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 PROTOKOLL 
LAHOLMS KOMMUN Våxtorpsskolan   
Ungdomsforum 30 april 2019 
Dnr: KS 2019-45  
 
Plats och tid Våxtorpsskolan, Våxtorp, 190430, 10.00-12.00   

 
Ungdomar Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet  

  Ted Ottosson, Osbecksgymnasiet 

  Isac Vejklint, Osbecksgymnasiet 

  Julia Provci, Veingeskolan 

  Farid Salem, Veingeskolan 

  Hanna Andersson, Våxtorpsskolan 

  Isa Lövenbo, Våxtorpsskolan 

  Erika Melin, Våxtorpsskolan 

  Indra von Sydow, Lagaholmsskolan 

  Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan 

   

Politiker   Maria Bronelius, ordförande Barn- och ungdomsnämnden 

Kenneth Camitz, ordförande socialnämnden  

Jonas Hellsten, ordförande kommunfullmäktige  

       
Övriga deltagande Patrik Ekström, fritidsledare  

Sofia Larsson, ungdomssamordnare  

Niklas Wilson, biträdande kommunchef 

Elin Rosenkrantz, fritidsledare 

Emma Vinterstjärna, fritidsledare 

   

    

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

 
 
Sekreterare  
 __________________________________ 
 Sofia Larsson, ungdomssamordnare 

 
 
Justerande __________________________________ 

 Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet



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

 

2. Val av justerare 
Jasmine Darban 

 

3. Godkännande av dagordning  
Mötet godkänner dagordningen. 
 

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

 
5. Aktuella ungdomsfrågor 
 

• Information från elevråden 
 
- Våxtorpsskolan 
Hanna berättar om att de har diskuterat att klassrummen är ofräscha, framför allt 
labbstationerna i NO-salarna.  
 
Elevrådet har börjat skicka ut sina protokoll digitalt.  
 
Karseforsdansen blir av, preliminärbokat 28 maj 
 
Ingen mopedåkning under skoltiden om inte godkänt av målsman.  

 
- Veingeskolan  
Har inget nytt att berätta.  

 
- Lagaholmsskolan 
Det har blivit varmare i klassrummen. 
 
Fortfarande bara två duschar som funkar i omklädningsrummen.  
 
Otydligt med nationella provet i språk, de visste inte att det skulle vara. Vill ha 
information i god tid.  
 
Fick förlag på regler de ska ta upp i klasserna.  

 
- Osbecksgymnasiet 
Hade stormöte och årsmöte förra veckan och valde ny ordförande och styrelse. 
 
Mindre vandalisering men det kan fortfarande bli bättre. 
Om möblerna förstörs kommer eventuellt pengar tas från elevernas pengar.  
 
Information om mobilanvändning från rektorerna. 
 
Emma undrar hur val av ordförande går till på de andra skolorna: 
- På Lagaholmsskolan väljer man under våren, sen bekräftas valet i höst.  
- På Veingeskolan frågar man vem som vill bli, gör det när det är ny termin. 
- På Våxtorpsskolan har de sista mötet på terminen så väljer de.  
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• Övriga arrangemang/info från fritidsledarna 
- UKM – det var i lördags, den var väldigt lyckat, olika typer av bidrag, bra 
konferencier (Jasmine). Första gången de var i Black boxen och det var fullsatt, ca 
100 personer – en succé. Ska få ihop vilka som går vidare inom kort.  
25 maj, regionala UKM, bidrag från hela Halland.  
Nästa år kommer Riksfestivalen vara i Halland, inte klart i vilken kommun.  
 
-  Stormöte och dialog i Aktivitetshuset på fredag, den 3 maj, kl. 16.00-23.00  
 
- Kom gärna med förslag på sommarlovsaktiviteter 
 

• Nyheter från Aktivitetshusets styrelse 
Dialogen på fredag 

 

• Rapport från ungdomskonferensen 
Sofia går igenom rapporten och mötet diskuterar frågan. 

 

• Internationellt 
Ansökan Italien – sparas till 1 oktober 
Ansökan med Estland, Grekland och Irland – skickas in i dag 

 
6.  Ungdomars frågor till politiken 
Det finns inga frågor. 

 
7. Politikernas frågor till Ungdomsforum 
Maria undrar om de har fått tillbaka tvålen på Lagaholmsskolan – det har de, på vissa 
toaletter 
 
Kenneth undrar om vi har fått tycka till om matsedeln – Sofia kontaktar Leena igen.  
 
Kenneth undrar om skadegörelse – kan man inte ha kameraövervakning på skolorna? Det 
har varit svårt att få tillstånd inne på skolor. Nu är lagstiftningen ändrad, så besluten tas av 
datainspektionen, det ska bli lättare.  

 
8. Eventuella samråd 
För information berättar Sofia kort om att Glänningesjös förskola ska utöka sin 
utomhusmiljö och att man ska bygga hur i Mellby. Ungdomsforum ha inga synpunkter på 
samråden. 
 
Ebba undrar om hur mycket kostnaderna har dragit över för Glänningeskolan? Maria 
svarade att de hittade hål i marken, så de var tvungna att stärka bottenplattan och vrida 
skolgården. Idrottshallen blev dyrare eftersom den inte bara är en skolidrottshall. 
Idrottshallen kommer KUN att stå för. 
Ebba kommenterar att de på Lagaholmsskolan sitter på gamla möbler och har inte särskilt 
fräscht – och tycker att det är konstigt att det kostar så mycket extra att bygga en ny skola.  

 
11. Övriga frågor 
Ebba undrar om Glänninge sjö – hade varit roligt om det fanns lite roligare grejer, 
vattenrutschkana till exempel och fler flytbryggor. 
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Lagaholmsskolans minigolfplan – borde göras om till en fotbollsplan.  
 
Kan man bygga en gymnastikhall eftersom gymnastik är väldigt stort – kan lösas med 
Glänninges nya gymnastikhall. En hall mer anpassad efter gymnastik. I Halmstad är det 
lättare att utvecklas, de har fler redskap. De redskap som finns i Lagaholmshallarna 
förstörs dessutom. 
 
Hanna undrar hur det går med renoveringen av Våxtorpsskolan. Maria svarar att de precis 
har gjort en stor skolutredning. Nu är den klar och politikerna ska titta på detta. Till hösten 
kommer de att ha medborgardialog kring detta. Finns ett behov av en särskild dialog med 
unga kring detta. Kommer inga politiska beslut förrän 2020.  
 
Hanna undrar om datumet för Karseforsdansen – ta dialogen med idrottslärarna på 
Veingeskolan.  
 
Biblioteket på Våxtorpsskolan är för allmänheten efter skoltid, men det är andra på skolan 
även dagtid, det ska lyftas med rektor på skolan.  
 
Indra tar upp att det inte blir något sommarkort i sommar, men de vill ha billigare. Ta det 
med Hallandstrafiken på nästa möte.  
 
Indra undrar om nationaldagen, vad händer då? Emma svarar att det finns en 
ungdomsgrupp som planerar Pride. Det blir ingen artist, så det kommer att vara ungdomar 
från Laholm. Det kommer att vara två tält, ansiktsmålning, göra pins.  
 
Sofia informerar om att hon ska vara tjänstledig i sex månader och att Carl Fredrik 
Stefansson kommer att vikariera för henne.  
 
Nästa möte som är den 21 maj, Hallandstrafiken. Förslag på ställen att vara på: 
Strandpensionatet, Gröna Hästen, Stallet, Annabelle, Strandhotellet. Förslag att börja kl. 
16.30.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 


