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1. Mötet öppnas, presentationsrunda 

Jonas öppnar mötet och hälsar alla välkomna till Våxtorp. Alla på mötet presenterar 
sig.  
 

2. Val av justerare 
Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet väljs till justerare.  

  

3. Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen med tillägg av en extra punkt, 3.5: Information om 
flyktingsituationen  
 

3.5 Information om flyktingsituationen i Laholms kommun 
Kommunchef Anders berättar att man räknar med att 200 000 flyktingar från Ukraina 
kan komma till Sverige. Det är inte kommunens ansvar, utan statens och 
Migrationsverket. Men de behöver hjälp från kommunerna i detta akuta läge. I 
Laholms kommun kan det komma 700 personer i den värsta av värdar, men just nu 
håller kommunen på att iordningsställa totalt 220 platser, vilket innebär säng, mat, 
kläder, leksaker med mera. Förhoppningsvis blir det bara ett par dagar, men det kan 
bli veckor och även längre.  
 
De som kommer nu till Laholms ska sen slussas vidare till andra ställen. Anders har 
haft möte med något som heter Regionsrådet förra veckan (där man samarbetar i 
Halland), och då fick de besked att kommunerna skulle förbereda sig. Många av 
flyktingarna har rest i fyra dagar, behöver få kontakt med sina anhöriga så kommunen 
behövde också fixa Wi-fi. På natten på fredagen förra veckan kom bussen från 
Ukraina (via Polen). Flyktingarna bor på olika ställen i kommunen, gamla paviljonger i 
och kommunen håller nu på att färdigställa gamla Solgården i Våxtorp. I tisdags kom 
en buss till och de väntar in fler flyktingar. Laholm är enda kommunen som har tagit 
emot flyktingar i Halland än. Laholm hjälper Skåne som är fullt. Det är framför allt 
kvinnor och barn som kommer, och en del av dem kommer antagligen stanna här en 
lite längre tid.  

 
Kommunen försöker förbereda organisationen för olika scenarier.  

 
Alfons Undrar om det kommer att gå elever på Lagaholmsskolan?  

 
Anders svarar att: Många vill så fort de kan, lämna Sverige och åka tillbaka till Ukraina 
för att återuppbygga sitt land. Om det blir fred under våren så kommer de inte gå 
elever i skolorna i Laholm, men blir det ingen fred kommer alla skolor att få ta emot 
elever från Ukraina.  

 
Richard svarar att det är svårt att veta, men principen är att barn ska gå i skola där de 
bor. I kommunen finns det något som heter EFI – Enheten för integration och 
flerspråkighet som tar emot, där försöker de också anställa personal som kan språket 
så det kan hjälpa till. Beroende på var det kan bosätta sig får de gå på skolan 
närmast. Det handlar inte bara om högstadieelever, utan det är barn i från 
förskoleålder och uppåt.  

 
Anders fortsätter att berätta att Ukraina har ett avtal med EU vilket betyder att de kan 
åka till Sverige och vistas här i tre månader. EU har aktiverat ett ”massflyktsdirektiv”, 
och det innebär att alla ukrainska medborgare har rätt att gå i skolan, söka jobb med 
mera.  
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Frågan kommer om man vill hjälpa till? Svaret är att man inte ska åka till boendena, utan 
gå via Röda Korset. Det behövs kläder med mera, de har fått många leksaker men saker 
till lite äldre barn och ungdomar behövs, till exempel Nintendo 3.  
 
Vad har de för språkkunskaper? I Ukraina läser eleverna engelska, men det är väldigt 
varierat vilka kunskaper de som kommer har. Studievägledarna som kommunen anställer 
pratar ukrainska, och har engelska som ett mellanspråk, och sen ska eleverna få börja 
med svenska språket.  

 

4. Genomgång av föregående protokoll 
Sofia läser upp föregående protokoll och mötet lägger det till handlingarna.  

 
5. Besök av planarkitekterna Agnes Marklund och Cecilia Lindgard 

Cecilia berättar att hon och Agnes kommer från plan- och exploateringsenheten på 
Laholms kommun. De jobbar både med det som ska byggas ganska snart, 
detaljplaner, och även av det mer långsiktiga arbetet.  
 
