan flyter genom hela
kommunen och oavsett var du bor så har du nära till
naturen och vattnet.

Västerås

Karlstad

Stockholm

Norrköping
Linköping

Trollhättan

Invånare
2009 hade Laholm c:a 23 400 invånare. 9 procent av
laholmarna är utrikesfödda (jfr 14 procent riksgenomsnitt, 2009).

Göteborg Borås

Jönköping

Växjö
Halmstad

Halmstad

Tätorter
Laholms kommun har 14 tätorter. Laholm är centralorten med cirka 6000 invånare.
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Bo
Boende
I Laholms kommun kan du bo bra och lugnt. Hyresrätterna i Laholms stad är till största
del lägenheter i flerbostadshus. I tätorterna utanför stan finns möjligheter att få hyreslägenheter i småhus med egen trädgård. Laholm har en bra prisbild när det gäller att köpa
sitt eget boende. Precis vid havet är priserna höga, men bara en liten bit längre in från
kusten kan du köpa ett hus till ett mycket lägre pris.

Vi valde Laholm
Helene & Mouhib Boutros

Helene och Mouhib Boutros och
deras barn fick uppehållstillstånd
2006. Innan familjen fick eget
boende i Laholm bodde de hos släkt
och vänner. Under den tiden hann
de vänja sig vid livet här. Helene
gick på öppna förskolan och kyrkans aktiviteter med barnen. Hon
började lära känna folk och trivas.
Idag bor familjen i ett eget hus i Lilla
Detta insåg hon när familjen besökte Tjärby som ligger strax utanför Laholm.
Stockholm för att eventuellt flytta dit.
Helene och äldsta dottern cyklar till
Helene berättar:
jobbet och skolan i Laholm. Den yngsta
– Jag var helt säker på att det var till stor- dottern går i en liten skola i närheten.
staden jag ville, men hjälp vad jag Helene har efter en köksutbildning en
längtade tillbaka till lugnet i Laholm. fast anställning i ett kök på en förskola.
När jag är ute ”Jag var helt säker på att det var till stor- Mouhib har föroch går i Laholm staden jag ville, men hjälp vad jag läng- verkligat sin dröm
med barnen så tade tillbaka till lugnet i Laholm. När jag om en egen frisörhejar alla, och det är ute och går i Laholm med barnen så salong och ser till
finns en trygghet hejar alla, och det finns en trygghet och att laholmarna är
och ett lugn i att
ett lugn i att människor vet vem man är” välklippta.
människor vet
Familjen trivs bra.
vem man är. Det
Numera när de åker till familj och släktblev en kort resa till Stockholm innan ingar i Libanon så längtar de ”hem” till
de gav sig tillbaka till Laholm.
Laholm, till sitt liv och sina vänner här.

Arbeta & Studera
Vi valde Laholm

Att arbeta och studera
Laholm har en lång tradition som jordbrukskommun. Det finns fortfarande jordbruk här
men numera är det små- och medelstora företag som står för den största delen av arbetsmarknaden i kommunen. I första hand är det företag inom grafisk produktion, trä- och
verkstadsbranschen samt livsmedelsindustrin som finns här. Turismen är dock en ökande
bransch och många nya företag startas numera också inom turism och tjänstesektorn.
I Laholm kommer du att erbjudas en tidig kontakt med arbetsmarknaden genom att du får
möjlighet att göra arbetspraktik. På så sätt tränar du både svenska språket och får kunskap
om kulturen på en svensk arbetsplats.

Vägledning

På Lärcentrum i Laholm finns vägledningscentum där du kan få hjälp med ditt studieoch yrkesval. Här kan du prata om din framtid med professionella studie- och yrkesvägledare. Lärcentrum är också en mötesplats
för steget in i arbetslivet genom ett aktivt
samarbete med Arbetsförmedlingen och det
lokala näringslivet.

Utbildning

De flesta utildningarna för vuxna i kommunen
finns samlade på Lärcentrum. Här finns
svenska för invandrare, grundläggande
vuxenutbildning, utbildningar på gymnasial
nivå samt yrkesutbildningar.
Svenska

På Lärcentrum har du möjlighet att studera
alla de nivåer i svenska språket som krävs för
studier på högskolenivå:
Svenska för invandrare, kurs A - D.
Svenska som andraspråk - grundskolenivå.
Svenska A och Svenska B - gymnasienivå.
Övriga möjligheter till studier

Praktik i en av Laholms butiker

Närhet till högskolan i Halmstad samt närheten till andra städer ger många möjligheter
till högre studier inom de flesta områden.

