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 PROTOKOLL 
LAHOLMS KOMMUN Veingeskolan  
Ungdomsforum 13 februari 2019 
Dnr: KS 2019-45/20  
 
Plats och tid  Sal E209, Veingeskolan, Veinge, 190213, 10.00-12.00 

  
Ungdomar Hanna Andersson, Våxtorpsskolan 

  Ida Lövenbo, Våxtorpsskolan 

  Ludvig Persson, Veingeskolan 

  Nina Christensen, Veingeskolan 

  Ylva Andersson, Veingeskolan 

  Anna Lundin, Lagaholmsskolan 

  Indra von Sydow, Lagaholmsskolan 

  Thea Gunnarsson, Lagaholmsskolan 

  Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan 

  Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet 

  Molly Andersson, Osbecksgymnasiet 

  

Politiker   Maria Bronelius, ordf. barn- och ungdomsnämnden  

Jonas Hellsten, ordf. i kommunfullmäktige och ungdomsforum 

Roland Norman, vice ordförande kommunstyrelsen (från kl. 10.30) 

Kennet Camitz, ordförande socialnämnden 

     

Övriga deltagande Leena Lindeberg, måltidsverksamheten 
  Patrik Ahmliden Johansen, fritidsledare  

  Emma Vinterstjärna, fritidsledare 

  Sofia Larsson, ungdomssamordnare 

  Sarah Jaoudat, Ungdomsteamet (från kl. 11.00) 

Martina, Marku, Ungdomsteamet (från kl. 11.00)  

 

Utses att justera Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet   
 
 
 
Ordförande  __________________________________ 
 Jonas Hellsten, ordf. i Kommunfullmäktige  

 
 
Sekreterare  
 __________________________________ 
 Sofia Larsson, ungdomssamordnare 

 
 
Justerande __________________________________ 

 Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet



 
 

1. Mötet öppnas, presentationsrunda  
Jonas hälsar alla välkomna och berättar att vi kommer att köra lite temamöten. Idag är det 
tema kost. Nästa gång kommer Hallandstrafiken.  

 
2. Val av justerare 

Jasmine Darban utses till justerare.  

  
3. Godkännande av dagordning  

Mötet godkänner dagordningen.  

 
Genomgång av föregående protokoll 
Sofia går igenom föregående protokoll och det godkännes.  
 

4. Externa gäster 
Lena Lindeberg är ansvarig för måltidsservice och presenterar sig. Hon vill diskutera kring 
tre ord: 

• Sopinksfridag 

• Vegetarisk/vegansk kost 

• Äckligt 
 
Under våren kommer de att arbeta med klimatsmart kost mer. De har ett förslag att testa att 
inte ha någon möjlighet att slänga mat. Det finns en film man kan titta på om detta från en 
annan skola.  
 
De vill införa mer vegetarisk man på menyn, och de vill även testa vegansk kost. Men man 
kan inte ha vegansk kost på alla skolor eftersom kunskapen inte finns. Nina lyfter att det är 
bra att man har mer vegetarisk kost, men att det inte alltid är så gott, de kan inte laga det 
ordentligt. På Våxtorpsskolan har de inte börjat med mer vegetarisk kost, men de andra 
skolorna har det.  
 
På Lagaholmsskolan har det inte varit något matråd på länge, men nu är det bestämt den 8 
mars. På det mötet kan man ge förslag på rätter man vill ha. De har anställt en ny person 
som ska jobba med menyer som heter Sebastian.  
 
Thea lyfter att det är klagomål på vegetarisk mat eftersom den inte ser tilltalande ut. Indra 
berättar att de klagar på att det är för mycket vegetariskt. Man behöver jobba med 
inställningen av eleverna till vegetarisk mat. Anna tycker inte att man ska kombinera två 
goda rätter som köttbullar och potatis tillsammans med nudelwok.   
 
Kennet frågar om matsedeln, när den sätts, gås den igenom med matråden? Det har man 
inte gjort, men det är en bra idé.  
 
Thea undrar om hur ofta man kan ha kokt potatis – ibland är det tre av fem dagar.  
 
Maria tar upp frågor som lyfts tidigare, det är rinnig inuti fast den är hård utanpå. Leena 
svarar att det beror på kvaliteten på potatisen. Potatisarna med skal på brukar vara bättre. 
Man skulle kunna ha valmöjligheten, mellan skalad och icke-skalade. På Våxtorpsskolan 
har de nästan bara skalad potatis.  
 
Ofta har man ersatt med substitut, exempelvis quorn. Eleverna har saknat variationen i 
kosten. Nu är tanken att den vegetariska kosten ska skilja sig helt.  
 
Molly undrar om lösningen på klimatfrågorna att äta vegetariskt – är det inte också att äta 
bra kött? Jo, det finns många olika lösningar, svenskt kött, kyckling, bra fisk. Det finns olika 
svar.  
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Jasmine tycker att den vegetariska kosten på Osbecksgymnasiet är väldigt bra. Det är 
fortfarande de som tror att man inte får ta av den vegetariska kosten om man inte är 
vegetarian.  
 
