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  LAHOLMS KOMMUN PROTOKOLL   

  Ungdomsforum Teams 

  Dnr KS 2022-26 2022-02-15 
  

  PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid Teams, 220215, 10.00-12.00   

 
Ungdomar Milly Göstasson, Veingeskolan 

Olof Persson, Veingeskolan 

Laban Skog, Veingeskolan 

Tess Hagström, Våxtorpsskolan 

Iris Kragelund, Våxtorpsskolan 

Gustav Appelgren, Våxtorpsskolan (ersättare) 

Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 

Rebecka Andréasson, Osbecksgymnasiet  

Lizzie Magnusson, Osbecksgymnasiet 

Politiker   Jonas Hellsten, ordförande kommunfullmäktige 

Åke Hantoft, ordförande barn- och ungdomsnämnden  

Anita Fast, vice ordförande barn- och ungdomsnämnden  

Gudrun Pettersson, ordförande samhällsbyggnadsnämnden  

Roland Gottfridsson, ordförande Laholmshem/Kommunfastigheter 

Roland Norrman, förste vice ordf. kommunstyrelsen 

Erling Cronquist, ordförande kommunstyrelsen  

   
Övriga deltagande Mats Altemyr, fritidschef 

Svante Dellve, lokalstrateg  
Anders Einarsson, kommunchef  

Amadeus Henriksson, planarkitekt (från  

Peter Johansson, Laholmshem/kommunfastigheter 

Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

Daniel Liljedahl, Ung i Laholm 

Ulf Martinson, lärarassistent, Osbecksgymnasiet 

Richard Mortenlind, utbildningschef 

Adela Mujanovic, fastighetsstrateg  

Niklas Wilson, samhällsbyggnad 

 
Ordförande  __________________________________ 

 Jonas Hellsten, ordf. i Kommunfullmäktige  

 
Sekreterare  

 __________________________________ 
 Sofia Larsson, ungdomssamordnare 

 
 
Justerande __________________________________ 
 Laban Skog, Veingeskolan 

 



 

1. Mötet öppnas, presentationsrunda 

Jonas öppnar mötet och alla på mötet presenterar sig.  
 

2. Val av justerare 
Laban 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. Byggandet av framtidens skolor – vad är viktigt när man bygger en ny 

skola? 
Adela Mujanovic, fastighetsstrateg och Svante Dellve, lokalstrateg barn och 
ungdomsförvaltningen presenterar sig. Adela är ansvarig för hela kommunen när det 
gäller lokaler inom kommunen och Svante ansvarar för lokaler inom barn- och 
ungdomsförvaltningen. Titeln strateg betyder att man arbetar långsiktigt, de planerar 
och tar fram analyser ända fram till 2050. 
 
De delar en presentation om hur man går till väga när man bygger en ny skola. Se 
presentationen längst bak i protokollet.  
 
Vem bestämmer när det ska byggas? Tjänstepersoner tar fram underlag, men de som 
beslutar är politikerna. Kommunen beställer sen det som ska byggas av 
Kommunfastigheter. Sen går Kommunfastigheter ut med en upphandling om vem 
(vilket/vilka bolag) som ska bygga.  
 
Adela och Svante gör även en befolkningsprognos – hur ser det ut om 10 år, 20 år, 30 
år. De måste titta på hur många som bor i ett område idag och de som förväntas att 
flytta in. De ser inte bara till antal utan vilka som bor och flyttar in, vilka åldrar och var 
de kan tänkas bosätta sig.  
 
Politikerna har satt ett tillväxtmål att Laholms kommun ska bli 30 000 personer år 2030.  
 
När är det dags att signalera när det är dags att börja bygga en ny skola? Då utgår 
man från befolkningsprognosen och även hur länge en skola håller. Skolor håller olika 
länge beroende på hur de är byggda. Det som avgör när en skola behövs, är hur pass 
mycket vi växer och hur skolor som redan finns ser ut.  
 
Det handlar också om hur mycket mark som kommunen har.  
 
