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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid  Teams 20210219, 10.00 

   
Ungdomar Milly Göstasson, Veingeskolan 

  Olof Persson, Veingeskolan (från kl. 10.20) 

Emma Severinsson, Veingeskolan 

Agnes Persson, Veingeskolan (från kl. 10.30) 

  Moa Pålsson, Våxtorpsskolan (mellan kl. 10.30-11.25) 

Marcus Saternus, Våxtorpsskolan 

Jasper Löfquist, Våxtorpsskolan 

Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan (från kl. 10.30) 

Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 

Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet  

Indra von Sydow, Osbecksgymnasiet 

    

Politiker   Kenneth Camitz (m), ordförande i socialnämnden  

Erling Cronqvist (c), kommunstyrelsens ordförande  

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

Knut Slettengren (m), ordförande miljö- och byggnadsnämnden 

Roland Norrman (m), 1 vice ordförande kommunstyrelsen 

   

Övriga deltagande Richard Mortenlind, utbildningschef (från kl. 10.45) 

Karin Martini, säkerhetschef  

Rebecca Rosenberg, projektledare (mellan kl. 10.00-10.20) 

Petra Holm, fritidsledare 

Roger Larsson, verksamhetsledare för fritidsledarna 

Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 
  

  
Utses att justera Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan  
 
 
Ordförande  __________________________________ 
 Sofia Larsson, ordförande 

 
Sekreterare  
 __________________________________ 

Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
 
Justerande ______________________________________ 

 Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 
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1. Mötet öppnas, presentationsrunda  
Sofia hälsar alla välkomna. Jonas har problem att komma in så Sofia leder mötet. 
Hon öppnar mötet och vi kör en presentationsrunda.  

 
2. Val av justerare 

Alfons Ohmes från Lagaholmsskolan väljs till justerare.  

  
3. Godkännande av dagordning  

Mötet godkänner dagordningen med den ändringen att våra besök får tala lite 
tidigare, vi byter plats på punkt 4 och 5. 

 
4. Besök av Rebecca Rosenberg, projektkoordinator och Karin Martini, 

säkerhetschef 
 
Erasmus 
Rebecca berättar om Erasmus+, som hon projektleder i kommunen. Hon har varit på 
Ungdomsforum tidigare och träffat en del av er. Det här året har inte varit det bästa 
året när vi pratar mobilitet och resa utomlands. Men hon vill informera om att man 
från EU-kommissionen avsatt pengar mellan åren 2021–2027, och i den satsningen 
finns det Erasmus+ som innehåller ungdomssatsningar. Det finns stora möjligheter 
och budgeten har blivit större. Bland annat innehåller den nya satsningen fler 
möjligheter inom skolan, framför allt för kortare utbyten. Man ska också arbeta mer 
med digitala möten för unga och även för vuxna som arbetar med unga. Kommunen 
har något som heter Eurodesk som ska kunna bistå med information kring olika typer 
av internationellt arbete. Rebecca vill gärna ha en dialog med er om detta, vad vill 
man ha? Just nu har Ungdomsforum inga frågor kring detta.  
 
Det nya programmet kommer att presenteras i mitten av mars.  
 
Trygghetsenkäten 
Karin Martini är här för att prata om resultatet från förre årets trygghetsenkät. Enkäten 
gjordes i höstas i ett samarbete med polisen och Kristian Nilsson som arbetar som 
kommunpolis. De fick in fler svar än tidigare och fler svarande i kategorin 0–16 år 
samt fler svarande i Knäred och Skummeslöv.  
 
De flesta är trygga. Inbrott är det man är mest oroad för och därefter stölder, 
stenkastning och skadegörelse. 
 
Mycket fritextsvar. Oro kring ungdomar som rör sig i grupp. De begrepp som nämns 
oftast kring oro i området man bor är buskörning och höga hastigheter.  
 
Vid en jämförelse med brottsstatistik visar det sig att det är få inbrott. Droger och 
skadegörelse har ökat i Knäred, eller polisen har kommit åt det mer.  
 
77 procent är mycket eller ganska trygga, liten ökning av otrygga.  
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Man är mest otrygg på kvällar, helger och i mörker. Trafiken märks mer än tidigare. 
Man nämner också ungdomsgäng, men polisen poängterar att det inte finns gäng på 
det sättet i Laholms kommun.  
 
Platser man är otrygg på är Centrala Laholm (Altona, Campus Laholm, 
Glänningeområdet) och Knäred.  
 
Den upplevda tryggheten påverkas mycket av det som skrivs i tidningarna.  
 
Ålderskategorin 46–65 år är både tryggast och otryggast. Oavsett kön är man som 
mest otrygg i Laholms tätort följt av Knäred. Men tryggheten är fortsatt hög.  
 