Anna lyfter att det är viktigt att fråga ungdomarna vilka rätter de vill ha.  
 
Ebba tar upp att på vissa skolor byter man namn på Fisk Björkeby, men folk äter inte den i 
alla fall. 
 
Nina undrar vad det är för olika sorters fisk? Leena vet att vi har kolja, sej och sällan lax.  
 
Molly tar upp att i hemkunskapsböckerna finns det väldigt goda recept, kan man inte 
använda dem för maten i skolan. Eleverna tar med sina hemkunskapsböcker på nästa 
matråd på Lagaholmsskolan.  
 
Sofia lyfter att det är viktigt att laga rätter som ungdomarna gillar, då kanske de inte ens 
märker att det är vegetarisk.  
 
Äter man god vegetarisk mat i skolan så kanske man även lagar mer vegetariskt hemma.  
 
Grön, gul eller röd gubbe – det vore bra att lösa detta så att man kan se vad man tycker om 
maten, via v-klass eller Facebook eller Instagram.  
 
- Vad är äckligt? 
Vi behöver diskutera vad det betyder för att de ska kunna veta vad som inte är bra.  
 
Mötet diskuterar salladsbuffén – de vill ha olika sallader, inte blandade.  
 
Tacokrydda på andra rätter än taco är inte bra, i alla fall inte fisk.  

 

5. Aktuella ungdomsfrågor 
Presentation av Roland, som är en av tre kommunråd, och är det sedan 1 januari. Den 
viktigaste frågan för Roland just nu är att få ihop en bra budget, som ska räcka till allt det 
som behövs. Kommunen ska spara 28 miljoner under åren 2020-21.  
 

• Information från elevråden 
 
- Lagaholmsskolan 
 
Bussarna: 
- Ersättningsbussen efter skolan ska gå 16.07, så att alla hinner med. 
- Bussarna på morgonen ska gå samma tid hela tiden, i måndags gick bussen raka vägen 
istället för Strandhotellet, andra dagar gör den inte det. Kan man inte bestämma hur det ska 
vara. 
- Tiderna ska stämma så man inte missar bussen. 
- De vet inte var bussen ska gå på eftermiddagarna.  
- Ibland missar man bussen för att den kommer 5-7 minuter tidigt.  
- Busskorten gäller inte efter en viss tid.  
 
Har fått en friluftsdag, det blev ingen skidåkning och det är något eleverna inte är nöjda 
med. Anna la ett förslag att eleverna kan få lägga förslag.  
 
Användning av plast, vi slösar på plast – hur kan vi i Laholm göra för att inte använda så 
mycket. Maria säger att man måste använda en del plast i livsmedelshantering, men barn- 
och ungdomsnämnden blev lite överkörda att alla skolor i kommuner ska arbeta för att bli 
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miljöcertifierade (grön flagg). Då jobbar man bland annat för att minska plasten. 
Kommunfullmäktige ska varje år dela ut ett miljöpris till en skola.  
 
Thea säger att det är mycket stenciler i skolan, som de arbetar med, istället för att arbeta på 
datorn.  
 
Kennet lyfter att vi inte behöver skriva ut dagordningar på ungdomsforum till exempel.  
 
Maria nämner att vi är digitaliserade så pappershanteringen borde minska. Lärarna behöver 
bli bättre på att använda datorerna.  
 
Molly menar dock att man måste få skriva ut ibland, det kan vara lättare att plugga när man 
har det på papper.  
 
Indra undrar hur man jobbar med det i kommunen? Får inte handlingar i papper längre, 
utan får de i paddan.  
 
Källsortering på skolorna behövs införas.  
 
Hanna lyfter att deras rektor berättade att de ska börja källsortera. Det sa hon att det skulle 
vara infört till januari, men det har inte hänt.  
 
Anna ska till Sparbanken och prata om Karsefors i nästa vecka.  
Beslut: Anna och Sofia bjuder in till en grupp som kan diskutera detta vidare.  
 
Lagaholmsskolan – duscharna är ofräscha och duscharna fungerar inte.  
 
- Veingeskolan 
Ska ha kärlekstemadag imorgon, Hampus Nessvold kommer bland annat. 
 
På elevrådet pratade de om vad det finns på helgerna? Vill gärna ha mer att göra. 
 
Karsefors, vill gärna ha dansen vecka 21 på torsdagen.  
 
Vill ha fler discon som det på Strandhotellet.  
 
Varför är det inte gratisaktiviteter längre på loven? Emma svarar att fritidsledarna inte 
längre får statliga medel.  
 
Behöver ha ett system för att ta hand om panten. Behöver källsortering allmänt.  
 
- Våxtorpsskolan 
Har inte haft möte på länge för rektorn har inte kunnat. 
 
Jobbat med att få tillbaka vattenautomaten.  
 
Får ny rektor – den på högstadiet kommer snart.  
 
