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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid  Teams 20210308, 10.00 

   
Ungdomar Milly Göstasson, Veingeskolan 

  Olof Persson, Veingeskolan  

Emma Severinsson, Veingeskolan 

Agnes Persson, Veingeskolan (från kl. 10.20-11.10) 

  Moa Pålsson, Våxtorpsskolan  

  Marcus Saternus, Våxtorpsskolan 

Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 

Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet (från kl. 10.40)  

Indra von Sydow, Osbecksgymnasiet 

Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet (till kl. 11.10) 

    

Politiker   Kenneth Camitz (m), ordförande i socialnämnden  

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

Knut Slettengren (m), ordförande miljö- och byggnadsnämnden 

Ove Bengtsson (c), ordförande kultur- och utvecklingsnämnden 

Jonas Hellsten, (m), ordförande i fullmäktige 

Roland Norrman (m), kommunstyrelsen (till kl. 10.55) 

   

Övriga deltagande Malin Brogren, trafikplanerare (till kl. 10.30)  

Cecilia Lindgard, planarkitekt (till kl. 10.45) 

Nishtiman Tahiri, budget och skuldrådgivare (till kl. 11.00) 

Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
  

  
Utses att justera Emma Severinsson, Veingeskolan  
 
 
Ordförande  __________________________________ 
 Jonas Hellsten, ordförande fullmäktige 

 
Sekreterare  
 __________________________________ 

Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
 
Justerande ______________________________________ 

 Emma Severinsson, Veingeskolan 
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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 

Emma Severinsson från Veingeskolan väljs till justerare.  

  
3. Godkännande av dagordning  

Mötet godkänner dagordningen med den ändringen att Malin Brogren, trafikplanerare 
får presentera först.  

 
4. Malin Brogren, trafikplanerare 

Malin är här idag för att prata om cykelställ och cykelparkeringar i kustområdet. Hon 
delar en karta med förslag som tidigare har skickats ut. Hennes fråga till 
ungdomsforum är om det behövs fler parkeringar. Milly säger att de oftast tar 
cykelvägen från Laholm, och när man kommer direkt ner, gärna vid Hökafältet. Alfons 
tycker att det är en bra idé att sätta cykelställ vid Hökafältet, där är man ofta, inte 
minst på skolutflykter. 
 

5. Genomgång av föregående protokoll 
Sofia läser upp föregående protokoll, det godkänns. 
 
 

6. Besök av Cecilia Lindgard, planarkitekt och Nishtiman Tahiri, budget- 
och skuldrådgivare 
 
Våxtorp 
Cecilia berättar om vad som är på gång i Våxtorp, det ska byggas en ny förskola och 
ett äldreboende, som ska vara i samma byggnad. Ungdomsforum får se en skiss på 
området. De ska även planlägga ett grönområde och titta på bostäder kring 
musikvägen och tar även med Kyrkvägen där de ska titta på om de behöver göra 
några ombyggnationer för att det ska bli lättare att cykla och gå. 
 
Alfons kommenterar att grönområdet inte är så stort, och därför borde man ha 
grönområde inom områden. Cecilia svarar att det som är rödmarkerat på kartan, 
kommer ha lekområde för barnen och dessutom ett uteområde för de äldre som bor 
där.   
 
Olof kommenterar att de ska vara förskola och äldre och det kommer även skapas 
bostäder för äldre. Han undrar om det kommer att vara lite olika typer av äldre? 
Cecilia svarar att hon inte kommer i detaljplanen reglera vilken ålder det ska vara på 
dem som bor där, det är upp till Laholmshem.  
 
Ove kommenterar att det är lite bostäder som försvinner vilket gör att det blir lite mer 
område runt skolan som man kan använda.  
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Cecilia säger att de tillfälliga byggnader som är förskola idag ska vara kvar. 
Fastighetsstrategen Adela tittar på om andra kommunala verksamheter ska använda 
dem, men två andra byggnader ska bort. 
 