Jasmin Hashem
Jasmin kommer från Irak och flyttade
till Laholm med Migrationsverkets hjälp.
Jasmin berättar att hon är mycket nöjd
med den hjälp hon har fått från kommunen sedan hon flyttat till Laholm.
Det har varit lätt att få kontakt med de
ansvariga handläggarna och hon har alltid känt sig välkommen att komma till
dem när hon haft frågor och funderingar.
”Dessutom har de lärt känna mig och
det är trevligt”, säger Jasmin.
En annan sak som Jasmin tycker är
viktigt och som fungerar bra inne i
centrala Laholm är kommunikationerna.
Det är lätt att ta sig från Laholm till
exempelvis Ängelholm, där Jasmin
studerar på en 2-årig yrkesutbildning.
”Det viktiga just nu är att studera färdigt
och sedan skaffa ett jobb. Kanske jag
startar min egen redovisningsfirma när
jag är klar med min utbildning. Just nu
känns allting möjligt”, säger Jasmin.

”Det viktiga just nu är att studera
färdigt och sedan skaffa ett jobb.
Kanske jag startar min egen
redovisningsfirma när jag är
klar med min utbildning. Just nu
känns allting möjligt”

Barn & Ungdom
Barn & ungdom

Vi valde Laholm

Laholm är en barnvänlig kommun. Det är nära till förskolor och skolor. Här finns ingen
störande trafik. Skolbarnen kan cykla eller gå själva till skolan. Utbudet av fritidsaktiviteter
är stort för både barn, ungdomar och vuxna. Livet i den lilla staden ger många fördelar
för barn och ungdomar.
Skola
– förskoleplatser för de små barnen finns i
hela kommunen. Dessutom finns en öppen
förskola dit du som är föräldraledig kan gå
med dina små barn
– låg- och mellanstadieskolor (klass F-6)
finns i flera av tätorterna i kommunen
– högstadieskolor (klass 7-9) finns i
Laholm, Veinge och Våxtorp
– Osbecksgymnasiet finns i Laholm
– efter gymnasiet finns möjligheter
till vidare studier via vuxenutbildningen
i Laholm eller på Högskolan i Halmstad

Fritid
– föreningsliv med bland annat fotboll,
innebandy, sång, handboll, simning,
tennis, ridskolor, fiske, scouter med mera
– fritidsgårdar finns på flera platser, där
ungdomarna kan träffa sina kompisar
och hitta på roliga aktiviteter
– närheten till naturen ger möjligheter till
många äventyr hela året om
– här finns både sjöar och havet för bad
på sommaren. Om vintern är
kall kan du åka skridskor på sjöarna eller
skidor nedför Hallandsåsens backar

Läs gärna mer om olika aktiviteter på www.laholm.se, kommunal service, idrott & fritid

Lama & Sharaf Massad

Lama och Sharaf flyttade till Laholm
från Malmö. I Malmö var det svårt att
få praktikplats och några saker gjorde
att familjen inte trivdes där. Ändå var
steget stort att flytta från Malmö till en
liten stad som Laholm. Lama och Sharaf besökte Laholm två gånger innan
de bestämde sig.
För sonen Rushd som är 8 år blev flytten väldigt bra. Visst saknar han sin
bästis i Malmö, men annars tycker
han livet i Laholm är toppen. Han går Här är det lugnt och vi känner oss trygga.
i 2:a klass på skolan som ligger nära Vår son cyklar själv till skolan varje
familjens lägenhet.
dag och är ute och
Efter skolan spelar ”Här är det lugnt och vi känner oss rör sig i Laholm
han ofta fotboll och trygga. Vår son cyklar själv till skolan utan att känna sig
tränar med en av varje dag och är ute och rör sig i osäker, och utan
kommunens många Laholm utan att känna sig osäker, att vi känner oro,
fotbollsklubbar. Eller och utan att vi känner oro”
berättar
Lama.
så går han till simKontakterna med
hallen på Folkhälsocentrum, där han kommunen är också positiva. Laholm
tränar med simklubben Stimmet. Dot- är en betydligt mindre stad än Malmö
tern Linn stortrivs på förskolan.
och därför är möjligheter till personlig
Första månaden i Laholm var svår, kontakt mellan handläggare och familjen
berättar Lama, som längtade tillbaka lättare. Här har alla kunnat ta sig tid att
till Malmö. Men nu är det flera saker visa intresse för familjen, säger Lama.
som gör att familjen vill stanna i Laholm.