Diskussion 
Alfons undrar om man kommer att göra några åtgärder för att öka tryggheten. Karin 
svarar att de har startat en ny trygghetsprocess, där polis, kriminalvård med flera är 
med. Roland påminner att bakom varje individ som har blivit utsatt finns det en stor 
tragedi. Karin svarar att det kommer man att göra, bland annat genom det 
medborgarlöfte som avges varje år. Sofia skickar ut medborgarlöftet till alla.  
 
Petra undrar om var det är höga hastigheter. Moa svarar att framför allt vid 
Euromaster i Laholm. Karin bekräftar detta och att man har haft kontakt med 
fastighetsägaren och många har koll på det området. Moa nämner också 
Mellbystrand, vid Maxi, men det har lugnat sig lite. Karin kommenterar att KUN tittar 
på att göra en satsning kring motorburen ungdom.  
 
Knut berättar att de arbetar med ett projekt som heter ”Säker skolväg”. Vi kan ta upp 
det projektet mer vid ett annat tillfälle. De har ett pilotprojekt i Vallberga, tanken är att 
projektet ska kunna appliceras på andra skolor i Laholms kommun.  
 
Kenneth berättar att man arbetar tätt mellan polis och det sociala, man får inte 
glömma att olika typer av brott och skadegörelse kan vara ett rop på hjälp.  
 
Moa kommenterar angående trygg skolväg att det är många som kör snabbt mellan 
Hishult/Markaryd/Knäred. Speciellt vid Kornhult körs det alldeles för snabbt och där 
cyklar ungdomar. Nu har polisen börjat bevaka området.  
 
Roger kommenterar att fritidsledarna, polis och fältarna har diskuterat motorburen 
ungdom, de är glada att ungdomarna har ett motorintresse, men problemet är att en 
del missköter sig. De har inlett en dialog med ungdomarna.  
 
Alfons kommenterar att det finns en liknande situation som Moa beskrev på 
Köpingelandet, gamla E6:an. Det körs för fort.  
 
Agnes säger att det är många som har EPA och moppe i Veinge, vid Veingeskolan, 
vid lågstadiet/mellanstadiet och förskolan kör många fort och med högt ljud. Det är 
även många bilar som kör för fort. Vid lilla gympasalen är det samma problem.  
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Knut kommenterar att det är jättebra att han får höra var det finns problem. En annan 
sak som är på g är att hastigheten kommer sänkas, prioritering 30 km och 40 km i 
Laholms kommun. Förslaget är ute på remiss nu och svaren hittills är positiva.  
 
Moa vill också ta upp frågan om reflexer, hon har märkt att i exempelvis Veinge så är 
det inte många barn som har reflexer. Det är nära att man kör på folk.  
 
Karin kommenterar att innan jul samarbetade hon och Kristian med Malin Bogren, 
trafikplanerare i kommunen och skickade ut ett brev till alla föräldrar angående 
reflexer. Kring Veingeskolan och trafiken där inspekterade kommunen, polisen, 
Laholmsfastigheter och rektorn, och efter det gjordes nya markeringar och det sattes 
ut nya pollare. Alla de tips som ni kommer med tar Karin med sig till Kristian. 
 
Moa kommenterar att det är många elever som går till kiosken/pizzerian i Veinge, 
men att det inte sker på ett säkert sätt. Många går på vägen. 
 
Beslut: Barn- och ungdomsstrategen bjuder in kommunens trafikplanerare till nästa 
möte för att diskutera projektet ”Säker skolväg”.  
 

 
5. Genomgång av föregående protokoll 

Sofia läser upp föregående protokoll, det godkänns. 
 

6. Aktuella ungdomsfrågor 
 

• Information från Elevråden 
 

- Osbeck 
Jasmine berättar att de har haft stormöte, de hade lite problem eftersom länken 
inte kom ut på V-klass. De pratade mest om studenten, de planerar för olika 
studenter utifrån pandemiläget. Utöver det så elevrådsstyrelsen inte arbetat så 
mycket eftersom många har suttit på distans.  
 

- Lagaholmsskolan 
Ebba berättar att de inte haft något elevråd.   
 

- Veingeskolan 
Milly undrar om grupperna på teams, de har inte hört något om dem. Sofia 
berättar att hon har försökt få tag ordförande som inte svarat. Milly kontaktar 
elevrådsordföranden.  

 
- Våxtorpsskolan 

Moa berättar att de har gjort en trivselenkät. De pratade mycket om 
fjärundervisningen, långtråkigt, studiemotivationen sjunker, svårt att få hjälp, 
skjuter upp arbetet.  
 
De pratade om rasismen, och trygghetsteamet ska arbeta med det och vill ha tips 
på metoder.  
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De ska göra ett teams-rum med rastaktiviteter. Lite musikquiz och annat.  
 