Just nu ökar antalet invånare vid kusten och inne i Laholms stad.  
 
Hur ska en skola se ut? I barn- och ungdomsnämnden kallas de som använder en 
skola för ”brukare”. Det handlar mycket om behovet, hur stor ska den vara, hur ser 
marken ut, vilka funktioner ska finnas + lagkrav.  
 
Det finns ett funktionsprogram framtaget för barn- och ungdomsförvaltningen.  
 
Skolan är en arbetsplats för både elever och personal, och behöver vara flexibel. En 
skola ska hålla över tid, man behöver räkna med minst 50 åt. 
 
Behov, placering, utformning, byggnation.  
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Det vi man ser är när det börjar byggas, men processen innan är väldigt lång. Det tar 
ca 1 till ½ år att bygga, men totaltiden innan en skola är på plats brukar vara 5-10 år. 
 
Diskussion om vad ungdomarna vill ha av en ny skola/renoverad skola   
Milly berättar vad elevrådet på Veingeskolan har diskuterat: 
Många lärare aktiva i korridoren, det måste finnas möjlighet att vara social med lärarna.  
Bra skåp som är inbrottssäkra 
Säkra ställen på skolan, där man kan känna sig trygg och trivas.   
 
Stabila väggar, det måste vara bra isolerat för ljud så att man kan arbeta ostört.  
Många grupprum och extra rum som är avskärmade. 
Vilorum på skolan, om man mår dåligt någon dag, väntar på skjuts och så vidare.  
 
Bra stolar och möbler som inte skrapar.  
 
En fritidsgård/rum (som Vibesgården) där man kan gå ner, det ska finnas spel, 
biljardbord, man ska bara kunna snacka och hänga. Det kan kombineras med något 
slags kafé – ett rum dit man kan gå på rasten. Är det på ett särskilt ställe blir det 
mindre störande runt i skolan där lektioner pågår.  
 
Iris berättar vad de har pratat om på elevrådet på Våxtorpsskolan: 

• Mycket av det som Milly tog upp, togs också upp i Våxtorp. 

• Det är just nu trångt på skolan därför är utrymme viktigt.  

• Grupprum finns det behov av, och i samband med dem bra tillgång till resurser.  
 
Alfons berättar vad som diskuterades på Lagaholmsskolans elevråd: 

• Även han bekräftar att en del av det som de tog upp på de andra skolorna 
diskuterades på Lagaholmsskolan. 

• Klassrum och grupprum - lika behov på alla skolor 
 

• Sittplatser – många sittplatser för rasterna, utspridda på skolan helst 
 

• Matsal – de hade många olika idéer, kombinerad aula och matsal = en bra idé, 
det blir flexibelt 

• Fanns även idéer på att dela upp matsalen – blir mindre ljud.  

• Inte så många personer i varje del. Är väldigt hög ljudvolym som det är just nu 
på Lagaholmsskolan. Viktigt med ett bra flöde i matsalen – exempel 
Glänningeskolan, man går runt, behöver inte stå att vänta, blir inte så stökigt.  

 

• Utbildade lärare togs upp, även om det inte hör till byggnaden, så är det viktigt.  
 

• Plats i klassrummen och även överallt – inte blir så många personer på ett 
ställe 

• Mycket naturligt ljus 

• Ventilationen ska fungera – varmt på vintern.  

• Glänningeskolan – byggd som ett passivhus – bra design, slipper värma upp.  
 

• Multiklassrum – helst så lite specialiserade klassrum som möjligt, alla teoretiska 
klassrum kan användas till vad som helst – flexibelt.  
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• Kafé – gärna vill ha det, ska vara helst en särskild lokal med en utomhusdel. 
 
Utomhusmiljö 

• Grönt, inte en parkering 

• Avsätt speciell mark för att ha en utomhusmiljö, att det finns gräsmattor och 
ytor.  

• Gungor 

• Basketplan och bollplank 

• Multisportplan är en bra idé – vid skolan, helst inte så långt bort som nu då det 
inte är en del av skolan, man ska tänka på det från början. Eleverna ska kunna 
gå ut när man har kortare raster. 

