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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid  Teams 20210121, 10.00 

   
Ungdomar Milly Göstasson, Veingeskolan 

  Olof Persson, Veingeskolan 

  Agnes Persson, Veingeskolan (till och med kl. 11.05) 

  Emma Severinsson, Veingeskolan 

  Moa Pålsson, Våxtorpsskolan 

Marcus Saternus, Våxtorpsskolan 

Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan 

Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 

Ibbe Aboushakra, Lagaholmsskolan 

Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet (till och med kl. 10.55) 

Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet 

    

Politiker   Kenneth Camitz (m), ordförande i socialnämnden  

Erling Cronqvist (c), kommunstyrelsens ordförande  

Åke Hantoft (c), ordförande i barn- och ungdomsnämnden  

Jonas Hellsten (m), ordförande i fullmäktige och ungdomsforum  

Kjell Henriksson (s), kommunstyrelsen  

Roland Norrman (m), kommunstyrelsen  

Knut Slettengren (c), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 

   

Övriga deltagande Patrik Ekström, fritidsledare 

Petra Holm, fritidsledare 

Daniel Johansson, fritidsledare 

Roger Larsson, verksamhetsledare för fritidsledarna 

Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 
  

  
Utses att justera Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan  
 
 
Ordförande  __________________________________ 
 Jonas Hellsten, ordförande 

 
Sekreterare  
 __________________________________ 

Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
 
Justerande ______________________________________ 

 Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan 
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1. Mötet öppnas, presentationsrunda  
Jonas hälsar alla välkomna och öppnar mötet och vi kör en presentationsrunda.  

 
2. Val av justerare 

Ebba väljs till justerare.  

  
3. Godkännande av dagordning  

Mötet godkänner dagordningen. 

 
4. Genomgång av föregående protokoll 

Sofia läser upp föregående protokoll, det godkänns. 

 
5. Ev. externa besök 

Inga besök. 

 
6. Aktuella ungdomsfrågor 

 
• Information från Elevråden 

 
- Osbeck 
Har inte så mycket info. De sitter och planerar nästa stormöte som kommer att vara i 
mars. Annars är det studentplanering, håller på att planera två olika scenarier.  
 
Det går bättre med att studera hemma än i våras, men man hade helst varit i skolan.  

 
- Lagaholmsskolan 
De har inte haft något möte sedan förra året. Det enda de har fått reda på är att ha 
distansundervisning nästa vecka och sedan delvis på distans fram till sportlovet. En 
del tycker det är ganska skönt att vara hemma, det funkar, men en del skulle hellre 
vara i skolan. Det är enklare när elever och lärare är på samma ställe. Eleverna 
efterfrågar att lärarna får någon form av utbildning i Teams.  

 
- Veingeskolan 
Har inte haft något möte heller. Det är 50/50 hur eleverna upplever att det är med 
fjällundervisning, lättare att koncentrera sig, men det är svårare att få hjälp.  
Ett problem är också elever som förstör under distansundervisning, om läraren har 
genomgång så stänger de av mikrofonen och slänger ut personer. Teams är bra, 
men skulle gärna se ett annat verktyg. Zoom är ett alternativ.  
 
- Våxtorpsskolan 
Elevrådet ska ha möte nästa vecka via teams. Då ska de bland annat diskutera hur 
distansundervisningen fungerar. Vissa klasser är det mer trams än andra. Men man 
är trött hela tiden, man sitter still hela tiden.  
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Från alla högstadieskolor finns det synpunkter på lunchen, bland annat är att det tar 
för lång tid att hämta den och att det inte funkar dem som bor långt från skolan. Det 
är tight om tid, även om man ska laga mat hemma. Det påverkar studierna när man 
hämtar maten på skolan att man måste stressa och äta på lektionen.  
 
Åke svarar att det är utmaningar kring tekniken, och han tar med sig att lärarna 
behöver mer utbildning i Teams. Rektorn har ansvaret men kan behöva stöd från 
både IT och barn- och ungdomskontoret.  

