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 PROTOKOLL 
LAHOLMS KOMMUN Aktivitetshuset, Laholm  
Ungdomsforum 4 mars 2019 
Dnr: KS 2019-45/30  
 
Plats och tid Aktivitetshuset, Laholm, 190304, 10.00-12.00   

 
Ungdomar Molly Andersson, Osbecksgymnasiet  

Abdulhadi Awad, Osbecksgymnasiet  

Erika Jönsson, Osbecksgymnasiet  

Axel Nilsson, Osbecksgymnasiet 

  Esmeralda Olander, Osbecksgymnasiet 

  Ted Ottosson, Osbecksgymnasiet 

Isac Vejklint, Osbecksgymnasiet 

  Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan  

  Thea Gunnarsson, Lagaholmsskolan 

Anna Lundin, Lagaholmsskolan 

Indra von Sydow, Lagaholmsskolan 

  Ida Lövenbo, Våxtorpsskolan 

  Bella Petersdotter, Våxtorpsskolan 

  

Politiker   Ove Bengtsson, ordförande Kultur- och utvecklingsnämnden  

Maria Bronelius, ordförande Barn- och ungdomsnämnden 

Jonas Hellsten, ordförande kommunfullmäktige  

Thomas Jönsson, ordförande, Laholmshem 

       
Övriga deltagande Patrik Ekström, fritidsledare  

Sofia Larsson, ungdomssamordnare  

Andreas Strandh, Laholmshem  

Emma Vinterstjärna, fritidsledare 

  Joel Åkesson, Laholmshem 

    

  
Utses att justera Indra von Sydow, Lagaholmsskolan   
 
 
 
Ordförande  __________________________________ 
 Jonas Hellsten, ordf. i Kommunfullmäktige  

 
 
Sekreterare  
 __________________________________ 
 Sofia Larsson, ungdomssamordnare 

 
 
Justerande __________________________________ 

 Indra von Sydow, Lagaholmsskolan



 
1. Öppnar mötet 
Jonas hälsar välkommen till mötet och vi kör en presentationsrunda.  

 

2. Val av justerare 
Indra väljs till justerare av dagens protokoll.  

 

3. Godkännande av dagordning  
Ungdomskonferensen läggs in som en punkt.  

 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Sofia går igenom föregående mötesprotokoll.  
 

5. Externa gäster – Kommunfastigheter 
Andreas, som är driftschef på Laholmshem, berättar om de sköter verksamheterna och har 
vaktmästartjänster. De har ett system som heter Vitek och det är en digital felanmälan. Det 
är ett bra system för att hålla koll på vad som behöver göras.  
 
Alla elever vet inte var de ska göra felanmälan. 
På Lagaholmsskolan görs det till Jeanette. 
På Osbeck görs det till receptionen. 
På Våxtorpsskolan är det Johanna som ska göra felanmälan. 
 
Andreas säger att de gärna vill ha felanmälan och så fort som möjligt. Laholmshem fattar 
inte beslut om vad som ska finnas på skolorna (exempelvis tvål), utan det görs av 
skolorna.  
 
Thea pratar om både ventilationen och värmen, det är väldigt varierande, ibland är det kallt 
och ibland är det väldigt varmt. I A-korridoren och längst ut i B och C korridoren är det 
varierande. C15 ej fungerande element. Temperaturen i klassrummen står på 20 grader.  

 
Eleverna kan lyfta i elevråden att man ska kunna gå ut och jobba om det är för varmt i 
klassrummen. 
 
I tjejernas omklädningsrum i Lagaholmshallarna fungerar bara två duschar. De andra 
duscharna går inte att sätta på. Golven är jätteäckliga.  
 
I lilla omklädningsrummet i Våxtorpshallen, duschen i mitten fungerar inte.  
Anmäl allt detta via skolan så att det blir åtgärdat.  
 
Molly påminner om att kolla med killarna hur det ser ut i deras omklädningsrum. 
 
Ungdomarna önskar att ha egna bås, men Joel berättar att det har sparkats sönder. Anna 
undrar om duschdraperier. Det har också förstörts, men Anna föreslår att man ska testa.  
Indra undrar om man kan ha bara en dusch med ett bås.  
Maria svarar att ni ska kontakta er rektor och ta upp detta på elevrådet.  
I Våxtorp har de både bås och duschdraperier och et funkar.  
 
Joel pratar om att Lagaholmsskolan håller på att renoveras. 
 
I Veinge ska inget renoveras förutom idrottshallen, där golvet ska bytas i sommar. 
 
Våxtorpsskolan ska renoveras de närmaste åren.  
Om man har frågor om möbler så ska det tas med skolan.  
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Frågor om Glänningeskolan, den kommer att vara klar i vår, även idrottshallen.  
Nu startas bygget i Skottorpsskolan upp.  
Thomas kommenterar att inflytande för eleverna, det måste gå via rektorn.  
 
Maria berättar att man håller på med en skolutredning nu, förslaget kommer i april.  

