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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 

 
Plats och tid  Aktivitetshuset, Laholm 20211206, 10.00-12.00 

   
Ungdomar  Milly Göstasson, Veingeskolan 

  Laban Skog, Veingeskolan 

  Milla Fant, Veingeskolan 

  Tess Hagström, Våxtorpsskolan 

  Jasper Löfquist, Våxtorpsskolan 

  Gustav Appelgren, Våxtorp 

  Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 

  Maiar Bidawi, Lagaholmsskolan 

  Mohammed Alsheikhah, Lagaholmsskolan (kl. 10.40-12.00) 

  Judi Husäin, Lagaholmsskolan  

  Indra von Sydow, Osbecksgymnasiet 

  Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet 

      

Politiker   Ove Bengtsson, ordf. kultur och utvecklingsnämnden 

Kenneth Camitz, ordf. socialnämnden  

Roland Gottfridsson, ordförande i Kommunfastigheter och Laholmshem 

Åke Hantoft, ordf. barn- och ungdomsnämnden  

Jonas Hellsten, ordförande, kommunfullmäktige  

Knut Slettengren, ordf. samhällsbyggnadsnämnden 

  

   

       

Övriga deltagande Mats Altemyr, fritidschef (mellan 10.00-11.00) 

Malin Andrén, lokala nämnden Laholm (mellan 10.00-11.00) 

Li Merander, lokala nämnden Laholm (mellan 10.00-11.00) 

Richard Mortenlind, utbildningschef 

  Felicia Campbell, kulturpedagog  

  Kalle Hansson, fritidsledare   
Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

  
Utses att justera Milly Göstasson, Veingeskolan 

 
Ordförande  __________________________________ 

 Jonas Hellsten, mötesordförande 

 

Sekreterare  
 __________________________________ 

Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
Justerande ______________________________________ 
 Milly Göstasson, Veingeskolan 
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1. Mötet öppnas, presentationsrunda 
Jonas öppnar mötet och alla på mötet presenterar sig.  

 
2. Val av justerare 

Milly utses till justerare. 

  
3. Godkännande av dagordning  

Mötet godkänner dagordningen.  

 
4. Genomgång av föregående protokoll 

Sofia läser upp föregående protokoll och mötet godkänner protokollet.  
 

5. Besök från Lokala nämnden i Laholm – dialog om tillit 
Malin Andrén från lokala nämnden i Laholm presenterar sig och Jonas berättar att de inte 
är en driftsnämnd, utan de arbetar med frågor som ligger på ett längre perspektiv. Bland 
annat stöttar de ett projekt som heter ”Börja prata”. De projektet startades för ca tre år 
sen eftersom det finns familjer där det inte funkar så bra, psykisk ohälsa, missbruk med 
mera. Detta påverkar självklart barnen och ungdomsteamet är ute i årskurs 5 för att ge 
barnen verktyg för att hantera detta. Även elevhälsan och lärarna finns med i detta 
arbete. Lokala nämnden stöttar också med Friskvårdsgruppen, som arbetar med barn 
och unga som behöver få en bättre fysisk och psykisk hälsa.  
 
Malin berättar att lokal nämnd ska vara bryggan mellan regionen och kommunen. Vart 
fjärde år tar de fram en undersökning som heter ”Så mår vi i Halland”. Tilliten stack ut på 
ett negativt sätt, särskilt bland unga och unga vuxna i Laholm. 42 procent har brist på tillit 
(rikssnittet är på 39 procent). I övrigt mår hallänningarna bra.  
 
Mötet diskuterar tillit. Den vertikala tilliten handlar om tillit till samhällsinstitutioner (skola, 
vård, bibliotek, Försäkringskassan med mera). Forskningen visar att om man litar på folk i 
allmänhet så har man hög tillit. De med låg tillit är ofta de som inte är etablerade, folk 
som har det lite svårare i samhället.  
 
Vi gör olika övningar om upplevelser av tillit och Ungdomsforum får diskutera olika frågor. 
 
Malin skickar en utvärdering till Sofia som går ut till alla. Vi kommer att få ta del av 
resultatet av hela dialogen för Halland när den är klar.  
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6. Aktuella ungdomsfrågor 
 

• Information från elevråden 
• Lagaholmsskolan 

Har inget att ta upp.  
 

