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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid  Svanen, Stadshuset Laholm, 191212, 13.00-15.00 

  
Ungdomar Ivo Hagström, Osbecksgymnasiet (till. kl. 14.55) 

  Ida Lövenbo, Osbecksgymnasiet 

  Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan (till kl. 14.45) 

  Sabina Holgersson, Lagaholmsskolan (till kl. 15.00) 

  Indra von Sydow, Lagaholmsskolan 

  Thea Gunnarsson, Lagaholmsskolan 

  Anna Svensson, Veingeskolan 

  Ebba Johansson, Veingeskolan 

  Ella Larsson, Veingeskolan 

  Jonna Strand, Veingeskolan 

  Matteus Kurtsson, Våxtorpsskolan 

  Erika Melin Lennäng, Våxtorpsskolan 

  Moa Pålsson, Våxtorpsskolan (till kl. 14.45) 

    

Politiker   Ove Bengtsson (c), ordförande Kultur- och utvecklingsnämnden 
Jonas Hellsten (m), ordförande Kommunfullmäktige och Ungdomsforum 

 Roland Norrman (m), vice ordförande Kommunstyrelsen (till kl. 14.30) 

Knut Slettengren (m), ordförande Miljö- och byggnadsnämnden 

Roland Gottfridsson (c), ordförande Laholmshem och  

Kommunfastigheter 

Kenneth Camitz (m), ordförande Socialnämnden (till kl. 15.00) 

   
Övriga deltagande Andreas Meimermondt, chef för Kultur- och utvecklingsverksamheten 

Agnes Marklund, planarkitekt (till kl. 14.20) 

 Ingelöv Karlberg Fast, plantekniker (till kl. 14.20) 

  Sofia Larsson, Ungdomssamordnare  

  
Utses att justera Thea Gunnarsson, Lagaholmsskolan  
 
 
Ordförande  __________________________________ 
  Jonas Hellsten, ordförande 

 
Sekreterare  
 __________________________________ 
 Sofia Larsson, ungdomssamordnare 

 
 
Justerande __________________________________ 

 Thea Gunnarsson, Lagaholmsskolan 
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1. Mötet öppnas, presentationsrunda  
Jonas öppnar mötet, presenterar sig och alla andra presenterar sig. 
Ungdomssamordnare Sofia Larsson, är glad att vara tillbaka efter sina sex månaders 
tjänstledighet.  

 
2. Val av justerare 

Mötet väljer Thea Gunnarsson till justerare.  

  
3. Godkännande av dagordning  

Mötet godkänner dagordningen.   

 
4. Genomgång av föregående protokoll 

Sofia går igenom protokollet från förra mötet.  

 
5. Återkoppling från Hallandstrafiken – kultur- och utvecklingschefen 

Andreas Meimermondt fick uppdraget på sista mötet i våras att ta med sig 
Ungdomsforums frågor till Hallandstrafiken. Frågorna har behandlats i KUN:s 
ledningsgrupp, kommunens ledningsgrupp och sedan med Hallandstrafiken vid ett 
möte. Nu har han svar på era frågor. 
 
- Bussarna från Mellbystrand/Skummeslöv hoppar över stationer och är ofta fulla.  

Svaret är att bussarna INTE ska hoppa över stationer, och efter att ha gjort en 
räkning av passagerare under två veckor visar det sig stämma att det ofta är fullt. 
Nu har extra bussar satts in vissa dagar. Sabina meddelar att det inte är fullt 
längre, men däremot hoppar bussarna fortfarande över stationer.  
 

- Kort om tid till bussen efter skolan. 
Ingen förändring under våren men till hösten kommer bussen att gå 5–7 minuter 
senare. 
 

- Fritid – att ta sig till och från aktiviteter på eftermiddagar/kvällar 
Just nu finns ingen lösning, men det jobbas vidare med och Andreas kommer att 
återkomma om 4–6 månader i den frågan. 
 

Han säger även att det är bra att ni lyfter frågorna, svårt att göra alla nöjda men det är 
viktigt att lyfta era behov.  

 
6. Utbildning av samhällsbyggnadskontoret 

Agnes och Ingelöv presenterar vad en detaljplan är.  
 
Ungdomsforum får jobba i grupper med att skapa sin egen plan för ett område.  
 
Genomgång av Åmot 2:4, planer för området är radhus eller parhus, 8 meter, två 
våningar.  
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Synpunkter från Ungdomsforum: 
- Spara mycket skog, det är viktigt att det finns ytor som är obearbetade för barn att 

leka på.  
- Lite större trädgårdar önskas till varje hus.  
 

7. Aktuella ungdomsfrågor 
 

• Information från Elevråden 
 

- Osbeck 
Har fått reda på att all ska få ID-brickor. Kungadrabbningen ska bommas igen för 
trafik, så bara leveranser ska kunna köra där.  
Elever och personal känner sig otrygga i vissa delar av skolan och ett flertal åtgärder 
förutom id-brickor är på gång.   
 
