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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 

 
Plats och tid  Aktivitetshuset, Laholm 20211004, 10.00-12.00 

   
Ungdomar  Milly Göstasson, Veingeskolan 

  Olof Persson, Veingeskolan 

  Laban Skog, Veingeskolan 

  Tess Hagström, Våxtorpsskolan 

  Iris Kragelund, Våxtorpsskolan 

  Jasper Löfquist, Våxtorpsskolan 

  Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 

  Astrid Leander, Lagaholmsskolan 

  Maiar Bidawi, Lagaholmsskolan 

  Mohammed Alsheikhah, Lagaholmsskolan 

  Judi Husäin, Lagaholmsskolan  

  Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet 

  Indra von Sydow, Osbecksgymnasiet 

  Tasneem Abdalhak, Osbecksgymnasiet 

  Hanna Axelsson, Osbecksgymnasiet 

    

Politiker   Ove Bengtsson, ordf. kultur- och utvecklingsnämnden 

Kenneth Camitz, ordf. socialnämnden (via teams till kl. 10.40)  

Erling Cronqvist, ordf. kommunstyrelsen  

Åke Hantoft, ordf. barn- och ungdomsnämnden  

Jonas Hellsten, ordf. kommunfullmäktige (via teams till kl. 10.40) 

  Kjell Henriksson, kommunstyrelsen 

  Roland Norrman, kommunstyrelsen (från kl. 11.10) 

Knut Slettengren, ordf. samhällsbyggnadsnämnden 

       

Övriga deltagande Felicia Campbell, kulturpedagog (delar av mötet) 

Anders Einarsson, kommunchef 

Daniel Johansson, fritidsledare (delar av mötet) 

Agnes Marklund, planarkitekt (till kl. 10.40) 
Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

  
Utses att justera Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet 

 
Ordförande  __________________________________ 

 Ove Bengtsson, mötesordförande 

 

Sekreterare  
 __________________________________ 

Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
Justerande ______________________________________ 
 Matteus Kurtsson, justerare 
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1. Mötet öppnas, presentationsrunda 
Jonas öppnar mötet och alla på mötet presenterar sig.  

 
2. Val av justerare 
Matteus Kurtsson, ordförande för Osbecksgymnasiets elevråd utses till justerare 

  
3. Godkännande av dagordning  
Mötet godkänner dagordningen med tillägget att Agnes Marklund kommer för att prata om 
förslag på ett nytt bostadsområde.  

 
4. Genomgång av föregående protokoll 
Sofia läser upp föregående protokoll och mötet godkänner protokollet.  

 
5. Besök 
Agnes Marklund är planarkitekt på Laholms kommun och berättar att privatpersoner och 
företag kan skicka in förslag till kommunen på var de vill utveckla Laholm. Nu har kommen 
fått in en sådan ansökan från ett företag som vill bygga i utkanten av Lilla Tjärby, Bonnarp. 
Det gäller området intill Söderläget. 
 
Kommunen ska då ta ställning till om detta är ett bra område för nya bostäder, och använder 
för det en checklista. De kollar av andra intressen, både riksintressen och lokala. I förslaget 
finns det med bostäder, en till förskola, grönområde och lekplats. 
 
Alfons frågar om det finns plats för de barn som flyttar in i skolorna sedan, eftersom det 
redan nu är trångt på många skolor i kommunen. Agnes svarar att det är något som de tittar 
på, det måste finnas ett långsiktigt perspektiv. Erling bekräftar att eftersom även barn- och 
ungdomsnämnden och kultur- och utvecklingsnämnden får de här förslaget så kommer det 
att tas med.  
 
Detta är i ett väldigt tidigt skede och om kommunen är positiv till förslaget kommer det sedan 
bli en detaljplan som Ungdomsforum får tycka till om.  
 
Matteus undrar hur förskolan ska drivas. Det är inte bestämt ännu.  
 
Olof undrar om det är åkermark som ska bebyggas. Det är det. Agnes svarar att kommunen 
inte ska bygga på åkermark om det in te är samhällsnytta, men det anser man att detta är.  
 
Länsstyrelsen kommer också att få ha synpunkter.  
 
Om kommunen säger ja till detta förslag kommer ett antal krav ställas på den som vill bygga.  
 
Knut kommenterar att detta är tidigt stadium och att det om ca 1 och ½ år kommer hända 
mer.  
 
Ungdomarna undrar om hästhagarna påverkas, det gör de inte.  
 
Det planeras olika typer av bostäder. 
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Beslut: Att ge barn- och ungdomsstrategen i uppdrag att skicka in Ungdomsforums 
synpunkter att de gärna ser bostäder där, men vill ha en större aktivitetsyta, med basketplan 
med mera som är tillgänglig för alla.  
 
(Tyvärr måste Jonas och Kenneth lämna mötet eftersom internetuppkopplingen är så dålig. 
Ove Bengtsson tar över som ordförande.) 