Detaljplan för Kvarteret Hästen, ligger inne i Laholms stad, vid Stortorget. Det som 
idag är Lekia ska rivas, och det ska byggas ett nytt hus, bakom finns en 
parkeringsplats där det också ska byggas nya bostäder. Cecilia skickar runt lite 
sammanställningar av planerna. Det som är speciellt med den här detaljplanen är att 
den redan har varit ute. Men Länsstyrelsen som ska se till att kommunerna gör sitt 
jobb, de gick in och sa att det inte var tillräckligt bra. Kommunen måste ta hänsyn till 
olika intressen, Laholms stadskärna är utpekad som väldigt värdefull för att den är så 
gammal och fin. Ärendet gick hela vägen till regeringen, som sa att så här får ni inte 
bygga. Nu har kommunen gjort om hela planen. Det har varit mycket diskussioner om 
höjder och hur byggnaderna ska se ut.  
 
Förslaget är att bygga ett nytt hus, affärer i bottenvåningen, bostäder ovanpå. Viktigt 
med affärer för att det ska vara en levande stad. På baksidan föreslås också nya hus, 
kommer mest innehålla lägenheter. Den som äger fastigheten idag säger att de vill 
bygga hyresrätter. Det kan inte kommunen bestämma, men det kommunen kan göra är 
att bestämma att det ska innehålla bostäder.  
 
Idag är husen väldigt låga, 1–2 våningar, oftast flera mindre hus som ligger på rad. Alla 
de särskilda dragen har kommunen försökt anpassa i det nya förslaget. På utsidan ser 
det ut som att det är flera olika byggnader, det är olika fasader, men på insidan är det 
en byggnad med korridorer. Förslaget är också att man ska bygga i etage, man 
”trappar” upp från lägre byggnader. Det kommer även att finnas möjlighet att gå genom 
byggnaden från Stortorget till en innergård och man ska också kunna titta in. Det ska 
finnas en källare under marken där bilarna ska kunna parkera, och det kommer att 
finnas några parkeringar i markplan för tillgängligheten.  
 
Alfons undrar om det ska vara parkeringsplatser under husen, ni vet att det inte blir 
några stabilitetsproblem? Cecilia svarar att de har gjort geotekniska undersökningar för 
att det ska vara stabilt för att gräva och göra ”murar” för att kunna göra ett garage.  
 
Färger och material, undrar Indra om? Den mot torget kommer att ha putsat material, 
ungefär betong, som blir nästan som en stenfasad. Tanken är att den ska vara ljus, 
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inte helt vitt, utan lite beigeaktig. På insidan av kvarteret finns förslag på tegel, svart, 
rött, ljusgrått och beige. Svarta plåttak, röda plåttak.  
 
Hur lång tid kommer det ta, undrar Lizzie? Den här detaljplanen har varit i gång i 10 år, 
men nu hoppas kommunen att Länsstyrelsen ska gilla förslaget och att detaljplanen 
ska antas inom de närmaste månaderna. Sen ska den som ska bygga rita med mera 
och det tar cirka ett år. Kanske inom fem år att det står hus på den platsen.  
 
Alfons tycker att den nya bygganden på torghuset sticker ut väldigt mycket, den är på 
många sätt väldigt olik den byggnader bredvid, men det behöver inte vara dåligt. Han 
tänker att man kan bygga den i liknande stil som de byggnader som finns runtomkring. 
Det är svårt att visa ur det verkligen ska se ut, men Cecilia förklarar.  
 
Det vore bra om taken är synkade i färg också, för att den ska passa ihop med övriga 
hus, kommenterar Alfons.  
 
Behövs det så mycket bostäder i Laholm, undrar Lizzie? Är det bostadsbrist? Cecilia 
svarar att det är många som bor i hus, det behöver byggas lägenheter i stället. Det 
finns många som inte vill bo i hus, eller inte kan längre för att de börjar bli gamla. Erling 
svarar att de som bygger får stå för att hyra ut, och när det är andra som bygger i 
Laholm, så går de åt. 
 
Hur många butiker, undrar Indra? Det kommer att vara en butik ut mot Stortorget och 
sen kan man också göra butik (en eller flera) i en av byggnaderna mot innergården. 
 
