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 PROTOKOLL 
LAHOLMS KOMMUN Glänningeskolan   
Ungdomsforum 14 november 2019 
Dnr: KS 2019-45  
 
Plats och tid Glänningeskolan, Laholm, 191114, 13.00-14.30   

 
Ungdomar   

  Matteus Kurtsson, Våxtorpsskolan 

  Moa Pålsson, Våxtorpsskolan 

  Tilda Svensson, Våxtorpsskolan 

  Indra von Sydow, Lagaholmsskolan 

  Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan 

  Sabina Holgersson, Lagaholmsskolan 

Axel Nilsson, Osbecksgymnasiet 

   

Politiker  Kenneth Camitz, ordförande socialnämnden  

Jonas Hellsten, ordförande kommunfullmäktige 

Erling Cronqvist, ordförande kommunstyrelsen 

Roland Norrman, 1. vice ordförande kommunstyrelsen 

Knut Slettengren, ordförande miljö och byggnadsnämnden 

Roland Gottfridsson, ordförande kommunfastigheter Laholmshem 

       
Övriga deltagande Richard Mortenlind, verksamhetschef barn och unga 

  Leena Lindberg, måltidschef, Laholms kommun 

  Alma Vodenicarevic, region Halland, lokala nämnden Laholm 

  Carl Fredrik Stefansson, Ungdomssamordnare  

    

   

    

  
Utses att justera Sabina Holgersson   
 
 
 
Ordförande  __________________________________ 
 Jonas Hellsten, ordf. i Kommunfullmäktige  

 
 
Sekreterare  
 __________________________________ 
 Carl Fredrik Stefansson, ungdomssamordnare 

 
 
Justerande __________________________________ 

 Sabina Holgersson, Lagaholmsskolan



 
1. Öppnar mötet 
Jonas hälsar alla välkomna till mötet och vi har en presentationsrunda.  

 

2. Val av justerare 
Sabina Holgersson 

 

3. Godkännande av dagordning  
Mötet godkänner dagordningen. 
 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Alla har fått tillgång till föregående mötesprotokoll via någon digital plattform. Carl Fredrik 
läser upp besluten som togs i oktober. 
 

5. Frågor till Måltidschefen  
Representanter från Osbeckgymnasiet har via elevrådet och Ungdomsforum 10/10 
ställt frågor kring prishöjning i kiosken på skolan och avskaffandet av 
kontanthantering 
 
Leena svarar att en prishöjning i kiosken har skett på grund av en tidigare för låg 
prisbild. På frallorna hade till exempel inte personalkostnaden räknats med. Torkan 
sommaren 2018 har också drivit upp inköpspriserna på råvaror. Det ska heller inte 
ske en oschysst konkurrens mot dom privata aktörerna, därför har priserna behövts 
regleras.  
 
Kontanthanteringen har blivit avskaffad på grund av rånrisken. Kontanthantering 
har även slopats på andra verksamheter i kommunen. Ambitionen är att införa 
Swish men än så länge har inte det varit möjligt av tekniska skäl.   
Axel lyfter fram att det varit otydliga och dubbla svar från verksamheten när frågan 
ställts från elevrådet.   
 
Tilda påpekar att det inte går att se matsedeln i V-klass på Våxtorpsskolan. Inget 
bra svar på vad detta beror på kan ges vid sittande sammanträdde.   
 
En fråga om de vegetariska alternativen ställs. Får man ta vegetariskt? Även om  
man inte är vegetarian. Leena återkommer med information och kontaktperson.  
 
Leena hälsar till alla att hon vill ha mycket input om de vegetariska rätterna.  
 
6. Lokala nämnden Laholm 
 
Jonas och Alma presenterar Region Halland och Lokala nämnden Laholm.  
Målet är en god och jämlik hälsa hos laholmare. Ett extra fokus är på barn och 
unga.  
 
Frågan ställs var man ska vända sig om man har en kompis som befaras må 
psykiskt dåligt. Richard ger rådet att prata med den närmsta vuxna man känner 
förtroende. Annars finns alltid Elevhälsa att vändas sig till.  
 
Alma ställer frågan till ungdomarna hur de möter psykisk ohälsa. Många olika 
perspektiv ges, bland annat att ungdomarna upplever ett utbrett 
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självskadebeteende hos kamrater. Förutom de allvarliga konsekvenserna detta 
beteende innebär för individerna själva så skapas också en oro hos kamrater i 
skolan.  
 
På Våxtorpsskolan ska en temadag hållas i februari på ämnet psykisk ohälsa och 
självskadebeteende. Syftet med temadagen är att stärka sammanhållningen och 
gemenskapen på skolan som annars beskrivs som generellt dålig. Detta initiativ 
kommer från eleverna själva och från elevrådet. Region Hallands lokala nämnd 
Laholm har gärna en dialog med elevrådet i Våxtorp för att undersöka om det finns 
utrymme för samverkan med denna temadag.  
 