 
6. Aktuella ungdomsfrågor 

 
• Information från Elevråden 

 
- Våxtorpsskolan 

De har haft en bra elevrådsutbildning med mycket frågor som de lyfte med rektor, 
Åke och Erik Thor. Bland annat prata de om att det är trångt på skolan, att skolan 
behöver fräschas upp, att det är problem med utrymningsvägar, särskilt för den 
elev som sitter i rullstol. De behöver också fler parkeringar.  
 

- Veingeskolan 
Har också haft elevrådsutbildning då de prata mycket om hur stökigt det är på 
skolan. Snusare och rökare är allt fler, det har varit slagsmål och skåpen blir 
saboterade. Elevrådet efterfrågar strängare konsekvenser för de som förstör och 
slåss. 
 

- Lagaholmsskolan 
Utbildningen på Lagaholmsskolan var också bra och de lyfte mycket med sin 
rektor, bland annat att de inte upplever att de får vara med och påverka i frågor de 
ska.  
 
Åke kommenterar att det var tre fantastiska elevrådsutbildningar och att en sak 
han tar med sig är att det är viktigt att det händer något med frågorna som 
eleverna lyfter, alla de inte stannar.  
 

- Osbeck 
Elevrådsstyrelse har haft kick-off, det har hållits stormöte och styrelsemöte. 
Stormötet var mycket bra, mycket frågor lyftes från klasserna. Bland annat lytte 
de busskort, att fler elever vill ha busskort utanför 3–6 km:s gränserna.  
 
De vill också framföra att bussen från Mellbystrand går alldeles för tidigt (225:an). 
Kl 07.12 måste eleverna åka när de ska vara i skolan 08.00 eller senare. Sofia 
meddelar skolskjutssamordnaren denna synpunkt. Mohammed lyfter att 
Mellbystrandsbussen för Lagaholmseleverna ofta är sen på morgonen.  
 
De klagade också på appen Skola24, den fungerar inte eller laggar. Frånvaron 
fungerar inte på samma sätt som i V-klass, man kommer snabbt upp i höga 
procent om man är borta på exempelvis elevråd och riskerar att förlora CSN-
bidraget. Det finns bara en typ av frånvaro.  
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Internet fungerar inte, sämst i biblioteket och i 100-byggnaden men dåligt 
generellt.  
 

• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
Daniel berättar att det numera bara finns en sida för fritidsgårdar och aktivitetshus på 
sociala medier som heter UngiLaholm. Aktivitetshuset arbetar nu på ett nytt sätt, som är 
mer projektbaserat. Ni får komma hit (exempelvis på idékafé) och berätta vad ni vill göra 
och vara med och planera och driva aktiviteten. Projekt som är igång nu är bland annat: 
fotboll i Lagaholmshallarna, skrivarkurs och teaterkurs.   

 

• Förberedelse inför Demokratimöte den 14 oktober, 200 000 skäl till att 
göra din röst hörd 

Ungdomsforum arbetar i grupper för att komma fram till hur pengarna ska fördelas. 
Resultatet kommer att redovisas den 14 oktober på Demokratimötet.  
 

• Inbjudan av länsstyrelsen 
Kommunen och Ungdomsforum har fått en inbjudan till Kommittén Demokratin 100 år. 
Fredagen den 15 oktober ska ett antal människor samlas för att prata demokrati nu och i 
framtiden med bland annat landshövdingen. Vi får skicka 2 representanter. Jonas 
Hellsten kommer också att vara där.  
 
Olof undrar vad en landshövding gör. Anders förklarar att det är statens förlängda arm, 
som ska bevaka statens intressen i Halland.  
 
Olof och Alfons är intresserade och kan. 
 
Beslut: Ungdomsforum beslutar att skicka Olof Persson och Alfons Ohmes på mötet den 
15 oktober.  

 
7. Ungdomars frågor till politiken 
Alfons undrar om detta med att Lagaholmsskolan inte kommer kunna användas efter 5 år 
(från 2017), vad finns det för plan efter 2022? Erling svarar att 2022 inte är något slutdatum, 
det är vissa renoveringar gjorda. Just nu diskuteras Lagaholmsskolans framtid.  
 
Kjell kommenterar att de redan 2017 föreslog att man skulle bygga nytt och på höjden och 
det tycker han fortfarande.  
 
Roland svarar att olika politiker tycker olika. Hans parti, Moderaterna vill bygga ett nytt 
gymnasium vid järnvägsstationen, om Lagaholmsskolan rivs, och istället flytta in högstadiet i 
Osbecks gamla lokaler. En rivning av Lagaholmsskolan beräknas kosta runt 500 miljoner 
kronor.  Indra undrar varför, då kommer alla elever behöva skolskjuts. Roland svarar att man 
kanske kan attrahera ungdomar från andra kommuner. 
 