Service
Service
Laholm har mycket att erbjuda och det är lätt att resa till och från kommunen. Via motorvägen
eller de goda tågförbindelserna når du Köpenhamn, Malmö och Göteborg inom 2 timmar. Vill
du stanna i kommunen finns det mesta du behöver här.
Kommunikation
				
– med buss kan du åka till kommunens alla tätorter och
till Halmstad. Restid till Halmstad c:a 30 minuter
– med tåg åker du mot Göteborg eller Malmö. Restid
till Malmö eller Göteborg c:a 1½ timme
– med bil kommer du snabbt till motorvägen E6 mot
norr (Göteborg) och söder (Malmö/Köpenhamn)
Shopping
– stora och små mataffärer samt en specialbutik där du
kan handla orientalisk mat
– många små affärer med allt från kläder och leksaker
till elektronik och byggvaror
– ett shoppingcentrum i Mellbystrand med flera av de
stora klädkedjorna
– gårdsbutiker på landsbygden som säljer
egenproducerad mat
– secondhand affärer

Sjukvård
– vårdcentraler, dit du i första hand vänder dig vid
behov av vård
– barnavårdscentraler, som följer dina små barns hälsa
och utveckling
– närhet till specialistsjukvård och BB på
Länssjukhuset i Halmstad

”I Laholms mysiga centrum anordnas olika aktiviteter
under året, så som stadsfest, aktivitetskvällar under
sommaren, gammeldagsmarknad med mera. Det
finns också torghandel så gott som dagligen med fisk,
blommor och kläder”

Laholms Centrum

Integrationscentrum
Integrationscentrum
Integrationscentrum i Laholms kommun erbjuder stöd
och hjälp under den första tiden i kommunen. Stödet
riktar sig till nyanlända flyktingar som har uppehållstillstånd och är bosatta i kommunen.
När du kommer som nyanländ är det många viktiga delar
i livet som ska fungera. Du kan behöva vägledning och
information om samhället för att veta vart du ska vända
dig i olika frågor, och för att veta dina rättigheter och
skyldigheter. Vi på Integrationscentrum arbetar för att du
ska känna att du förstår och kan hantera din livssituation,
så att din första tid i kommunen blir meningsfull och
lägger grunden för ett gott liv i Laholm.
Du är alltid välkommen att kontakta oss på Integrationscentrum. Du hittar oss på Lärcentrum, Lantmannagatan 3
i Laholm. Om du har frågor som gäller att flytta till
Laholm, ber du din handläggare på Migrationsverket
eller i kommunen där du bor att kontakta integrationssamordnare Anna Haraldsson.

Kontaktuppgifter
Anna Haraldsson
integrationssamordnare
telefon: 0430-265 10, mobil: 076-7635300
fax: 0430-265 13
e-post: anna.haraldsson@laholm.se

Jenny Strand,
integrationshandläggare
telefon: 0430-265 24
fax: 0430-265 13
e-post: jenny.strand@laholm.se

Milad Karam,
integrationshandledare
telefon: 0430-265 16, mobil: 070-689 02 22
fax: 0430-265 13
e-post: milad.karam@laholm.se

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen – möjligheternas mötesplats
Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Vårt jobb är att så effektivt
som möjligt föra samman dem som söker personal med dem som söker jobb. Vi finns där
behoven finns, i hela landet. Alla våra tjänster är avgiftsfria.

Vi på Arbetsförmedlingen har djup kunskap
om den lokala och regionala arbetsmarknaden
i hela landet. Vi har Sveriges största platsbank där du som arbetssökande kan söka
bland lediga arbeten. Genom att träffa dig
i ett tidigt skede kan vi identifiera dina
erfarenheter, kunskaper och yrkesambitioner för att finna en lämplig matchning
med orter och arbetsgivare där din kompetens efterfrågas.
I Laholm har Arbetsförmedlingen nära
kontakter med företag och arbetsgivare för
att lättare kunna erbjuda möten som kan
leda till anställning, men också för att till-

sammans med arbetsgivare kunna erbjuda
praktikplatser som ska ge en bild av olika
yrken och arbetsplatser. Allt för att Du
som nyanländ snabbt ska kunna få en bild
av hur dina tidigare erfarenheter står sig i
svenskt arbetsliv och för att du ska kunna
ta ställning till om Du ska satsa på utbildning inom ett visst yrkesområde. Mycket
information går att hitta på vår hemsida
www.arbetsformedlingen.se
Välkommen till oss på
Arbetsförmedlingen i Laholm!

Laxfiske vid Lagan

Folkhälsocentrums badland

Mellbystrand

Stadsfesten i Laholm

Fotbollsmatch på Glänningepark

