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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid  Hökafältet, Mellbystrand 20020525, 16.30-18.00 

   
Ungdomar Molly Andersson, Osbecksgymnasiet 

  Axel Nilsson, Osbecksgymnasiet 

  Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet 

  Thea Gunnarsson, Lagaholmsskolan 

  Indra von Sydow, Lagaholmsskolan 

  Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan 

  Anna Svensson, Veingeskolan 

  Ebba Johansson, Veingeskolan 

Tilda Svensson, Våxtorpsskolan 

    

    

Politiker   Jonas Hellsten, ordförande i kommunfullmäktige 

  Ove Bengtsson, ordförande i kultur- och utvecklingsnämnden 

   
Övriga deltagande Malin Bogren, trafikplanerare Laholms kommun 

Emma Vinterstjärna, fritidsledare 

 Mustafa Salem, fritidsledare 

Sofia Larsson, Ungdomssamordnare 

  

  
Utses att justera   
 
 
Ordförande  __________________________________ 
 Jonas Hellsten, ordförande 

 
Sekreterare  
 __________________________________ 

Sofia Larsson, ungdomssamordnare 

 
 
Justerande ______________________________________ 

 Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet 
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1. Mötet öppnas, presentationsrunda  
Jonas hälsar alla välkomna.  

 
2. Val av justerare 

Jasmine väljs till justerare.  

  
3. Godkännande av dagordning  

Mötet godkänner dagordningen. 

 
4. Genomgång av föregående protokoll 

Sofia läser upp föregående protokoll och mötet diskuterar kring rektors frånvaro i 
elevrådet på Våxtorpsskolan. Sofia har försökt kontakta rektorn och har även mailat 
med rektorernas chef Erik Thor.  

 
5. Besök av kommunens trafikplanerare 

Malin Bogren arbetar som trafikplanerare i Laholms kommun. Hon berättar om den 
trafikförsörjningsplan som är ute på remiss nu. Programmet utgår från Region 
Hallands utvecklingsstrategi samt Agenda 2030. Trafikförsörjningsplanen handlar om 
långsiktiga planer. De vill koncentrera kollektivtrafiken i olika stråk, prio ett är 
Västkustbanan, för Laholms del är bussen till Båstad och Halmstad också viktiga 
stråk, och i framtiden kommer Markarydsbanan att bli viktig. Planen för 
Markarydsbanan är att den ska bli klar 2023. Programmet går också igenom principer 
för att utöka turer. Resebehoven är viktiga, om det är mindre än 4 personer som reser 
så ska de ses över. De vill även samordna trafikformerna, exempelvis så att 
skolskjutsarna kan utnyttjas till andra. De vill även korta restiderna. De arbetar också 
med marknadsföringen, samt att arbeta för förenklat resande över länsgränserna.  
 
Synpunkter: 320 går inte på helgerna, förbättra helg- och kvällstrafiken till Halmstad. 
Behövs även till Båstad. Skottorp-Båstad behövs också.  
 
Synkningen mellan buss och tåg behöver bli bättre.  
 
Malin informerar att stationspendeln börjar gå den 15 juni.  
 
En synpunkt som finns kring skolskjutsar för grundskolan är att de inte kan ta bussen 
efter kl. 17. Det innebär att de inte kan delta på aktiviteter efter skolan.  
 
Positivt med Markarydsbanan, kan även pendla till Hässleholm och sen vidare till 
Stockholm.  
 
Bussar mellan Hishult och Knäred efterfrågas när Markarydsbanan kommer igång.   
 
Malin har dialogmöten om kollektivtrafiken två gånger per år.  
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6. Aktuella ungdomsfrågor 

 
• Information från Elevråden 

 
- Osbeck 

De är ju inte i skolan, men har jobbat en del med studenten. Molly är med i 
studentkommittén, och ansvaret har lagts över på ungdomarna eftersom skolan 
och kommunen inte kunde genomföra studentveckan. Studentkommittén har tagit 
fram en egen studentvecka i samråd med polisen och lokala företag.  
 
Informationsmappar när man börjar på Osbecksgymnasiet ska Molly skicka 
förslag om till skolledningen. Detta diskuterades på Ungdomsforum på 
marsmötet.   

 
- Våxtorpsskolan 

Kommer att bli klasskamp för 7: or och 8: or. Problem med elevrådet eftersom 
inga vuxna kommer på mötena.  
 
Ett stort problem att det byts rektorer alldeles för ofta, Tilda har haft sex olika 
rektorer under sin tid där (hon går i åttan). 
 
Beslut: Sofia kontaktar rektor igen.   

 
- Veingeskolan 

Har bara haft ett möte, men ingenting från det. Väldigt lite information om 
avslutningen, de efterfrågar en dialog.  
 

- Lagaholmsskolan 
Har inte mycket från elevrådet. 9: ornas avslutningsmiddag är flyttad till dagtid 
istället för kvällstid. Ingen dialog har förts och det tycker eleverna är dåligt. Från 
Veinge har rektorn informerat att det beror på att föräldrar inte ska kunna komma. 
Många elever tycker att det är tråkigt.  
 
Beslut: Sofia ställer frågan till Erik Thor.  

 

 

• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
Emma och Musse informerar om aktiviteter i sommar. Det kommer att vara aktiviteter 
varje vecka mellan vecka 25–28. En dag kommer det ska vara öppet på 
Aktivitetshuset (olika veckodagar). Det kommer också att vara grillning utanför 
Aktivitetshuset. Det kommer även att vara.  

• Lazertag 

• Paintball 

• Fotbollsgolf 

• Hallands Väderö 
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• Tjejkväll med självförsvar och pizzabak 

• Harry Potter-maraton 

• Prova på padel 
 

Sprid detta till era kompisar och elevråden.  

 

• Information från Aktivitetshusstyrelsen 
Övernattning och utbildning med styrelsen kommer att ske i sommar. 
 

7. Ungdomars frågor till politiken 
Molly undrar över att exempelvis Folkhälsocentrum ska tillhöra Campus Laholm. Man 
borde kunna få ett skolkort för att kunna bada, eller göra det som en profil, då skulle 
det kännas mer som ett campus.  
 
Axel undrar över om det blir någon obemannad butik vid järnvägsstationen. Jonas 
och Ove vet inte hur det är med det.  
 
Beslut: Sofia skickar frågan till Erling och Peter Severin Larsson, näringslivschef.   
 
Thea lyfter att man kan använda tågen till mycket mer godstrafik.  

 
8. Politikernas frågor till ungdomsforum  

Inga frågor. 

 
9. Eventuella samråd 

Inga samråd lyfts.  

 
10.  Övriga frågor 

Sofia informerar om 200 000-krs-processen, det är en idé som kommunchefen tagit 
med sig från sin förra kommun, Bollebygd, där man delade ut 100 000 kr till 
elevråden en gång om året, och en demokratisk process kring detta. 
Kommunstyrelsen har sagt ja till detta, men det ska genom budgetprocessen så inget 
är beslutat ännu.  
 
Ungdomssamordnaren kommer att byta plats i organisationen och sitta inom 
socialnämndens verksamhet, under målområde barn och unga.  
 
Molly tackar för sina år i Ungdomsforum, och vill förmedla att detta är så viktigt och 
power på riktigt.  
 
Sofia delar ut intyg till alla representanter.  

 
11.  Mötet avslutas  

 