 

• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
Daniel presenterar ett nytt arbetssätt för Aktivitetshuset i Laholm. Huset har varit 
öppet sedan hösten 2017. Anledningen till att man vil arbeta på ett annorlunda sätt är 
att man inte upplever inte att Aktivitetshuset har nått ut till den av besökare som 
önskat. Styrelsen har också lyft att de vill ha ett tydligare utbud. Fritidsledarna ingår 
sedan i höstas i en organisation som heter KEKS, där de trycker mycket på ungas 
eget inflytande och egen organisering.  
 
Det nya arbetssättet bygger på aktiviteter som unga driver med stöd av vuxna, som 
kan vara personal, föreningsaktiva eller andra engagerade vuxna.  
 
Det kommer att finnas en kalender med aktiviteter där ungdomar, föreningar eller 
andra kan lägga in aktiviteter. Det kommer att finnas mer medel, pengar och resurser 
för fria aktiviteter. Det finns en pott med pengar som personalen tillsammans med 
styrelsen ansvarar för att fördela.  
 
Förhoppningsvis kan Aktivitetshuset nå fler ungdomar, nya ungdomar och bättre ta 
tillvara på de idéer som de ungdomar som redan besöker huset.   
 
De kommer även att ha idékafé på eftermiddagarna några gånger i veckan då 
fritidsledarna är tillgängliga för att kunna diskutera idéer.  
 
Förhoppningsvis kommer man kunna ha öppet alla dagar i veckan, beroende på hur 
mycket idéer och projekt som dras igång.  
 
Aktiviteter som är på gång: 

• Samarbete med friskvårdsgruppen 

• ”Dans för alla” 

• Stickkafé 

• Idékafé 

• Killgrupp 

• Matlagning, olika kulturer 

• Fotokurs 

• Flaggfotboll 

• Bokcirkel 
 

Alfons tycker att det är bra att kafét är öppet i anslutning till att skolan slutar, både för 
Lagaholm och Osbecksgymnasiet.  
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Det kommer inte att vara bara öppet om det inte är något som ungdomarna själva 
föreslår.  
 
Olof undrar om man måste komma från Laholm, eller kan de komma från andra 
kommuner. Den ungdomsgrupp som startar ska helst komma från Laholms kommun, 
men självklart är andra ungdomar välkomna.  
 
Petra lägger till att det finns även andra mötesplatser där man fortfarande kan hänga.  
 

• Information från Aktivitetshusstyrelsen 
Inget nytt  

 

• Lupp 
Sofia presenterar de första LUPP-resultatet. Bland annat har intresset för politik och 
samhällsfrågor minskat, liksom viljan att påverka kommunen, framför allt i årskurs 8, 
något som mötet diskuterar. 
 
Reflektioner från ungdomarna: 
 
- Alfons tror att det minskade intresset för unga att påverka beror på att politiker 

och ledare inte når ut till unga, behöver finnas mer i den digitala vägen 
- Agnes tror att det kan bero på att man tror att man inte kan göra skillnad i en ung 

ålder.  
 

Jonas kommenterar att det verkligen går att påverka via ungdomsforum.  
 

7. Ungdomars frågor till politiken 
Alfons undrar hur länge de kommer ha fjärrundervisning. Åke svarar att det är två 
veckor till och sedan kan man gå om lott fram till sportlovet till att börja med. Laholms 
kommun samarbetar med Region Halland. Just nu är Halland hårt drabbat, så därför 
måste vi hålla ut ett litet tag till.  
 
Olof undrar hur länge tror man att pandemin varar. Kenneth svarar att det är svårt att 
svara på, men vaccinationen ska vara klar under juni månad. Innan vi kan återgå till 
det normala är omöjligt att svara på.  
 
Milly undrar hur man ska göra med språkundervisningen när man ska gå omlott. Åke 
säger att man tittar på det så att man klarar av det.  
 