- Lagaholmsskolan 
Har pratat om ventilationen, dålig ventilation, men den har blivit bättre.  
Pratat om Karsefors eftersom rektorn på skolan inte tycker att skolan ska genomföra 
det för att lärarna har för mycket att göra. Eleverna är inte nöjda med det, eftersom 
lärarna gärna vill genomföra det, inom sin arbetstid. Det finns flera som är frivilliga att 
hjälpa till.  
 
Beslut: Sofia får i uppdrag att prata med utbildningschefen.  
 
Diskussioner med rektor angående hur många prov man får ha per vecka. Eleverna 
är väldigt stressade och särskilt i slutet av terminen är det alldeles för mycket. Finns 
ju andra metoder än prov och tester för att veta vad eleverna kan.  
 
Thea undrar om man kan få ett beslut övergripande i kommunen. Vi bjuder in 
utbildningschefen med flera från utbildningskontoret till nästa möte och lyfter frågan.  
 
Alla lärare borde lägga ut sin planering flera veckor innan. På Veingeskolan finns en 
elevsamordnare som kan hjälpa till med studieteknik med mera. 
 
Beslut: Bjuda in personer från utbildningskontoret till kommande ungdomsforum. 
 
- Våxtorpsskolan 
Problem med snusk på toaletterna, elevrådet bjöd in städet och toaletterna låstes upp 
men sen har det inte funkat, så nu är ca hälften låsta. Kenneth menar att man borde 
ha kameraövervakning i korridorerna.   
 
Temadagen förbereds till februari, tema psykisk ohälsa.  
 
Mycket bråk och stök på skolan just nu. Mycket rasistiska ord i korridorerna. Väldigt 
många elever på skolan. Lärarna får allt mer att göra.  
 
- Veingeskolan 
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Har inte pratat så mycket på senaste tiden. Har varit problem med trafiken runt 
skolan. Farligt för barnen som ska gå in på fritids.  
 
Diskussioner var man får parkera med A-traktorer och moppebilar.  
 

• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
Sportlovet planeras och har ni idéer om vad ni vill göra vän er till er fritidsledare.  

 
• Nyheter från aktivitetshusets styrelse 

Inga nyheter just nu, ska planera våren på nästa möte.  
 

• Internationellt 
Sofia presenterar hennes och jasmins besök i Estland, där det hade ett APV 
(Advanced Planning Visit) i november. För att få åka med till Estland den 3-11 april 
ska man vara mellan 14-18 år, intresserad av gatukonst, ha ett giltigt pass och skicka 
in sin ansökan till sofia.larsson@laholm.se  senast den 20 januari. I ansökan ska man 
skriva namn, skola, ålder, varför man vill åka med och vad man ska lära sig.   

 
8. Ungdomars frågor till politiken 

Indra undrar om betyg i årskurs 4, ska det införas? Nej, finns inga sådana beslut.  

 
9. Politikernas frågor till ungdomsforum  

Ove informerar om att paviljongerna vid Osbeck kommer att försvinna, alla utom en. 
Osbeck kommer att få tre klassrum i korridoren mot Lagaholmsskolan. En del i 
otryggheten är att det är trångt.  
 
Roland undrar om vem som jobbar med trafiken i Veinge? Rektorn arbetar med det.  
 
Kenneth önskar alla en god jul.  

 
10.  Eventuella ansökningar om idépengar  

Inga.  

 
11.  Nästa möte 

Ungdomssamordnaren kommer att lägga en plan för våren och skicka ut i januari.  

 
12.  Övriga frågor 

Thea undrar varför rektorn inte är på skolan så mycket och det upplevs som ett 
problem. Behöver kunna få kontakt med henne bättre när hon är borta. 
 
Matteus undrar över förändringar i besparingar. Hur kommer det att påverka oss i 
skolan. Ove svarar att de håller på att titta på budgeten för KUN nu, internbudgeten 
ska fastställas på måndag. Utbildningen kommer att få mer pengar. BUN kommer 
också att fastställa sin budget nästa vecka.  
 
Har ni diskuterat tema för ungdomskonferensen? Konferensen är den 19 mars. 

• Psykisk hälsa 

mailto:sofia.larsson@laholm.se
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• Integration  

• HBTQ 
 
Sofia kommer att lägga ut en omröstning på Facebook och därefter kommer temat att 
fastställas på nästa möte. 
 
Ida berättar att de har pratat mycket om integration på Osbeck och har bjudit in elever 
som berättat om sina länder.  

 
13.  Mötet avslutas  

Jonas tackar för ett bra möte och önskar alla god jul och gott nytt år.  

 
 


