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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid  Aktivitetshuset, 200130, 10.00-12.00 

   
Ungdomar Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet 

  Molly Andersson, Osbecksgymnasiet (till kl. 11.42)  

  Axel Nilsson, Osbecksgymnasiet 
Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan  

  Sabina Holgersson, Lagaholmsskolan 

  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 Påhlsson, Våxtorpsskolan 

  Matteus Kurtsson, Våxtorpsskolan 

    

    

Politiker   Maria Bronelius (c), ordförande barn- och ungdomsnämnden 

Kristian Nilsson, kommunpolis (till. Kl. 11.10) 

Roland Norrman (m), vice ordförande Kommunstyrelsen 

Siv Påhlsson (s), vice ordförande fullmäktige  
Knut Slettengren (m), ordförande Miljö- och byggnadsnämnden 

   
Övriga deltagande Emma Vinterstjärna, fritidsledare 

 Johanna Andersson, ungdomssamordnare Hylte 

 Mustafa Salem, fritidsledare  

  Sofia Larsson, Ungdomssamordnare  

  
Utses att justera Thea Gunnarsson, Lagaholmsskolan  
 
 
Ordförande  __________________________________ 
  Siv Påhlsson, ordförande 

 
Sekreterare  
 __________________________________ 
 Sofia Larsson, ungdomssamordnare 

 
 
Justerande ______________________________________ 

 Moa Påhlsson, Våxtorpsskolan 
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1. Mötet öppnas, presentationsrunda  
Siv hoppar in som ordförande idag eftersom Jonas är upptagen med annat. Hon 
hälsar alla välkomna.  

 
2. Val av justerare 

Moa Påhlsson Våxtorpsskolan väljs till justerare.  

  
3. Godkännande av dagordning  

Mötet godkänner dagordningen med tillägget av punkten ”Externa gäster”.   

 
4. Genomgång av föregående protokoll 

Sofia går igenom protokollet från förra mötet.  

 
5. Externa gäster 

Kristian Nilsson, kommunpolis informerar om att de arbetar utifrån samverkan. Efter 
information från skolan gjordes ett hundsök i höstas på Campus Laholm. Hundarna 
får gå och lukta. På Osbecksgymnasiet hittas inget, på Lagaholm hittades marijuana 
på golvet i ett hörn, men det kan inte knutas till någon person. 
 
Det är lätt att få tag på droger i Laholm just nu, tråkigt. Kristian vill betona att det är 
livsfarligt med droger och börjar man kommer man att dö. Det som står på internet är 
inte sant.  
 
Nya hundsök kommer att göras, men man kommer inte att säga när. Det kommer 
även att göras på de andra skolorna, men det har inte kommit lika mycket information 
från de andra skolorna.  
 
Nästan alla ungdomar i Ungdomsforum vet någon som tar droger. Det finns attityder 
att det är ”bättre” att röka på än att dricka alkohol. Det påverkar körkort, bil, moped, 
kan bli svårare att få jobb.  
 
Roland kommenterar att det är en bra kompis som säger till, det visar att man bryr 
sig.  
 
Kristian kommenterar också att man själv kan bli dömd om man åker med någon som 
har tagit droger. 
 
Moa undrar om det köps mycket droger på nätet, och Kristian svarar att det görs, man 
beställer i andras namn med mera. 
 
Tullen tar ungefär 5 procent av det som kommer in. 130 000 tabletter togs i beslag 
förra året, visar hur mycket det handlar om.  
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6. Aktuella ungdomsfrågor 

 
• Information från Elevråden 

 
- Osbeck 
Elevrådet har inte haft så mycket möten. Molly berättar att de har fått information om 
student och bal. De försöker att planera en temadag på Alla Hjärtans dag, eftersom 
rektorerna ska slutat är det svårt att genomföra och kommer nog att ställas in.   
 
- Lagaholmsskolan 
Har inte mycket att säga, deras rektor ska sluta. Ska vara sjukskriven, så det är lite 
förvirrande. Får börja om i Karseforsfrågan.  
 
När det gäller Karsefors så undrade Maria Plenell, biträdande rektor, hur mycket det 
har pratats om i de andra elevråden. De diskuterade hur det har funkat de andra 
åren. I Våxtorp kommer inte rektor på elevrådsmötena för hon har inte tid. På 
Veingeskolan har de sagt att de ska göra det ensamma.  
 
Roland kommenterar att en del av skolans uppdrag är att göra samhällsmedborgare 
av eleverna och vi lever i en demokrati och är mycket förvånad över att en rektor inte 
prioriterar det forum som finns på skolan. Maria kommenterar att de har tittat på 
frågan om demokrati och forum för detta. Hon trodde att det hade blivit bättre. Rektor 
behöver inte vara med på hela mötena, men ska vara där en stund varje gång. Knut 
kommenterar att han nu varit med i tre år och konstaterar att den här frågan kommer 
upp hela tiden och han känner oro för det.  
 