Kenneth kommenterar att en bra sak är att nya byggnader blir tillgängliga, vilket 
underlättar för de med funktionshinder. De flesta byggnader i centrala Laholm är idag 
inte tillgängliga. 
 
Här kan ni se hur detaljplanen är tänkt i en 3D-modell 
https://arcg.is/094qrG 

 
 
Agnes ska prata om detaljplan för Mellbystrands centrum, den är också ute på 
samråd så man kan tycka till. Den ligger vid Strandhotellet, Hallandsgården, och idag 
finns där parkering och grön mark. Det har funnits en tillfällig lekplats, bland annat med 
en hoppkudde. Hoppkudden kommer att vara kvar nu, sen får man se hur man gör 
med den om man tar med den och använder. Den här planen har varit i gång sedan 
2012, då arbetade man med en vision för Mellbystrand, där fanns också ett stort hotell 
med, som just nu ligger för bedömning hos Mark- och miljödomstolen.  
 
Då ville man ha bebyggelse längs med Kustvägen, nu har planen arbetats om och 
kommit fram till det förslag som man har nu. Kommunen har haft en 
markansvisningstävling, frågat finns det några som vill bygga? De fick in 7 olika 
förslag. Agnes presenterar det förslag som vann: Strandparken. Kommunen äger 
marken, företaget har gjort ett förslag, men det är kommunen som får bestämma hur 
det ska se ut. Projektet gäller inte bara den ytan, gäller hela området, även Lundströms 
bodar och mataffären.  
 

https://arcg.is/094qrG
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Det ska bli 65–70 nya lägenheter, och det ska vara hyresrätter. Kommunen kan, 
eftersom de äger marken, bestämma det. Kommunen skriver kontrakt med de som 
bygger att de får bygga OM de bygger hyresrätter. Platsen innehåller också viktiga 
kulturmiljöer, till exempel Strandhotellet. Så kommunen behöver bevara det som är 
bra, och se till att det passar in. Till exempel ”Ni får inte byta ut dörren här, det är viktigt 
att spara”, man skriver in vissa sådana saker.  
 
I det förslag som vann, så har de försökt att plocka de detaljer som finns i Mellbystrand 
idag (som dynstugorna) och gjort om det. Framför Strandhotellet ska det vara ett torg.  
Agnes berättar också att det är andra förutsättningar där än i Laholm, grundvattnet är 
väldigt grunt, så man skulle inte kunna göra ett underjordiskt garage som i förra 
planen.  
 
Indra undrar när det ska byggas? Kanske 5 år framåt här med, men det kan gå 
snabbare. I och med att det har skrivits ett avtal, så står det att de som ska bygga 
måste bygga inom ett år efter att detaljplanen är klar.  
 
Alfons kommenterar om detaljplanen i Laholm: Det ska ligga mitt i centrum, du har 
väldigt nära till allt, han tror att många skulle välja att inte ha bil, parkeringsplatser är 
kanske inte helt nödvändigt. Cecilia svarar att det kan vara så, det är stora skillnader 
mellan generationer och det kommer nog att ändra sig över tid. Här har kommunen 
möjlighet att ha en parkeringsnorm, hur många parkeringar som ska finnas. Just nu 
räknar kommunen mad att alla vill ha en bil, men över tid kan kommunen titta på vad 
kommunen kan göra för att inte alla ska behöva ha en bil.  
 
 

6. Uppsamling efter Ungdomskonferensen 
Sofia presenterar resultaten från ungdomskonferensen om psykisk hälsa förra veckan. 
Hon går igenom alla uppgifter som ni jobbade med översiktligt. I den första uppgiften: 
Karusellen fick ni lista sådan som för er att må bra på fritiden, hemma och i skolan. 
Det var väldigt många saker som kom fram, men de som var angett mer än en gång 
var:  
 

• Tik tok 

• Djur 

• Vara med familjen 

• Vara med kompisar LIVE – snacka med vänner 

• Sova 

• Tv-spel 

• Trygghet 

• Vila 

• Brädspel - sällskapsspel 

• Meka 

• Vänner  

• Idrott  

• Raster 

• Gemenskapen 

• Mat - skolmat 
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• Vissa lärare 

 
 
I uppgift 2 skulle ni reflektera över föreläsningen och en hel del intressant kom upp där 
också. 
 
