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 PROTOKOLL 
LAHOLMS KOMMUN Hotell strandpensionatet  
Ungdomsforum 21 MAJ 2019 
Dnr: KS 2019-45  
 
Plats och tid Hotell strandpensionatet, Skummeslövsstrand 190521, 16.30-18.15 

  
  

Ungdomar Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet 
  Axel Nilsson, Osbecksgymnasiet 

Molly Andersson, Osbecksgymnasiet  

  Hanna Andersson, Våxtorpsskolan 

  Isa Lövenbo, Våxtorpsskolan 

  Indra von Sydow, Lagaholmsskolan 

  Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan 

  Thea Gunnarsson, Lagaholmsskolan 

  Anna Lundin, Lagaholmsskolan 

  

   

Politiker   Maria Bronelius, ordförande Barn- och ungdomsnämnden 

Jonas Hellsten, ordförande kommunfullmäktige 

Ove Bengtsson, ordförande Kultur-och utveckling 

Knut Slettengren, ordförande Miljö- och byggnadsnämnden 

       
Övriga deltagande   

Andreas Meimermondt, verksamhetschef Kultur- och utveckling 

Carl Fredrik Stefansson, vik. ungdomssamordnare  

Elin Rosenkrantz, fritidsledare 

Emma Vinterstjärna, fritidsledare 

   

    

  
Utses att justera Ida Lövenbo   
 
 
 
Ordförande  __________________________________ 
 Jonas Hellsten, ordf. i Kommunfullmäktige  

 
 
Sekreterare  
 __________________________________ 
 Carl Fredrik Stefansson, ungdomssamordnare 

 
 
Justerande __________________________________ 

 Ida Lövenbo, Våxtorpsskolan



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

 

2. Val av justerare 
Ida Lövenbo 

 

3. Godkännande av dagordning  
Mötet godkänner dagordningen 

 

4. Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Alla har fått ett exemplar av föregående mötesprotokoll som var och en läser igenom 

 
5. Presentation av Hallandstrafiken 

Marika och Anna från Hallandstrafiken (HT) tackar för att de fick komma. Tyvärr kunde 

ingen trafikplanerare närvara men de lovar att försöka svara så gott de kan och tar 

tillbaka dem frågor de eventuellt inte kan svara på här och återkommer. HT har idag 82 

fastanställda. Det är helägt av region Halland och deras vision är att vara det bästa 

resevalet. HT erbjuder buss, tåg och serviceresor. Fast det är inte HT som är operatören 

som framför fordonen, i Laholm är det företaget Arriva. Det genomförs 9000 skolresor 

om dagen i Halland och 19,6 miljoner resor gjordes totalt under 2018. Halmstad är det 

största res-området. HT främsta kommunicering sker via magasin, sociala medier och 

hemsidan.  

 

Ungdomarna har sedan tidigare formulerat frågor till HT. De som HT kan besvara på 

besvaras, övriga frågor önskar HT få återkomma till ungdomsforum med vid annat 

tillfälle. Några av frågorna som diskuterades var följande:  

• Problemen med ersättningsbussen 16:07 (Laholm-Mellbystrand), är något de just nu 

tittar närmare på. Om bussen inte går samma väg ska man kontakta HT direkt och 

reklamera så utförligt som möjligt. Maria svarar att det kan vara svårt att prioritera 

en reklamation direkt när faktumet att man blir försenad är överhängande.  

 

• Emma undrar var finns det enklaste sättet att göra en felanmälan? Svar från HT: via 

hemsidan. Det går ännu inte att felanmälan via appen.  

 

• Indra undrar inom vilken tidsram man har att göra en felanmälan? Svar från HT: 

Inom den närmsta månaden.  

 

• Thea beskriver att det främsta problemet med en försenad bussen inte är ekonomisk, 

att man behöver ligga ut med priset för en extra biljett i nån månad, utan att det är 

den uteblivna studietid som är det största problemet. HT svarar att återkoppla alltid 

alla avvikelser så problemen kan uppmärksammas.  

 

• Andreas frågar vad kommunen göra för att höja HT måluppfyllnad. HT svarar att de 

behöver få in underlag för att rätta till problemen. Andreas ställer då följdfrågan om 

det går att öppna ett pågående ärende för detta? Kontaktuppgifter utdelas och 

Andreas har kontakt med HT gällande detta.  
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• En diskussion om cirkatiderna som finns i tidtabellen. Hur vet man om det är en 

definitiv tid eller en cirkatid? Färger i appen föreslås vilket hade tydliggjort att det 

är cirkatider. 

 

• En fråga lyfts att man vill använda kortet utanför skoltid exempelvis till 

aktivitetshuset eller fritidsaktiviteter. Detta är inget beslut från HT utan en 

beställning från Laholms kommun. Maria svarar att det har man diskuterat och sagt 

nej till dels ur ett rättviseperspektiv och dels den ekonomiska aspekten. Thea 

föreslår att man borde åtminstone förlänga kortet till 17:30 så man hinner med den 

senare bussen från skolan. HT tar med detta förslag.  

 

• Andreas tar vidare till BUN verksamhetschef att inga elever ska behöva gå tidigare 

för att inte missa bussen. Andreas förväntar sig också att få ett positivt bemötande 

av HT för att lösa dagensproblem. Lärarna måste anpassa sina lektioner säger Axel.  

 

• Hanna föreslår fler avgångstider. Svaret från HT att de tittar på antalet på- och 

avstigande. HT uppmanar också att ungdomar kommer in med fler synpunkter 

skriftligen.  