Alfons kommenterar att det känns konstigt att satsa på gymnasieskolan eftersom det finns 
många som hellre läser i Halmstad.  
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Åke kommenterar att detta är politikens dilemma, det ska bli bra för alla elever, och därför 
måste man ha ett ”drönar-perspektiv” där man även tar in hur det fungerar för eleverna i 
Veinge och Våxtorp. Sen ska pengarna fram också. Erling kommenterar att han är inne på 
samma linje som Åke, han tror inte på en gymnasieskola vid järnvägsstationen, men hans 
parti, Centerpartiet, har inte tagit ställning i frågan ännu.  
 
Tasneem säger att det låter trevligt att ha något vid järnvägsstationen. Hon upplever att det 
är fel att ha högstadiet och gymnasiet på samma plats. Indra menar att det finns en risk att 
placera en gymnasieskola vid stationen, eftersom man lika gärna då kan åka till Halmstad.  
 
Matteus lyfter sina erfarenheter från Våxtorpsskolan, gällande stökighet, segregation och 
integration. Det finns en utbredd homofobi, Det är trångt på högstadieskolorna och det 
skapar konflikter. Han menar att högstadieskolorna har blivit egna små samhällen med stora 
problem. Det känns som om ingen kan göra någonting åt problemen. Till slut lär sig eleverna 
leva med detta. Han vill de en förändring. 
 
Ove kommenterar att det är en oerhört viktig fråga Matteus lyfter. 
 
Milly svarar att det är precis som Matteus beskriver, det händer hela tiden saker som man 
inte gör i samhället, man får stå ut med elaka, kränkande kommentarer dagligen. Laban fyller 
i att det inte bara är på högstadiet i Veinge som det är så, utan även på mellanstadiet. 
 
Tess kommenterar att det har bytts så mycket rektorer och det gör att det inte blir något 
långsiktigt arbete.  
 
Alfons säger att det kanske behövs vakter/väktare på skolorna. De andra ungdomarna 
kommenterar att det vill de inte ha, men fler vuxna. Hanna menar att detta har ökat de 
senaste ren och man behöver undersöka varför. Man behöver arbeta mycket med 
sammanhållningen i klassen.  
 
Laban tycker att det måste bli strängare konsekvenser när man förstör och bråkar.  
 
Åke säger att detta lyftes på alla elevrådsutbildningar för högstadieskolorna, men framför allt 
i Veinge. Målet i barn- och ungdomsnämnden är att barns och ungdomars psykiska hälsa 
ska förbättras. Nu har man även lagt till att ”Barn och ungdomar ska må bra i skolan”.  
 
Roland kommenterar att han blir oerhört illa berörd att det är så här illa i skolan, han man inte 
lugn i skola blir det inget resultat. Han föreslår att Ungdomsforum ska avsätta ett helt möte 
för att diskutera den här frågan.  
 
Beslut: Ungdomsforum beslutar att nästa ungdomsforum den 11 november ska ha frågan 
om arbetsmiljön på högstadieskolorna som huvudtema.  
 

 
8. Politikernas frågor till ungdomsforum  
Knut vill bara skicka med eleverna att de gärna får göra studiebesök från sina skolor/klasser 
på Ahla deponin, det finns mycket att se där och mycket har byggts om och förändrats.  
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Sen kommenterar han parkeringsproblemen vid skolan i Våxtorp, det finns en plan för 
området intill och där kanske man kan skapa fler parkeringsplatser. Han var själv där nyligen 
och fick se hur mycket strul det är och hur få platser det finns.  
 
Mohammed kommenterar att det inte händer så mycket när de har tagit upp frågor ed 
rektorn. Åke kommenterar att det är viktigt att följa upp, men att de som politiker inte kan 
styra rektorn. Anders kommenterar att rektorerna har ett viktigt uppdrag och stort mandat, 
vilket gör att de inte kan styras politiskt.  
 

9. Eventuella ansökningar om idépengar 
Inga nya ansökningar har kommit in, men det finns pengar kvar och går att söka. Blanketten 
hittar ni på www.laholm.se/ungdomsforum.  
 
En ansökan är beviljad, till Osbecksgymnasiets elevrådsstyrelses middag med politiker och 
tjänstepersoner.  

 

10.  Övriga frågor 
Sofia frågar Milly om hon har lyckats boka ett möte med rektorn, eftersom det var svårt att få 
tag på henne. Hon har fått en kontakt nu så det ska lösa sig.  
 
11. Nästa möte 
 
Nästa möte är den 11 november, på Veingeskolan 
 
Sista mötet för terminen är den 6 december, på Våxtorpsskolan, då blir det julfika.  
 

12.  Mötet avslutas  
Ove tackar för ett mycket bra möte och avslutar mötet.  

  

http://www.laholm.se/ungdomsforum
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