Ebba frågar om hon kan skapa en grupp på teams för elevrådet. Alfons tycker att det 
är en bra idé att skapa en grupp för elevrådet på Teams.  

 
Moa meddelar att man inte kan skapa ett team själv, utan måste ha hjälp från en 
lärare. (Notering till protokollet: BUN hörde av sig direkt efter mötet och erbjöd hjälp).  

 
8. Politikernas frågor till ungdomsforum  

Sofia har fått med sig en fråga från socialtjänsten, om man skulle inrätta en chatt med 
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socialtjänsten, hur den ska vara strukturerad. Ungdomsforum svarar att de vill att den 
alltid ska vara tillgänglig, och inte kopplad till kommunens hemsida. Det ska finnas en 
länk via kommunen, och man ska kunna komma åt den oavsett om man har 
Snapchat eller någon annat socialt media.  
 
Knut kommenterar LUPP-resultatet och blir bekymrad att unga inte vill påverka sin 
kommun. Politiken behöver ta detta som en utmaning, och göra någon form av 
aktivitet för att nå ut till ungdomar. Viktigt att politiker kommer ut på ett annat sätt. 
Alfons tycker att det är en jättebraidé, politikkafé i Stadshuset där ungdomarna kan 
träffa politiker. Sofia kommenterar att detta är något vi behöver skapa en arbetsgrupp 
kring för att komma igång med så snart det går att ses fysiskt. 
 
Erling har en uppmaning till ungdomarna att vara delaktiga i arbetet med kommunens 
översiktsplan. Sofia meddelar att hon har kontakt med Katinka som håller ihop 
arbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen och att Katinka kommer att bjudas in när 
det är dags.   
 
Moa tänkte bara säga att när de var i Skummeslöv och träffade en massa politiker så 
var det mycket bra (träff med presidierna för lokala nämnderna).  

 
 

9. Eventuella ansökningar om idépengar 
Finns inga. 
 

10. Eventuella samråd 
Skummeslöv, detaljplan för 230 bostäder och en wakeboardpark.  
 
Synpunkter: Bra med vattenpark, kul med ngt nytt. Wakeboardanläggning, parallellt 
med motorvägen. Spännande tycker ungdomarna.  
 
Knut kommenterar att det blir en kombination av bostäder och wakeboardpark.  
 
När kommer detta bli möjligt? Knut svarar att inom två år borde detta vara klart. Det 
tar sin lilla tid att ta fram en detaljplan, det är många som ska vara med och tycka till.  
 
Åke tycker att man kan skicka ut en sammanfattning innan mötet, så att man kan ha 
en bättre dialog om planen. Sofia tar till sig detta till kommande möten.  
 
Alfons kommenterar att det blir ett väldigt stort bygge och undrar om det är lämpligt 
att uppföra den på det stället.  
 
Roland undrar varför Alfons tycker så och han svarar att de inte borde lägga bostäder 
väldigt nära en stor motorväg, och sen har Skummeslöv ett ganska känsligt naturliv 
och det vore bara om man sparade det. Knut svarar att detta område är en 
åkermarksbit, det finns dessutom redan bostäder där.  
 
Roland tackar för Alfons svar, klok synpunkt. Wakeboardparken kanske är bättre ett 
alternativ.  
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Olof undrar om det inte är någon som äger åkermarken. Det är det och de har/ska 
sålt/sälja den.  
 

11.  Övriga frågor 
Patrik vill påminna om att vi har ett sportlov som kommer, om ni har idéer och förslag 
på vad vi kan göra då, så får ni gärna komma in med dem, och sprida det till fler.  
 
Olof föreslår att man skulle kunna göra något i skogen, göra upp eld, sova över.  
 
Alfons föreslår att ha golf, han missade den senaste golfkursen.  
 
Ebba undrar om balen för niorna, och får rekommendationen att planera 2 scenarier.  

 

 
12.  Mötet avslutas  

Nästa möte är den 19 februari. Jonas tackar för mötet, ett mycket bra möte med 
många diskussioner.  
 

 