Folk undrar mest hur det ska bli med fjärrundervisningen. Åke svarar att det tar ett 
beslut idag, hoppas att alla ska vara tillbaka den 15 mars om inget annat händer. 
(Notering till protokollet: Fjärrundervisningen förlängs till efter påsk. Detta kan 
komma att påverka studenten, något som kommer att diskuteras på nästa möte) 
 
Agnes kommenterar att det har varit mycket diskussioner om snöbollskrig. Milly 
berättar att eleverna har möjlighet till snöbollskrig vid idrottshallen. Moa 
kommenterar att i Hishult och Våxtorp finns det begränsade ytor. Finns en 
tradition på Våxtorpsskolan att nior ska mula sjuor. Alfons tänker att man borde 
fokusera på att bli av med sådana traditioner.  
 
 

• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
Petra informerar om att sportlovsprogrammet finns på laholm.se och 
visitlaholm.se och på sociala medier. Det kommer att finnas fiske, förhoppningsvis 
padel, online-intervju med Veinges stolthet, målvakt Isak Pettersson.  
 
Mötet diskuterar vad de vill se för evenemang den 8 mars, på internationella 
kvinnodagen – Ebba kommenterar att hon följer många feminister på Instagram, 
hon skickar det till Sofia (Notering till protokollet: Ebba skickade över dessa 
namnen: Josefine Ivarsson, Alva Tornquist och Cissi Wallin). Alfons kom och 
tänka på Clara Henry.  
 
Roger vill förtydliga att vi hoppas att ni ungdomar under detta kommande ska bli 
mer nöjda med er fritid, med fritidsledarnas utvecklade arbetssätt så ska 
ungdomarna kunna påverka sin fritid mer.  

 
 

7. Ungdomars frågor till politiken 
Inga frågor finns.  

 
8. Politikernas frågor till ungdomsforum  

Erling kommenterar att det är mycket speciella tider där vi inte kan ha sociala 
kontakter. Inför sportlovet vill han uppmana er att vara försiktiga, vi har ett höjt 
smittläge I Halland.  
 
Roland vill passa på att ge en eloge till våra ungdomar som ger ett moget intryck när 
vi har de här mötena. Han märkte det speciellt i samband med Trygghetsenkäten.  
Alfons svarar att de nog inte hade betett sig så moget om inte politikerna hade betett 
sig så moget.  
 

9. Eventuella ansökningar om idépengar 
Inga ansökningar har kommit in. 
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Sofia visar förslaget till 200 000 krs processen, hur ansökan ska gå till och hur 
fördelningsmötet är tänkt att organiseras. Ansökningar kommer att kunna skickas in 
fram till april/maj från samtliga grundskolors elevråd, samt från fritidsgårdsråd och 
styrelser.  
 
Erling nämner att tanken inte är att det ska vara en engångsprocess, utan att detta är 
en viktig demokratisk process som kommunstyrelsen vill fortsätta med.  
 
Ungdomsforum har inga invändningar på dokumentet och processen utan tycker det 
ser bra ut.  
 

10. Eventuella samråd 
Sofia lyfter en fråga från samhällsbyggnadskontoret angående området bredvid 
Våxtorpsskolan, där äldreboende äldreboendet Solgården rivs och att en ny byggnad 
med både förskola och äldreboende byggs på samma plats som äldreboendet ligger 
idag. De vill ha synpunkter/tankar/idéer kring Våxtorps skola som de bör ha med sig i 
det fortsatta planarbetet?  

 
Åke nämner att de behöver komma ut material innan. Knut håller med Åke i detta. 
Sofia svarar att det inte har kommit något material i denna fråga förutom en kartskiss 
som hon försöker dela på mötet. Planarkitekten bjöds in till detta möte men kunde 
inte vara med.  
 
Beslut: Barn- och ungdomsstrategen bjuder in planarkitekten till nästa 
ungdomsforum.   
 

11.  Övriga frågor 
Jasmine berättar att många i studentkommittén har väldigt kloka idéer och att 
rektorerna är väldigt bra att involvera eleverna, och de hade gärna velat ha kontakt 
med politiker som fattar beslut. Sofia tar detta med Ove Bengtsson. 
 
Richard kommenterar att alla Hallands kommuner har börjat prata med varandra om 
hur årets student ska kunna arrangeras. Smittan ökar i Halland, men vi hoppas att det 
ska bli bättre. Vi förstår att vi behöver ta någon form av beslut så snart som möjligt. 
Richard och Andreas Meimermondt diskuterar detta. Så snart de vet mer så kan 
frågan lyftas i Ungdomsforum. Man kan också ta frågan direkt med studentkommittén 
på Osbeck.    

 

 
12.  Mötet avslutas  

Nästa möte är den 8 mars.  
 

 