Matteus tycker det är en bra geografisk plats, och det är bra att man kombinerar 
äldreboende och förskola. Olof gick på en förskola som var integrerad, han tyckte det 
var bra, har lite samma intressen med de äldre, de brukade spela brädspel och prata 
med dem.  
 
Moa kommenterar att de åt med de äldre i Hishult och det fungerade mycket bra.  
 
Moa tar upp frågan på nästa elevråd och återkommer. Cecilia säger att de är väldigt 
tidigt i processen, så det är inte så bråttom. Sofia tar emot synpunkterna och skickar 
vidare till Cecilia. Cecilia berättar också att de tittar på hur platser upplevs av barn 
och unga, det är viktigt att det kommer fram platser som för att man känner sig otrygg 
eller trygg.  
 
Åke kommenterar att det var bra att handlingarna skickades ut innan och att Cecilia 
gjort en föredömlig sammanfattning. Det blir lättare att tycka till för Ungdomsforum. 
Han uppmanar elevråden lyfter frågor som rör skolans område.  
 
Budget- och skuldrådgivning 
Nishtiman delar en presentation om arbetet som budget- och skuldrådgivning går ut 
på. Hon vill också ha lite tips och råd kring hur hon kan nå ungdomar i ett tidigt skede. 
Hon säger att deras mål är att nå individer så tidigt som möjligt, då är det lättare att 
lösa problemen. Det är lagstadgat att alla kommuner ska ha budget- och 
skuldrådgivning. Den är gratis. Alfons undrar om det handlar om förebyggande eller 
att lösa problem som har uppstått. Nishtiman svarar att de jobbar med båda delarna. 
Nishtiman hjälper till att göra en budget över privatekonomi, om de har skulder 
försöker de lösa dem, de försöker hitta ett sätt att skapa en bra ekonomi. Man kan 
även få hjälp med skuldsanering via Kronofogden.  
 
De försöker också att vara ute så mycket som möjligt för att folk inte ska hamna i 
stora skulder.  
 
I Laholms kommun är det 4,1 procent som har skulder hos Kronofogden, det är den 
mest skuldsatta kommunen i Halland efter Hylte (detta räknar bara de som finns hos 
Kronofogden).  
 
För ungdomar försöker de att vara ute och informera så att de inte hamnar hos 
Kronofogden, och det värsta som kan hända är att man får en betalningsanmärkning, 
det gör det svårare att få bostad, ta lån, får telefonabonnemang med mera. Hon 
jobbar med att gå igenom en budget utifrån CSN-bidraget, spartips, 
konsumenträttigheter, försäkringar, lån och konsumtionslån, hur snabbt ett lån kan 
växa, betalningsanmärkningar, bra webbsidor.  
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Ungefär vart tionde barn i Laholms kommun har en eller två föräldrar som finns hos 
Kronofogden. Det finns ungdomar som är hos Kronofogden, men dessa är framför allt 
de gjort något som de behöver betala skadestånd för.  
 
Indra kommenterar att ni vill gå ut till ungdomar, de har precis haft privatekonomi, de 
hade kunnat komma på samhällslektioner. Nishtiman svarar att innan pandemin har 
de varit ute på lektioner. Vore bra om lärare och rektor kunde boka en tid med dem. 
Alfons kommenterar att de pengar som ungdomar får kommer från deras föräldrar 
och då är det ju bra om man når ut till föräldrarna och även tips om hur mycket 
pengar ens barn ska få.  
 
Nishtiman skickar bra webbsidor till Sofia som hon skickar ut till alla.  
 
Alfons kommenterar att på klasstiden/mentorstiden är bra tillfällen att prata om detta.  
 

 
7. Aktuella ungdomsfrågor 

 
• Information från Elevråden 

 
- Våxtorpsskolan 

Moa säger att de inte har så mycket, de ska ha möte nästa vecka. Det blev inga 
rastaktiviteter på teams. Jonas undrar om det är lugnt på skolan. Det enda som 
Moa vet är man skriver onödiga, rasistiska kommenterar i chatten.  
De har haft problem med att de inte får reda på att de har prov i förväg.   
 