 

• Uteklassrum – vissa lärare tar med sina elever ut, vore bra att ha 

• Bänkar, gärna bänkar och bord som sitter ihop 
 

• Chillområde, område ute med tak, saccosäckar och solstolar 
 
Lizzie och Rebecka berättar om vad de har diskuterat i sin klass på 
Osbecksgymnasiet.  

• Det behövs mycket laddningsuttag – ladda datorer 

• Mycket ljudisolering – fönster så man ser solen och blir glad. 
 

• Många sittplatser och bord 
 

• Större matsal – tänk till när man bygger matsal 
 

• Skolgården – vill gärna sitta ute och plugga, absolut inte grus som underlag.  
 
Ulf fyller på med två frågor som har diskuterats mycket i elevrådet angående skolan: 
IT och att internet hänger med.  
Att eleverna vill ha en dialog om kultur, konstverk, utsmyckning på skolan – viktigt att 
det sker i dialog med eleverna.  
 
Jonas ställer frågan om den kortsiktiga planen för Lagaholmsskolan till Svante, han 
förklarar att det är politikerna som bestämmer.  
 
Erling svarar: Det gjordes en så kallad livstidsförändring, renoveringar som behövdes 
för att skolan skulle fungera några år till; den tiden håller på att rinna ut, diskussioner 
pågår men inga beslut är fattade.  
 
Åke kommenterar att det var intressanta kommentarer som eleverna har. Det innehåll 
som eleverna presenterar ska finnas med i funktionsprogrammet som BUN gör. Det 
finns en skolutredning som gjordes redan 2018, en del av det är genomfört för 
förskolor, men för högstadiet har det inte hänt mycket. Det viktigaste är att komma 
framåt med Lagaholmsskolan.  
 
Adela kommenterar att det är intressant att eleverna tänker så lika dem i de här 
frågorna, hon ser det som väldigt positivt. Det som ungdomarna idag lyfter fram är 
flexibiliteten – behöver ställa om våra lokaler. 
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Intressant också att eleverna kommenterar utemiljön det är något som lätt glöms bort 
på högstadieskolor.  
 
Richard kommenterar att det är ett helt annat tänkande i samhället idag än när många 
skolor byggdes, ett annat sätt att umgås på. Tidigare byggdes skolor för undervisning i 
ett klassrum, idag finns helt andra behov, som grupprum med mera. Utemiljön är viktigt 
– så bra att Alfons nämner det. Richard hoppas och tror på ny Lagaholmsskola. När en 
omarbetning funktionsprogrammet görs kan det kompletteras med mycket av det som 
kommit upp.  
 
Åke kommenterar att det är liknande berättelser från de tre högstadieskolorna. Det 
korta perspektivet i Veinge, skåp mm. Mer utmanande i Våxtorp, svårt att få till med 
utrymme. Barn- och ungdomsnämnden och har ett beredningsutskott – där de arbetar 
tillsammans med Svante och utmanar honom med frågeställningar – just nu är de inne 
i en intensiv tankeprocess. Mest realistiskt är att bygga om och bygga ny 
Lagaholmsskola på den plats som är. Det finns mycket som fungerar bra i det området.  
Vill gärna komma tillbaka till detta vid ett senare tillfälle i ungdomsforum. 
 
Adela och Svante vill gärna vara med igen – de återvänder gärna i det fortsatta arbetet.  
 
På frågan om var man ska bygga en högstadieskola svarar Alfons att det beror på vad 
man pratar om, man får jobba med var behovet finns, om behovet finns i centrala 
Laholm, då är det kanske aktuellt att utöka Lagaholmsskolan. Om behovet finns i 
Skummeslöv, kan man bygga en ny skola där. 
 

6. Besök av Amadeus Henriksson, planarkitekt, kl. 11.00 
Amadeus presenterar sig. Det han håller på med för tillfället är detaljplaner. 
 