Har haft väldiga diskussioner om att ha soffor i korridorerna.  
 
Omklädningsrummen i idrottshallen är inte fräscha.  
 
- Osbecksgymnasiet 
Ska prata mer om LUPP-enkäten. 
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• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
Martina och Sarah från Ungdomsteamet presenterar sig  
 
Emma och Padde berättar om vad som händer på sportlovet: 
-GeKås 
- Isaberg 
- Prison Island 
- Tjejkväll på Aktivitetshuset 
- Mekanisk tjur på Vibes. 
 
Detta har spritts via www.laholm.se och via sociala medier. De flesta aktiviteter vänder sig 
till ungdomar mellan 13-20 år, men det finns lite aktiviteter för yngre barn på 
Teckningsmuseet och biblioteket. Säg gärna till elevrådet så att de kan sprida det. Vill 
gärna ha affischer i skolorna.  
 
Jonas har fått en fråga om Hishult/Knäred om aktiviteter där. Det kommer att vara öppet på 
måndag i Hishult.  
 

• Nyheter från aktivitetshusets styrelse 
Styrelsen har sökt pengar från Ung i Halland för tre aktiviteter: Just dance, matlagning och 
filmkväll. I mars kommer det att hållas ett stormöte i huset.   
 

• Internationellt 
Jasmine berättar att det är en grupp som planerar ett utbyte med Sicilien, tema mat och 
psykisk hälsa. De har börjat skriva på en ansökan som ska skickas i i april till Erasmus+.  
 

6. Ungdomars frågor till politiken 
 

• Hallandstrafiken 
- Vill ha fler busskurer i Mellbystrand 
- Fler bussar på helgerna mellan Laholm och Mellbystrand 
- Fler bussar mellan Våxtorp och Laholm 
- Bussen sen från Veinge till Laholm på mornarna 
- Buss kl. 10-11 mellan Mellbystrand och Laholm 
- Busskurer Ränneslöv och Våxtorp 
- Hishult borde kunna boka bussar.  

 

7. Politikernas frågor till ungdomsforum  
 

• Roland undrar vad skulle ni vilja göra på helgerna? 
EPA-träff en lördag kl. 18.00. Men varför ordnar man inte de själva? Anna svarar att man 
måste ha godkänt från kommunen. Behöver stöd från fritidsledare och politiker.  
 
Disco på Strandhotellet. Lagadisco fast för äldre.  
 
Öppet på Vibes eller Aktivitetshuset – eller ett kafé som är öppet.  
Vissa går inte till fritidsgården för att det inte känns tryggt. På Aktivitetshuset känns det lite 
öppet.  
 
Go kart  
 

• Roland undrar varför det är mest tjejer som engagerar sig? 
Det fanns fler intresserade killar, men de blev inte framröstade. Nina lyfter att det är mer 
tjejer som engagerar sig, en del killar tycker att det är töntigt.  
 

http://www.laholm.se/


 MINNESANTECKNINGAR   

LAHOLMS KOMMUN Veingeskolan 

Ungdomsforum 2019-02-13 

Dnr KS 2019-45/20  

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

6 

Indra säger att de killar som engagerar sig mest gör det för att missa lektion, och vill mest 
klaga, men inte ta tag i det.  
 
Thea tror att killarna tycker att det är för seriöst. En del killar vågar inte.  
 
Molly säger att de killar som hon känner, de känner inte sig riktigt välkomna. De kan tycka 
att tjejer har enklare att vara med.  
 
 

8. Eventuella ansökningar om idépengar  
Sofia går igenom ansökan om att starta upp basket. De vill testa först och sedan försöka 
vidareutveckla det till en förening. 
 
Beslut: Ungdomsforum rekommenderar att ansökan godkänns. 

 
 

9. Övriga frågor 
Indra och Ebba tar upp att de tränar gymnastik och de har inte ledare, tider eller lokaler. 
Kan man inte bygga upp en gymnastikhall i Laholm. LIF kan vända sig till kommunen för 
stöd. Glänningehallen ska vara klar till hösten.  
 
När det gäller Våxtorp, så sitter det en grupp nu som tittar på alla lokaler som behövs 
byggas – så de sitter och prioriterar. Det har diskuterats, ett komplement till den som finns. 
Under senvåren kommer vi att få ett svar på vad som ska byggas. 
 
Det finns ingen tvål på toaletterna på Lagaholmsskolan – detta är något ni kan ta upp med 
Jeanette. Maria lägger in att man måste kunna tvätta händerna med tvål.  
 
Anna undrar varför har nationella proven gjorts digitalt? Maria svarar att det har varit fusk, 
och därför är det så.  
 
Hanna lyfter att det har varit mycket klotter på skolan. Dessutom stod någon stod och 
kissade mellan några skåp.  
 
Anna undrar om matsvinnet, borde göra en matsvinnstävling. Tar det på matrådet den 8 
mars. 

 
10. Mötet avslutas  

Jonas tackar för idag och avslutar mötet.  