7. Aktuella ungdomsfrågor 
 

• Information från elevråden 
 
- Våxtorpsskolan 
Eleverna på högstadiet får enbart åka till simhallen en gång om året. Det 
upplevs som orättvis jämfört med Lagaholm som får åka fler gånger. Det är 
inte heller positivt att de nyanlända som tar extra simlektioner måste åka in 
med lågstadiet för att simma. Det hade upplevts som bättre om de kan få 
åka in med sin egen klass och öva. 
 
Richard svarar att de är upp till varje rektor att planera och bestämma över. 
Att Lagaholm kan besöka simhallen flertalet gånger på ett läsår är troligtvis 
pga. det geografiska läget och därmed att skolan inte behöver ordna bussar 
är Jonas svar.    
Eleverna  
 
En fråga ställs om Karseforsdansen 2020. Samma fråga har även 
Lagaholmsskolan. Richard svarar att det finns avsatt pengar i 
budgetförslaget för detta nästa år, sen får uppdelningen av arrangemanget 
bedrivas på samma sätt som innan och delas upp mellan skolorna.  

 
 
- Veingeskolan  
Ingen närvarande 
 
- Lagaholmsskolan 
Det finns svartmögel i killarnas dusch. Ungdomarna uppmanas att kontakta 
skolvärdinnan som anmäler detta till fastighetsskötaren enligt rutin.   
 
Indra undrar hur andra skolor gör kioskerna? Kan eleverna driva den då 
personalen som tidigare jobbat i kiosken inte längre finns kvar p.g.a. 
besparingsskäl. Richard svarar att ungdomar kan vara med i att driva en 
kiosk men det måste alltid vara en vuxen involverad och ansvarig.  
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- Osbecksgymnasiet 
Elevrådet kommer ha ett stormöte i december, så inga frågor därifrån i 
nuläget.  
 

• Övriga arrangemang/info från fritidsledarna 
Ingen fritidsledare är närvarande 
 

• Nyheter från Aktivitetshusets styrelse 
Planering av sportlovsaktiviter har satt igång. Eventuellt ska styrelsen få en 
egen budget att hantera. Det planeras även för ett mini-MBU då det 
ordinarie projektet har mottagits väl.  

 

• Internationellt 
Ingen ny information bortsett från att projektet Artsy me med Estland, Irland och 
Grekland fortskrider.  

 
8.  Ungdomars frågor till politiken 
Ungdomarna undrar varför de lyfts fram så få positiva exemplen från kommunen i 
dagens mediebrus. Den senaste tiden har det mest varit negativa rubriker.  
Erling svarar och delar ungdomarnas iakttagelse, det är svårt att få fram de positiva 
exemplen i media.   
 
Richard håller fram att vi kan bli mycket bättre på att lyfta våra positiva exempel.  
 
Roland tackar ungdomarnas perspektiv, och svarar att kommunen för första 
gången anställt en kommunikationschef och han tror att det kommer bli en positiv 
effekt av detta.  
 
9. Politikernas frågor till Ungdomsforum 
Erling ställer frågan till ungdomarna hur utbrett narkotika upplevs vara i Laholms 
kommun. Ungdomar svara att de enbart känner till att polisen gjort insatser i 
skolornas lokaler utanför skoltid men det vet inget vad resultatet av dessa varit. Det 
finns även ryktesspridning i hur narkotika distribueras via post.   
 
8. Eventuella samråd 
Ett samråd har inkommit från miljö-och byggnadskontoret om Åmot 2:4. Carl 
Fredrik föreslår att ungdomsforum tar upp detta samråd på december månads 
sammanträdde istället då det är inom samrådstiden och tjänstemän från miljö-och 
byggnadskontoret kommer närvara.  
 
11. Övriga frågor 

• Alla tygmöbler har blivit borttagna på Lagaholmsskolan på grund av 
vandalisering. Det upplevs som kollektiv bestraffning. Rektorn äger frågan 
om möblerna.  
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• Ett rykte har cirkulerat att Stadsbibliotek ska bli nedlagt. Politiker och 
tjänstemän kan med bestämdhet dementera detta rykte.  

• Lagaholmsskolan har Veinges gamla möbler, detta upplevs vara ett 
arbetsmiljöproblem då det är ett ihop plock av olika möbelstorlekar. Roland 
vill att ungdomsforum hänvisar en lärare till Möbellagret. 

• Hallandstrafiken upplevs inte ha blivit bättre. Ungdomsforum vill bjuda in 
Hallandstrafiken med en trafikplanerare. Ungdomsforum ska vid samma 
tillfälle också bjuda in skolskjutsplanerare Veronica Johansson 

 

 
12. Mötet avslutas 
Jonas tackar för idag och avslutar mötet.  
 

 

 

 