Sofia kommenterar att ni gärna får bjuda in henne på elevrådsmötena.    
 
- Våxtorpsskolan 
Har pratat om projektet ArtsyMe att de gärna vill ha gatukonst på skolan på väggarna. 
Maria kommenterar att utemiljön på Våxtorpsskolan har fixats och att det ska göras 
innemiljö också, så vi behöver kontakta dem.  
Beslut: Sofia kontaktar Laholmsfastigheter.  
 
Besökte lågstadiets elevråd, de var mer aktiva än högstadiet, det var väldigt 
spännande.  
 
- Veingeskolan 
Berättar lite om de bråk som har varit, allt har polisanmälts, vissa har blivit avstängda 
oh andra har stannat hemma för att de varit rädda.  
Emma, fritidsledare undrar hur stämningen är på skolan, den är ok, de har inte märkts 
av så mycket. Det kommer elever som inte går på skolan, skapar bråk och otrygghet. 
De yngre barnen tycker att det är obehagligt. Maria kommenterar att det inte alls är 
roligt. En ny resurs har börjat, en integrationsstrateg, och det har redan hjälpt.  
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Kristian berättar att det finns massor av filmer på Snapchat och det skapar mycket 
rykten, och tipsar om att man inte ska uppmuntra detta, utan avfölj såna som lägger 
upp detta. Kristian upplever att man gör ett bra jobb på skolan.  
Man önskar mer soptunnor i Veinge, runt skolan och i hela Veinge.  
Beslut: Sofia tar frågan vidare.  
 
Måste lösa parkeringen av mopeder och EPA.  
 
Emma undrar hur det funkar med elevrådet, det är fullt i alla klassrum. Funkar rätt bra 
med elevrådet, vissa som inte var seriösa, men de har bytts ut och nu funkar det. 
 
Matteus kommenterar att på Våxtorpsskolan är det också fullt och bråkigt, men 
lärarna har varit bra på att förebygga det genom att möta upp eleverna vid bussarna.  
 
På Veingeskolan är det i en klass det händer, och lärarna är väldigt konflikträdda och 
det är en del av problemet. Elevrådet ska föra fram detta till rektorn. 
 
Roland talade med Ulf Bergström, rektor på Vux, och de pratade om att det har slutat 
7 rektorer på Osbecksgymnasiet sedan han började för 4 år sen. De har lyft frågan i 
personalutskottet i kommunen och de ska ta fram riktlinjer för avslutningssamtal för 
att få reda på varför man slutar.  
 

• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
Emma berättar att sportlovet närmar sig och de har aktiviteter planerade. Det är lite 
osäkert om det blir en skidresa till Isaberg. 
Yoump, tjejkväll på Aktivitetshuset, fotbollscup Lagaholmshallarna, om det inte blir 
skidor så kommer det vara en annan aktivitet, öppet Aktivitetshuset på fredagen med 
film och pizza. De andra fritidsgårdarna kommer att vara öppna. 
 
Har ni önskemål kring vad ni vill göra på påsklovet så gå till era fritidsledare! 

 
• Nyheter från aktivitetshusets styrelse 

Hade möte igår, styrelsen behöver nya medlemmar och planerar aktiviteter under 
våren.  
 

• Internationellt 
Sofia berättar att det nu är klart vilka 10 som kan åka med till Estland, det är tre killar 
och sju tjejer, från olika delar av kommunen och i olika åldrar. Vi åker mellan den 3-11 
april och kommer att bo på en konferensanläggning utanför Viljandi, där vi kommer 
lära oss mer om graffitti och gatukonst, lära känna varandra och ha kul. Vi kommer att 
bo blandat med ungdomar från andra länder. De som är med är Estland, Irland, 
Grekland och Sverige.  
 
Nästa vecka är det föräldramöte, kl. 17.00 på Vibesgården.  

 
7. Ungdomars frågor till politiken 

Från en klass på Osbeck kom synpunkterna: 

• Sluta satsa på ”skit”, vollybollturneringar och liknande. 
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• Satsa på flera lärare på Osbeck i stället för fritidssysselsättning för gymnasieelever.  
 
Matteus undrar hur man ska kunna ta upp med rektorn, när de har försökts svarar 
hon undvikande. Maria tar med sig detta till rektorns chef och Sofia föreslår att de 
bjuder in till möte med henne och en fritidsledare.  
 