• Veingeskolan 
De hade elevråd i tisdags, pratade om stök i skolan och spexvecka.  
 
Milla lyfter att de pratade om att man inte kan visa biljetten på bussen i Veinge på grund 
av dålig mobiltäckning, hon har blivit avstängd från bussen.  

 

• Våxtorpsskolan 
Har Inget att ta upp.  

 
 

• Osbecksgymnasiet 
De diskuterar fortfarande Hallandstrafiken – busskort till fler. De som ligger på gränsen 
tycker det är orättvist.  

 
Ungdomsforum föreslår att vi ska besöka Hallandstrafiken.  
Beslut: Sofia kollar upp det till nästa termin.  
 

• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
Kalle berättar att det är på gång ett jullovsprogram, kommer snart komma ut. Följ ungilaholm 
på Instagram.  

 
7. Ungdomarnas frågor till politiken 

Alfons kommenterar att han litar på att politikerna gör rätt saker, även om de ibland gör 
fel saker.  

 
8. Politikernas frågor till ungdomsforum 

Roland kommenterar att man inte ska vara rädd med att komma med synpunkter, gärna 
även det som är bra. För hans del är det bra att både politiker och de som arbetar med 
fastigheter får veta vad ni tycker. Ni får gärna komma till oss innan ni går till tidningarna. 
 
Åke berättar att det har framförts i olika forum, bland annat på kommunfullmäktige, hur 
viktigt detta forum är. Åke säger att han har väldig respekt för er från elevråden när ni 
kommer med synpunkter.  
 
Ove kommenterar att det inte alltid är så att man vill eller vågar lyfta frågor här, men 
använd då Sofia för att lyfta frågor.  
 
Knut vill också säga att även samhällsbyggnadsnämnden kan vara en bricka i detta, de 
hjälper kommunen att planera för att växa så som politikerna har beslutat. De gör 
detaljplaner och de tycker att de är kul att visa upp dem och få era synpunkter.  
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9. Planering av tema för Ungdomskonferens 2022 
 
Förslagen är:  
- Unga och politik, Alfons gillar detta förslag, och det är ju valår nästa år kommenterar 

Indra. Ska vi ha det temat så kan man välja ut vilka politiker som ska komma. Viktigt 
att det blir en ungdomskonferens och inte en valfläskkonferens.  

 

- Psykisk hälsa, Matteus tycker att detta ämne är bra, man kan väva in 
inkluderingsfrågor.  
 

Ungdomsforum röstar om tema.  

 
Beslut: Temat för konferensen 2022 är psykisk hälsa. Sofia har en arbetsgrupp för att 
utforma konferensen bestående av Matteus, Indra, Tess, Olof och Kalle. (Kommentar: efter 
mötet kontaktar chefen för elevhälsoenheten Sofia, Lina Tannerfalk, och hon kommer också 
att ingå i arbetsgruppen) 

 
10. Eventuella ansökningar om idépengar 

Inga ansökningar finns, men det finns pengar kvar, blanketter hittar ni på 
www.laholm.se/ungdomsforum.  

 
11. Övriga frågor  

 

• Hur vill ni ha kontakt med politiker på skolorna? 
Indra tycker att politikerna inte ska ha med sig en massa gratissaker, då röstar man i 
skolvalet på den man fått mest grejer av. 
 
Roland informerar om att man har tidigarelagt valet, det är den 11 september.  
 
Richard frågar om när nästa ungdomsforum är, det brukar ligga runt den 17–18 
januari. Det behöver vara någorlunda likt. Vad vill ni veta mer om i de kommande 
valet?  
 
Beslut: Ta med er till elevråden och diskutera vilka politiska frågor som ni som unga 
vill veta mer om och återrapportera i januari.  
 
Valkompassen är ett bra verktyg, Sofia kollar upp när den kommer ut.  
 
Alfons har en fråga till Roland: varför har vi inte AC på skolan. Det är en 
kostnadsfråga. På många nya skolor satsar man på bergvärme, då kan man få in kyla 
på sommaren. På Lagaholm är det gas som byggnaden går på, men bygger man om 
så är det mycket som talar för att det blir bergvärme. När det gäller Lagaholm som 
kommer snart ett beslut om det.  

 

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

http://www.laholm.se/ungdomsforum