 
6. Aktuella ungdomsfrågor 
 

• Information från elevråden 
 
- Våxtorpsskolan 
Har elevråd nu, samtidigt som ungdomsforum, för att den nya rektorn kunde nu, 
Kajsa.  

 
- Lagaholmsskolan 
De har möblerat om korridorerna för att det har skräpats ner så mycket. 
 
Bussarna är fortfarande försenade.  
 
Källsortering ska de börja med på skolan.  
Pantsystem ska de också införas och pantpengarna ska gå till elevrådet. 
 
Skyddsombuden ska gå på utbildning.  

 
- Osbecksgymnasiet 
De hade möte förra veckan då de pratade om LUPP-enkäten. Trivseln har minskat 
på grund av fler elever, och enligt enkäten upplever fler unga rasism och sexuella 
trakasserier. Ungdomar var mer intresserade av samhällsfrågor och vill påverka 
mer. Få är nöjda med maten och man vill vara med och planera matsedeln.    
 
Planerar ett möte inom en månad, stormöte i april, då väljs ny styrelse.  

 

• Övriga arrangemang/info från fritidsledarna 
8 mars – fira kvinnodagen i Aktivitetshuset, laga albansk mat och se film.  
 
Snart påsklov – så ta till elevråden om vilka önskemål ni har inför lovet. Vi har inte 
så stor budget eftersom vi inte har några lovpengar, så föreslå gärna aktiviteter 
som inte är så dyra.  
 
UKM-festival i 27 april, man kan delta med i princip allt. Kan gå vidare till den 
regionala festivalen som är i slutet av maj i Laholm, och den till den nationella 
festivalen i Karlstad. Sprid detta till elevråden. Det är ett bra ställe att ha sin debut, 
man går vidare på olika kriterier.  
 
Anmäler sig på www.ukm.se, anmälan öppnar snart.  
 
 
 

http://www.ukm.se/
http://www.ukm.se/
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• Nyheter från Aktivitetshusets styrelse 
Kommer att bli aktiviteter som styrelsen arrangerar. Vi kommer också att ha ett 
stormöte, där ny styrelse väljs och vi bjuder in brett där alla kan komma – i alla 
åldrar – och påverka.  

 

• Internationellt 
Vi håller på och skriver på ansökan till utbyte med Sicilien och ska skicka in den i 
april.  

 

• Ungdomskonferensen 
21 mars, på Gullbrannagården, tema LUPP. Anmälan till sofia.larsson@laholm.se 
så snart som möjligt.  

 
7.  Ungdomars frågor till politiken 
Axel undrar om deras fråga kring färre elever. De har fått ett svar från KUN, och de tittar 
på att sprida ut elevantalet över dagen samt att låna lokaler från BUN.  

 
Axel undrar om parkering på stranden. Alla partier är överens om att man vill ha parkering 
på stranden. Frågan är uppe för rättslig prövning i högsta instans. Mark- och 
miljödomstolen har tagit ett beslut som innebär att man inte får göra anordningar på 
stranden, hänvisa eller underhålla vägarna.  

 
Indra undrar om hopptornet i Glänninge, ska det byggas ett nytt? Ove svarar att det ska 
komma ett nytt i sommar.  

 
8. Politikernas frågor till Ungdomsforum 
Inga frågor finns.  

 
9.  Eventuella ansökningar om idépengar 
Sprid till elevråden att det finns pengar att söka.  
 
10. Eventuella samråd 
Ove berättar att när man ska gör om ett område så gör man en detaljplan, så är den ute 
för allmänheten att tycka till om.  
 
Ove berättar om ett område utanför Skottorp. Det ligger inom ett vattenskyddsområde, så 
det kommer att bli diskussioner om detta. Det kommer att bli ca 400 bostäder, så det 
kommer säkert göras område för förskola, skola eller fritidsområde.  
 
Sofia lägger ut i Facebookgruppen var ni kan hitta mer om detta.   

 
11. Övriga frågor 
Idéer till loven kan ni skriva på messenger till fritidsledarna.  
 
Ibland har de öppet på Aktivitetshuset på fredag, lördag.  
 
Vegetarisk mat börjar finnas som ersättning för all mat.  

 

mailto:sofia.larsson@laholm.se
mailto:sofia.larsson@laholm.se


 MINNESANTECKNINGAR   

LAHOLMS KOMMUN Aktivitetshuset, Laholm 

Ungdomsforum 2019-03-04 

Dnr KS 2019-45/30  

 

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

5 

Esmeralda lyfter angående invandringen i skolan, hon upplever att det är en stor 
segregation, att IM-programmet är segregerat från de andra programmen. Hon upplever 
att de är långt ifrån de andra och det skapar extra segregation. 
 
SFI-utbildningen, hur funkar det? Finns det ingen där som kan hjälpa eleverna att hitta 
praktikplatser? De har ingen praktik inom SFI, men det finns företag som erbjuder att man 
jobbar och utbildar sig samtidigt i svenska.  
 
Hallandstrafiken kommer den 21 maj.     

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

 

 

 

 

 

 

 

 