 

• Hanna frågar om man får bygga egna busskurer. Ove svara att de har gjorts tidigare 

och det behövs inget bygglov men markägaren måste ge sitt godkännande.  

 

• Det är ett problem att beställa färdtjänst från aktivitetshuset när adressen inte finns 

med. Andreas svarar att det är verksamheten och enhetschefernas ansvar att anmäla 

adressen.  

 

• Övriga och avslutande ämnen som diskuteras är: Axel tar upp ett problem med 

rutinen av hittegods på tågen. Anna ger sina synpunkter på linje 225. Indra tar upp 

att bussarna på resecentrum ibland kan avgå från fel lägen. HT tar med sig dessa 

synpunkter.  

 

Ht tackar för sig. Alla frågor de fått till sig under kvällen tar de tillbaka till sin verksamhet 

och återkommer till ungdomssamordnaren med svar. Forumet vill gärna att HT kommer 

tillbaka på besök. 

 

6. Aktuella ungdomsfrågor 
 

• Information från elevråden 
 
- Våxtorpsskolan 
En önska till BUN om en moppeparkering. Maria svarar att de gärna får skicka in 

förslaget på e-post på barn.och.ungdomsnamnden@laholm.se 

 

Elevrådet vill att skolorna har olika matsedlar på de olika skolorna som tas fram i 

samverkan mellan kommun och elever. I övrigt från Våxtorpsskolan är att alla 

åttondeklassare har varit ute på PRAO.  

mailto:barn.och.ungdomsnamnden@laholm.se
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- Veingeskolan  
Ingen närvarande från Veingeskolan  

 
- Lagaholmsskolan 
Inga punkter från Lagaholmsskolan 

 
- Osbecksgymnasiet 
Valet av en ny styrelse har genomförts. Nästa vecka är det konstituerande mötet 

planerat för att tillsätta de olika funktionerna. I övrigt är de övriga kommittéerna 

igång och jobbar för fullt just nu. Ungdomarna från Våxtorpsskolan ställer en fråga 

till representanter från Osbecksgymnasiet angående balmattan. Ingen av de 

närvarande kan svara på frågan. 

• Övriga arrangemang/info från fritidsledarna 
Ung Kultur Möts (UKM) regionala tävling går av stapeln i helgen (25/5) i Laholm, 

Osbecksgymnasiet. Unga ställer ut sin konst och uppträder där vinnarna går vidare 

till riksfinalen. Detta kommer äga rum i Aulan på campus och alla är välkomna!  

 

Prideaktiviteter kommer genomföras på nationaldagen, 6 juni i stadsparken. Det 

kommer vara aktiviteter, tävling och sång.  

 

Den 7 Juni går minibussar till Hylte för kulturfestival. Live by youth Man anmäler 

sig till Emma.  

 

Tjejer spelar basket på tisdagar & fredagar 18-20 i Lagaholmshallen, intresserade är 

välkomna i.  

 

18-19 juni arrangeras hallandsläger i Varberg, där man kan testa på paintball SUP. 

Detta är gratis och man ska kontakta Elin fritidsledare för mer info och anmälan.  

 

Det kommer vara ett filmläger i sommar på Campus i Laholm, enbart för tjejer. 

Aktivitetshuset har 4 gratisplatser då det annars kostar pengar att delta. Kontakta 

Elin fritidsledare för mer info och anmälan. 
 

• Nyheter från Aktivitetshusets styrelse 
Ingen ny information 

 

• Internationellt 
En ansökan för ett Erasmus+ projekt är inskickad tillsammans med Estland, Irland 

och Grekland. Projektet går under namnet Artsy Me. Projektidén med Sicilien är för 

närvarande stillastående och uppskjuten, främst p.g.a. svag kommunikation från 

motpartens sida.  

 

Eurodesk på Campus Osbeck är nu permanent, och personen som ansvarar för detta 

heter Rebecca Rosenberg.  
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7.  Ungdomars frågor till politiken 
Anna frågar hur politikerna beaktar man de negativa aspekterna av att bygga ett nytt 

centrum vid maxi. Hur tänker man med biltvättar osv?  

 

Kring Månstorp är det mycket växande verksamhet men ingen eller sämre belysning. Den 

växande verksamheten innebär mer trafiken. Därför hade varit lämpligt med en ny 

belysning. Knut tar detta till sig.  

 

Thea ställer sig frågande var alla konsumenter ska komma ifrån? 

Maria säger att det är efterfrågan som styr affärsverksamheter som själv regleras. Knut 

säger att Laholm kommer växa med stora företagsetableringar i framtiden.  

Vad vänder man sig till om moppekörning på cykelbanan? Det är en ren polisiär fråga, så 

polisen blir svaret.  

 
8. Politikernas frågor till Ungdomsforum 
Inga frågor.  
 

8. Eventuella samråd 
Detaljplan för Åmot 1:51 mfl 

Detaljplan för Bocken 10,11 och 12 

Thea föreslår att i detaljplanen för Bocken så ska byggnationen göras i symbios med 

befintlig byggnation i Gamleby.  

 

Ett förslag från Ungdomsforum är att få mer kunskap och kompetens i hur samråd fungerar 

och vad detaljplaner är för något. Ungdomssamordnare tar på sig att undersöka möjligheter 

för detta.  

  

11. Övriga frågor 
Thea undrar när hopptornet i Glänninge ska börja byggas och bli klart?  

Anderas svarar att byggnationen har påbörjats. Hopptornet ska stå klart v 27.  

 
12. Mötet avslutas 
Jonas tackar för idag och avslutar mötet. Middag intas på nedanvåningen av restaurangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