Hur många har valt Osbeck, undrar Molly? Inte klart ännu, Molly föreslår att om man 
vill locka fler så kan man bjuda in folk till klasskampen. Indra svarar att många tycker 
att de har dåligt rykte. Sofia säger att man borde använda ambassadörer från Osbeck 
ute på högstadieskolorna. Roland kommenterar att Osbeck är populärt men undrar 
vad ryktena säger. Indra svarar att folk säger att det är stökigt och konstiga 
människor som går där. Emma kommenterar att ryktet har blivit bättre med åren, men 
det är fler som tycker att det är bättre.   
 
Ella kommenterar att folk säger att det är dåliga lärare, Axel kommenterar att det 
verkligen inte är så, lärarna är superbra.  
 
Jasmine tar upp att biblioteket som ska stängas i Veinge, när ska det stängas? Det är 
inte klart ännu,  
 
Molly lyfter Stadsbibliotekets ungdomsavdelning. Det finns ett PS4 och VR-glasögon, 
och det stör och det blir stökigt. 
Beslut: Sofia tar med det till Petra Ljungberg på biblioteket. 
 
Indra lyfter att det borde marknadsföras mer eftersom inte många känner till det.   

 
8. Politikernas frågor till ungdomsforum  

Roland vänder sig till dem som går i Veinge. Det är en tomt bredvid som är väldigt 
stök, tycker ni elever att det stör? Knut informerar om den som äger tomten har tagit 
beslut om vitesförläggande om att det ska städas upp. Maria undrar om den ligger 
inom vattenskyddsområde, men det vet inte Knut, han tror inte det.  
 
Maria undrar var Lagaholmsskolans skolbibliotek ligger, Thea svarar att det ligger 
mellan c- och d-korridoren, men det är aldrig öppet. Eleverna tycker att det borde 
vara till för att kunna sitta och plugga – det går inte att sitta i korridorerna och plugga. 
Skulle det fungera att ha ett skolbibliotek ihop med Osbecksgymnasiet? Thea svarar 
att det inte skulle fungera för att det skulle bli för stökigt. Man får inte sitta och plugga 
i kafeterian.  
 
Knut frågar om säkerheten i skolorna, hur upplever ni det, känner ni er lugna och 
bekväma i skolan, övar ni inför oförutsett skulle hända? Indra tycker att det är lite 
oroande, men lärarna pratar inte om det. Thea säger att de bara övar inför brandlarm. 
Emma säger att det kanske inte är så stor sannolikhet, men alla som jobbar på 
Campus Laholm har utbildats i detta. Maria svarar att det är lärare på låg- och 
mellanstadiet som har tränat inrymning. Brandövningarna på Lagaholmsskolan 
fungerar inte alls. Sofia kommenterar att vi kommer att lyfta detta på 
elevskyddsombudsutbildningen.  
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På Våxtorpsskolan hade de brandövningen att det var lärare som hämtade väskor 
och jackor, så det var de som var problemet.  

 
9. Samråd 

Hotell som ska byggas i Mellbystrand vid parkeringen vid stranden. Sofia och Knut 
berättar om planen. Kommunen har valt att tillåta ett extremt spacigt hotell.  
 
Synpunkter: 
- Vart ska busslinjerna gå? Knut svarar att det inte är riktigt klart. 
- Hur många våningar är 25 meter? Det är ca 5 våningar, det kommer att bli ca 110 

rum.   
- Eftersom de andra hotellen har bytt ägare, vad är det som gör att detta ska 

funka? Roland svarar att det finns en annan målgrupp, och detta hotell är större 
och kan ta exempelvis en busslast.  

- Axel kommenterar att han tycker att det är en bra idé 
- Matteus undrar vad det kommer att kosta? Det vet vi inte. Knut säger att det kan 

bli så att detta blir det sista hotellet som byggs på detta sätt i Sverige eftersom det 
kommer att komma nya regler på grund av klimatförändringar. Det finns minst en 
intressent.  

 
 

10.  Övriga frågor 
• Tema för ungdomskonferensen 19 mars 

 
- Psykisk hälsa  
- Integration 
- HBTQ 

 
Axel pläderar för temat integration, vi har misslyckats med integrationen i samhället 
och vi behöver ha någon form av modell i kommunen, för att göra processen mer 
effektivt och kortare att komma in i samhället. Inkludering föreslås som tema istället.  
 
Matteus pläderar i stället för HBTQ, det göms mycket, prioriteras inte i skolan, man 
använder ett homofobiskt språkbruk m.m.  
 
Beslut: Ungdomsforum beslutar att temat för ungdomskonferensen 2020 ska vara 
Inkludering 
  

• Ansökan om idépengar 
Klädbytardag i Aktivitetshuset, ansökan om lokal, bord och support, ingen 
specificerad summa. Elin Nilsson.  

  
Beslut: Ungdomsforum rekommenderar att ansökan ska beviljas.  
 

 
11.  Mötet avslutas  

 Siv tackar för allas engagemang och avslutar mötet.  
 