Uppgift 3 handlade om att lista vad som får unga att må dåligt i Laholm. Några av de 
saker som kom upp där var:  
 

• Skolsystemet fungerar inte 

• Skolpress, till exempel prov, lärarna pressar mycket 

• Hemsituationen 

• Grupptryck 

• Sociala medier 

• Kränkningar 

• Skitsnack/fake-vänner 

• Stress  

• Utanförskap 

 
Sista uppgiften, som var den svåraste handlade om vad ni unga tyckte behöver göras 
för att förbättra den psykiska hälsan. Sofia presenterar ett förslag per grupp: 
 

• Ändra språkbruket (Skolmiljön är mer tillåtande när det gäller grovt språk, det 
blir inga konsekvenser), målgrupp: elever, föräldrar, lärare, arena: alla arenor, 
ansvar: vuxna i skolan, föräldrar, unga 

• Lyssna mer på vad unga vill, målgrupp: Socialtjänsten, arena: hemma, ansvar: 
Kommun/stat 

• Föreläsningar om ungas psykiska hälsa, målgrupp: föräldrar, arena: 
hemma/skola, ansvar. Laholms kommun (kommentar på mötet: det finns 
föreläsningar men de behöver alltså marknadsföras ännu bättre)  

• Lyssna mer på unga/skapa förtroende, målgrupp: vuxna (ska lyssna mer och 
fråga), arena: alla arenor, ansvar: vuxna  

• Tillgång till kuratorer, målgrupp: de unga som behöver, arena: skolan, ansvar 
tjänstemän och politiker i Laholms kommun 

• Sommarfester, målgrupp: högstadie- och gymnasieelever, arena: fritids/skola, 
ansvar: unga ihop med kommunen 

 
Sofia presenterar också en extra punkt som handlar om att ”leka” mer i skolan, för att 
skapa sammanhållning och minska stress, målgrupp: unga, arena: skolan, ansvar: 
kommunen, lärare och annan personal samt föreningar.  
 
Nu kommer den sammanställning som Sofia gjort att sättas samman i en rapport som 
går till kommunstyrelsen. Rapporten skickas samtidigt för information till de andra 
nämnderna i kommunen.  
 
Ungdomsforums representanter kommenterar att det tycker att konferensen var väldigt 
intressant, att de hade i intressanta samtal och många olika tankar, många olika 
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perspektiv kom fram. Ibland var diskussionerna väldigt livliga men det blev ett bra 
resultat.  

 
7. Aktuella Ungdomsfrågor 

 

• Information från elevråden 
 
- Lagaholmsskolan 
Alfons berättar att rektorn var med första gången på förra mötet för den här 
terminen och att de får se om hon är med nästa gång. De lyfte att de vill ha fler 
parkeringsplatser, det är många som inte får plats med sina EPA-traktorer och han 
riktar sig till politikerna.  
 
Representanter från Osbecksgymnasiet kommenterar att de tycker att det är 
ganska gott om platser, särskilt vid Folkhälsocentrum och längst ner på 
parkeringen vid Skottegränd (där det tidigare var provtagning för Covid).  
 
Elevrådet undrar också om Karsefors-dansen, de har hört att det ska finnas pengar 
avsatt för det. Richard kollar upp det och återkopplar till barn- och 
ungdomsstrategen. (Karsefors är en dans som anordnades innan pandemin för 
niorna, organiseras mellan Lagaholmsskolan, Våxtorpsskolan och Veingeskolan, 
där man dansar, äter och har roligt.)  
 
- Veingeskolan 
Milly berättar att de fått en ny rektor, han verkar väldigt bra än så länge. Han visste 
inte om att det var elevråd förra gången de hade, då han var helt ny, men Milly har 
pratat med honom och han ska komma på nästa möte. Skolans elevsamordnare 
som stöttar elevrådet, har varit sjuk länge men Kalle (fritidsledare) var med å mötet. 
De diskuterade också Karsefors-dansken.  
 
- Våxtorp 
De lyfte på sitt elevråd att de saknar Lagagårdsdiscon (som de gick på under 
mellanstadiet) och att de vill att det anordnas något liknande för högstadiet. De har 
pratat lite med fritidsledarna om det.  
 