Han har två planer med sig som är ute för samråd, då de som bor runt omkring, 
myndigheter och liknande kan tycka till och det är intressant att lyfta här för att få era 
tankar och synpunkter.  
 
Veinge (Vessinge 2:54 med flera) 
En av detaljplanerna som Ungdomsforum får presenterat för sig ligger mitt i Veinge och 
kommunen är intresserade av att veta vad man tycker om området från Veingeskolan.  
 
Matteus visar kartan och förklarar. Trafikverket har beslutat att det ska börja gå 
persontrafik på Markarydsbanan. Detta drar med sig en hel del och kommunen vill 
rusta upp stationsområdet.  
 
De kommer att göra en ny tunnel under järnvägsspåret och vill titta på centrum, Ica, 
kiosken. Kanske byggs något annat och hur kan man ge möjlighet för de som finns där. 
Det är inritat någon form av torgyta, nya busshållplatser. Det finns också möjlighet till 
någon form av aktivitet kopplat till stationen, någon form av grönyta.  
 
På den s.k. växthustomten vill kommunen bygga bostäder, ca 80 bostäder, 
lägenhetshus och även två byggnader som ska ha ungdomsbostäder, för unga mellan 
18-25 år, 8 st., de hus som har diskuterats är samma typ som finns i Laholm.  
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De pratar också om en utbyggnad av Solhemmet för att få fler platser. 
 
Synpunkter på planen 
Olof undrar om man ska bygga bostäder, det är ganska fullt på Veingeskolan – hur är 
det tänkt att alla ska få plats? 
Amadeus svara att det kommer behövas åtgärder, de tittar på vilka möjligheter som 
finns för utbyggnation, men har inget svar just nu på vad det landar i.  
 
Milly och Olof bor så att de kan cykla från skolan, är det så att man kan ta sig över till 
andra sidan? 
 
Amadeus svarar att tanken är att när man kommer cykelvägen, så kan man ta sig 
under järnvägen för att ta sig till skolan. Idag är det bilvägen som gäller och det är alltid 
svårt att ta sig ut.  
 
Milly undrar hur många år man tror det tar tills tågstationen i Veinge är klar? 
Svaret är att den tros vara klar att börja använda mellan 2027–29, och tanken är att det 
ska klaffa med bostäder och allt annat. 
 
Skummeslöv (Skummeslöv 5:13 och 4:5) 
Amadeus presenterar detaljplan för Skummeslöv.  
 
I Skummeslöv är det tänkt att det ska bli en blandning av villor, radhus, parhus och 
lägenheter och det ska finnas olika boendeformer.  
 
En stor del förutom bostäder är en wakeboardpark, ungefär som snowboard men på 
vatten. Man planerar att låta liknande bebyggelse vara intill andra bostäder. Det finns 
ett naturreservat norr om området och kommunen har tittat på hur planen påverkar 
naturvärdena. Kommunen kommer inte att bygga på någon del av naturreservatet.  
 
Synpunkter på planen 
Alfons undrar om allt kommer allting att vara kopplat med bilvägar? Kommer det att 
vara bilparkeringar utanför husen?  Man skulle kunna placera parkeringar längre 
söderut, så slipper man ha så mycket parkeringar vid bostäderna, så kan man få mer 
grönytor runt där man bor.   
 
Amadeus svarar att det kommer att finnas möjligheter att ta sig via bil, men det är 
också cykelvägar och trottoarer.  
 
Det har varit mycket diskussioner kring parkeringar – i nuläget är inte ett parkeringshus 
motiverat. Mycket bra synpunkter, även om detta ser väldigt färdigt ut, så är detta ett 
första utkast, kommunen kommer att se över just bilvägarna.  
 
Vad är det som gör att processen tar sådan tid?  
Det handlar om att kommunen måste få fram rätt underlag, Amadeus förklarar att de 
har tittat på nästan varenda utredning som finns, till exempel för att se över hur 
belysningen ska se ut, så att Wakeboardparken inte ska påverka naturreservatet och 
bostäderna och även bullerutredning med mera.  
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Amadeus förklarar hur den demokratiska processen ser ut. Först går frågan upp till 
politiker, sen ut till berörda (ett samråd), sen ska det ut en gång till på granskning.  
 