- Veingeskolan 
Milly undrar om Bina har kontaktat Sofia angående Teams-grupper. Emma 
kontaktar Bina och de försöker styra upp teams-gruppen för elevrådet. De har inte 
haft möte sedan jullovet.  
 

- Lagaholmsskolan 
Alfons berättar att de inte har haft elevråd eller klassråd. Han tror att de ska ha 
elevråd på torsdag denna vecka.  
 

- Osbeck 
Jasmine kommenterar att de inte haft något styrelsemöte.  
 
Ove har ingen information om hur man ska göra med studenten eftersom man 
inte vet hur läget är i juni. Förhoppningen är att pandemin är övergående och man 
kan ha en någorlunda vanlig studenten. Det finns en studentkommitté som håller 
ihop arbetet. De har mycket idéer om hur man kan göra anpassningar, och de vill 
gärna vara med i det politiska beslutet. Ove kommenterar att de står till 
förfogande och vill ha med ungdomarna i detta arbete, den främsta kontakten ska 
vara med rektor, men de har gärna löpande kontakt med studentkommittén. Det 
är en av de större dagarna i sitt liv och det vill man göra på ett normalt sätt. Vi för 
göra det bästa av det. Jasmine kommenterar att de arbetar med rektorerna, men 
de väntar på ett beslut från politikerna – de vill vara med i diskussionen.    
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• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
Sofia berättar att man kan boka Vibesgården och Aktivitetshuset och att Reppa din 
ort körs igen, maxantalet är 4 personer åt gången.  
 
 

8. Ungdomars frågor till politiken 
Indra undrar över utskicket angående munskydd och det var väldigt förvirrande 
information. Det behöver förtydligas. Indra läser upp meddelandet de har fått på V-
klass. Kenneth svarar att han förstår att det är otydligt. Mer än 15 minuter på samma 
plats är det som gäller, men det ska samtidigt inte gälla i klassrum. Om du passerar i 
en korridor är det inte aktuellt, utan det handlar om när man sitter där mer än 15 
minuter. Kenneth kommenterar också att den största spridningen är bland ungdomar.  
 
Åke tar med sig frågan att man behöver skriva så folk förstår.  

 
9. Politikernas frågor till ungdomsforum  

Det finns inga frågor.  
 

10. Eventuella ansökningar om idépengar 
Inga ansökningar har kommit in. Sofia uppmuntrar till att söka pengar både de vanliga 
pengarna och 200 000 krs processen.  
 

11. Eventuella samråd 
Moa undrar om man kan söka pengar för att bygga saker kring Våxtorpsskolan, det 
som Cecilia pratade om. Det kan man och kan också lägga det som förslag till 
samhällsbyggnadskontoret.  
 

12.  Övriga frågor 
Sofia påminner om att i samband med internationella kvinnodagen använda 
#vågavaraförebild som Länsstyrelsen Halland har tagit fram.  

 
13.  Mötet avslutas  

Nästa möte är den 14 april.  
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Bilaga: Webbsidor om privatekonomi 
 
Lyssna:  
Poddar från Finansinspektionen om privatekonomi. Bra poddar inom området hittar man 
även hos andra aktörer som Spotify.  
https://www.fi.se/sv/publicerat/fi-play/poddradio/fi-podden/ 
  
Läsa:  
Bra broschyrer att läsa digitalt. Som privat går inte att beställa hem materialet.  
https://publikationer.konsumentverket.se/privatekonomi/ 

  
Bra broschyrer från Finansinspektionen, bl.a. om Fonder och Familjejuridiken  
https://issuu.com/finansinspektionen 

  
Ta kontakt om du behöver hjälp!  
Om man har en tvist med ett företag kan man maila eller ringa Hallå Konsument. På deras 
hemsida finns också mycket bra information.  
https://www.hallakonsument.se/ 

  
Bra hemsida att jämföra försäkringar på. Man kan även ringa dem om man har frågor 
gällande en försäkring eller bank och behöver prata med någon oberoende.  
www.konsumenternas.se/ 

  
Budget- och skuldrådgivare 
https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/ekonomiskt-stod/budget--och-skuldradgivning/ 
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