Alfons har ett förslag, Lagagårdsdiscona organiserades av högstadieelever och det 
skulle gå att göra på samma sätt fast för högstadiet.  
 
- Osbecksgymnasiet 
Matteus berättar om hur de har jobbat med bussfrågorna. De har satt ihop en 
grupp för de elever som bor i Mellbystrand, och de har fått sammanställa vad som 
är problemet:  
- Går ingen buss vid 9-tiden (just nu tar de bussen kl. 08.00). Deras förslag är att 

lägga till en buss som är framme kl. 9.00. 
- Bussen vid 16-tiden, den är ofta så full att 15 personer som måste stå. Tidigare 

fanns det två bussar. Lösning lägg till extrabussen 
- Önskar en buss framme 08.00 (nu får de ta en buss kl. 07.00.) 

 
Planen är att bjuda in Hallandstrafiken för en diskussion. Sofia rekommenderar att de 
skickar det som detta till förvaltningschefen Andreas Meimermondt.  
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De lyfter också att de har ett problem med en lärare, som inte tas på allvar av skolan. 
Det har haft möten mellan elever och rektor, men det har inte gett resultat. Politiker och 
tjänstemännen på mötet förklarar att gången är att de kan kontakta verksamhetschefen 
Cecilia Eriksson, rektorns chef. Om det inte fungerar är det sedan förvaltningschefen.  
 
Sofia skickar kontaktuppgifter till Indra.   
 
De diskuterar också frågan om internet, det är fortfarande lika trögt, och frågan ska 
diskuteras på nästa stormöte. 

 

• Övriga evenemang + info från fritidsledarna 
 
- Ung i Laholm 
Daniel berättar att de har haft ett sportlov, som gick så där, eftersom informationen 
av olika anledningar kom ut alldeles för sent. Nu är det snart dags för påsklov – 
prata med er närmaste fritidsledare om ni har förslag på saker ni vill göra. Ni kan 
också kontakta dem via Ungilaholm på Instagram och Facebook. Det kommer ut ett 
påsklovsprogram. 
 
Aktivitetshuset är öppet: måndag, tisdag, torsdag och varannan fredag 
 
 
- Var finns alla aktiviteter och var vill ni hitta dem? 
Sofia berättar om en dialog som hölls den 10 mars på Aktivitetshuset och teams. 
Det finns det nätverk med personal inom Laholms kommun som arbetar med unga 
och kultur som kallar sig Kulturkollen, och det var det nätverket som bjöd in till 
mötet. Anna Dror på Kulturskolan är sammankallande.   5 ungdomar deltog och 
personal från Teckningsmuseet, Ung i Laholm, biblioteken i Laholm, 
kommunikatörer från kultur- och utvecklingsförvaltningen och Kulturskolan. De 
diskuterade kring hur unga får information och hur de vill få information. Om någon 
vill ha sammanställningen från det mötet är det bara att kontakta Sofia, Ung i 
Laholm eller någon annan som var på mötet.  

 
- ”Kulturfestivalen” 
Det är ”arbetsnamnet” på den festival som planeras den 10 september, på 
Hästtorget i Laholm. Felicia, från Ung i Laholm sitter med i projektgruppen och 
berättar lite om planerna. De vill ha in synpunkter från unga. Tanken är att det ska 
vara olika event under dagen och kvällen, och att man även kommer att vara på 
olika ställen runt torget, som Apotekarlunden.  

 

• 200 000 krs-processen 
NU är informationen ute om att det går att söka pengar i demokratiprocessen för 
barn och unga, 200 000 krs-processen. Kommunstyrelsen har beslutat att detta ska 
vara återkommande varje år, men även i år är processen lite försenad. Målet för 
arbetet är att det ska ansökningsprocessen ska börja innan årsskiftet och att 
fördelningsmötet ska vara tidigt på våren. För 2022 kan elevråd, fritidsråd, 
fritidsgårdsråd och liknande söka fram till den 19 april. Ansökan görs på länken:  
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esMakerNX3  
Sprid informationen till era elevråd, ni som går på högstadiet.  