Det ger en möjlighet att påverka men det tar också lång tid.   
 
Daniel undrar hur kom man fram till att det fanns ett stort intresse runt wakeboarding? 
Amadeus berättar att det är de som driver wakeboard som tagit kontakt med 
kommunen och velat bygga här. Kommunen är positiva till att ha aktiviteter.  
Wakeboardparken kommer att vara i privat regi.  
 
Även när det gäller bostäder är det en exploatör som har tagit kontakt med kommunen.  
 
Olof undrar om det kommer att finnas laddstationer till elbilar? 
Peter från Laholmshem/kommunfastigheter svarar att det är krav på att man måste 
förbereda för att det ska finnas laddstationer.  
 
Erling lägger till att man kan överklaga i olika delar av processen om man tycker att 
något blev fel och det kan göra att det tar ännu längre tid.  

 
7. Aktuella Ungdomsfrågor 

 

• Information från elevråden 
 
- Lagaholmsskolan 
Har nog ingenting till Ungdomsforum. 
 
De har haft elevråd, håller på med uppföljning av sådant som de tar upp på 
elevråden.  
 
- Veingeskolan 
Förre elevrådet pratade de mest om frågorna kring framtidens skolor, men det 
arbetar också med en del frågor som de ska få svar på från rektor.  
 
- Våxtorp 
Iris berättar att de pratade väldigt mycket om skolans lokaler att det är väldigt trångt 
på skolan. Klassrummen är inte byggda för så många elever som använder dem 
nu. Till exempel när de har träslöjd är det en bänk för lite trots att de har halvklass.   
 
De har också pratat om hygien, det har blivit väldigt illaluktande i korridorerna. En 
del elever duschar inte efter idrotten och har samma kläder på sig senare.  
 
- Osbecksgymnasiet 
Lizzie och Rebecka är med från Osbecksgymnasiet, och de sitter inte i 
elevrådsstyrelsen, men de har nyss haft stormöte. Då pratade de om internet igen, 
att det är för trögt. De pratade också om konsten på skolan, det finns en del som 
elever tycker är ganska opassande.  
 
De diskuterar också bussarna från Mellbystrand som strular.  
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Ulf kompletterar med att de också har lyft fjärrundervisningen, att lärarna suttit 
hemma och undervisat eleverna som varit i skolan. Det har också haft sociala 
teamet som är personal som är på skolan som hjälper till att vara runt i klasserna 
där eleverna sitter. Idag är första dagen som ingen lärare är sjuk.  
 
Studenten är en fråga som är jätteviktig för eleverna just nu, när restriktionerna har 
börjat släppa.   
 
Den här veckan har en klass tagit initiativ till en kärleksvägg.  
 

• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
Daniel från Ung i Laholm berättar om sportlovsaktiviteter som snart kommer ut. Det 
är mycket som händer under sportlovet.  
Personen som fixar färdigt sportlovsprogrammet har varit sjuk så därför är det lite 
sent. Men ni hitttar det på: 
Ungilaholm Facebook/Instagram 
Visitlaholm och laholm.se 
 
Öppettiderna har förändrats lite – ni hittar även det på sociala medier.  
 
Sofia informerar om att det går att nominera årets unga landsbyggare, i tre 
kategorier: entreprenör, eldsjäl och attityd. Ni kan gå in och nominera på: Årets 
unga Landsbyggare (google.com)  

 
8. Ungdomars frågor till politiken 

Lizzie undrar om utegymmet utanför idrottshallen, det är borta, vad har hänt med det? 
 
Mats, fritidschef berättar att de fick ett erbjudande av ett företaget att få ha det på prov, 
och att i gengäld skulle de som använder det tycka till om det. De har nu fått analysen 
av vad de som har provat det tyckt. Kommunen kommer de använda analysen för att 
planera hur de ska ha utegym i kommunen. Målet är att olika åldersgrupper ska kunna 
träna på samma ställe, att det ska vara tillgängligt för olika grupper.  

 
9. Politikernas frågor till ungdomsforum 

Jonas frågar om det har börjat bubblas på skolorna kring valintresse.  
 
Ulf svarar att de har en tradition på Osbeck att ha en valdebatt och förra valet hade de 
även en slags speakers corner i matsalen. Sofia kommenterar att det är på gång, det 
är en samhällslärare på Osbeck som samarbetar med elever och henne kring det.  
 
Daniel kommenterar att de också de brukar ha en debatt på Aktivitetshuset och hoppas 
att Sofia ska vara med och samarbeta i det. Det kan hon absolut vara.   

 
10. Eventuella ansökningar om idépengar 

Inga har kommit in.  
 
Sofia informerar om att hon har börjat göra om informationen kring idépengar och 
också hur man ansöker. Det krävs ett annat system för säker hantering av 
personuppgifter som tar lite tid att jobba fram, men unga kan fortfarande söka 
idépengar och att hitta information om det på www.laholm.se/ungdomsforum.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_A0xFvbNsOp6MB6m9iLYkXy851AAy0-CJh-EJN6Izw7KftA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_A0xFvbNsOp6MB6m9iLYkXy851AAy0-CJh-EJN6Izw7KftA/viewform
http://www.laholm.se/ungdomsforum
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11.  Övriga frågor 
Var vill ni ha avslutningen i maj? 
 
Förslag på:  

• Restaurang Sand i Båstad 

• Lotus i Halmstad 

• Pinchos – om man får äta hur mycket man vill.  
 
200 000 krs-processen 
Sofia informerar om att det kommer att gå att söka pengar i år igen i 200 000 krs- 
processen, även där krävs ett annat sätt för att söka, så det blir säker hantering av 
personuppgifter, men information om det kommer så snart det är klart.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att den processen ska permanentas det ska finnas i 
kommunen varje år.  

 

Delta i elevrådet på distans? 
Sofia har fått in en fråga om man kan delta i elevrådsarbetet på distans om man är 
sjuk. 
 
Ungdomsforum kommenterar att det ju finns ersättare, om man kan medverka på 
distans behövs inte dem och det blir även svårare att organisera. På Veingeskolan 
förra när de hade distans, då var niorna på plats och de andra på distans. Hälften var 
på en data och hälften på plats. Det funkar men det blir rörigt.  
 
Ulf berättar att de på Osbeck har kört en mix, för att elever är i karantän. 
Fjärrundervisningen har de kört likadant. Det harar funkat ganska hyfsat, ger möjlighet 
att vara med i elevrådsstyrelsen och arbetet.  
 
Alfons undrar hur man ska göra som elever om man vill organisera valdebatt på 
skolan. Sofia svarar att ett bra sätt att börja på är att prata med en samhällslärare som 
kan hjälpa till. Det finns även andra resurser som kan hjälpa till, fritidsledare, barn- och 
ungdomsstrategen med flera. Kontakta Sofia om ni behöver hjälp. Alfons ska kolla med 
elevrådet om de vill anordna det.    

 
12. Nästa möte och ungdomskonferens  

Ungdomskonferensen blir av den 9 mars som planerat, på Gullbrannagården och 
Micke Gunnarsson är bokad som föreläsare. Information om konferensen och anmälan 
kommer till er på mejl, anmäl er och hjälp till att sprida till er kompisar att de kan 
anmäla sig.  
 
Nästa vanliga ungdomsforum är den 17 mars. Vi borde vara i Våxtorp, eftersom vi inte 
kunde vara där i höstas och nu har digitalt möte, men det är svårt med lokaler på 
skolan. Eventuellt kan man vara på bygdegården. Sofia undersöker möjligheterna, 
funkar det inte får vi vara på Veingeskolan.  

 
13.  Mötet avslutas 

Jonas avslutar mötet och tackar för allas deltagande. 

 