 
Utbildningschefen Richard har informerat i sin videoinfo som går ut varje vecka om 
detta, så att rektorer och lärare ska känna till det.  

 
8. Ungdomars frågor till politiken 

Matteus undrar hur det känns inför valet? En del som Kenneth tar med sig från 
konferensen den 9 mars är att vuxna bör lyssna mer på elever, det är något som alla 
vuxna ska ta med sig.  

 
9. Politikernas frågor till ungdomsforum 

Erling undrar lite hur ungdomarna känner kring den information som kommunchefen 
gav i början av mötet.  
 
Något som har pratats om på Osbecksgymnasiet är att Mellbystrandsborna är oroliga 
för att de inte har några skyddsrum där. Mötet diskuterar att det inte finns skyddsrum 
för alla i Sverige, men att Laholm är ganska bra rustat i Halland. En av anledningen till 
bristen på skyddsrum i just Mellbystrand är att det rent militärt inte finns mål som man 
skulle vilja förstöra. Just nu inventerar man de skyddsrum som finns och arbetar med 
frågan.  
 
Mötet diskuterar även den s.k. ”Hesa Fredrik” – VMA – Viktigt meddelande till 
Allmänheten, det finns bara i centrala Laholm och Lilla Tjärby. VMA handlar om kriser 
över lag, inte enbart krig. Just nu har staten avsatt 800 miljoner till totalförsvaret och i 
det ska även VMA ingå. Säkerhetsenheten i kommunen tittar på om kommunen ska 
söka pengar för att utöka systemet i Laholms kommun.  
 
Milly berättar att på alla SO-lektioner pratar de om kriget i Ukraina, de har fokus på 
fred- och konfliktkunskap, så det passar väldigt bra.  
Matteus, Indra och Lizzie berättar att de pratar en hel del om det i skolan, dels på 
rasterna, dels på lektionerna på Osbeck, framför allt vissa linjer. Matteus berättar 
också att han är en gamer och ser mycket hat mot ryssar, även på Tik tok. Mötet 
diskuterar att det är viktigt att ha med sig att det är Putin som krigar inte alla ryssar.  
På Lagaholmsskolan har de pratat om kriget i Ukraina på SO-lektionerna och i  
Våxtorp har de tagit upp det på varenda samhällslektion. 
 
Erling berättar att den 21 mars kommer Niklas Nordgren, beredskapsdirektör på 
Länsstyrelsen i Halland till Laholm för att prata om hur totalförsvaret ser ut. Mer info om 
det här: Om kriget kommer... - Om kriget kommer... - Laholm 
 
Åke rekommenderar två dokumentärer på SVT Play som finns just nu om Ukraina.  

 

10. Eventuella ansökningar om idépengar 
Sofia berättar att en ny ansökningsblankett och infomaterial snart är klar och kommer 
att läggas ut på olika sätt.   
 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=933b667f66cf
https://bibliotek.laholm.se/-/om-kriget-kommer-
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En ansökan har kommit in, från HBTQ-gruppen på Aktivitetshuset. Felicia berättar om 
ansökan, som ska gå till två aktiviteter för att lära känna varandra och skapa 
sammanhållning. Gruppen är öppen för alla unga.  Ansökan är på 3470 kr.   
 
Beslut: Ungdomsforum beslutar att rekommendera att ansökan beviljas.  
 
Unga kan fortfarande söka idépengar på det ”gamla videt” och information om det på 
www.laholm.se/ungdomsforum.  

 
11.  Övriga frågor 

Milly lyfter frågan om Karsefors igen, det är många som undrar hur det kommer att bli, 
och om det inte anordnas en gemensam dans för alla 9: or, behöver skolorna veta det, 
för att det ska finnas tid att planera något eget.  
 
Richard tar med den frågan och ni ska få ett svar. Han tar upp det med grundskolorna 
och återkommer så snart som möjligt.  

 
12. Nästa möte 

Nästa möte är den 20 april, då ska ni titta på alla ansökningar i 200 000 krs-processen 
och Katinka kommer och pratar om översiktsplanen. Sista ungdomsforum för terminen 
är den 30 maj 

 
13.  Mötet avslutas 

Jonas avslutar mötet och tackar för bra diskussioner. 

 

http://www.laholm.se/ungdomsforum

