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  LAHOLMS KOMMUN PROTOKOLL   

  Ungdomsforum Veingeskolan 

  Dnr KS 2022–26 2022-04-20 
  

  PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid Veingeskolan, sal D200, 220420, 10.00-12.00 

  
 

Ungdomar Milly Göstasson, Veingeskolan 

Olof Persson, Veingeskolan 

Laban Skog, Veingeskolan 

Tess Hagström, Våxtorpsskolan 

Iris Kragelund, Våxtorpsskolan 

Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 

Judi Husäin, Lagaholmsskolan 

Maiar Bidawi, Lagaholmsskolan 

Mohammed Alsheikhah, Lagaholmsskolan 

Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet 

 

Politiker   Erling Cronquist, kommunstyrelsens ordförande  

Jonas Hellsten, ordförande kommunfullmäktige 

Kenneth Camitz, ordförande socialnämnden  

Åke Hantoft, ordförande barn- och ungdomsnämnden  

Kjell Henriksson, andre vice ordförande kommunstyrelsen  

   
Övriga deltagande Patrik Ekström, Ung i Laholm  

Anders Einarsson, kommunchef  

Kalle Hansson, Ung i Laholm 

Peter Haarala, rektor Veingeskolan (kl. 10.00-1.30) 

Patrik Johnsen Ahmliden, Ung i Laholm Katinka Lovén, 

översiktsplanerare (till kl. 11.00)  

Agnes Marklund, planarkitekt (till kl. 11.00) 

Andreas Meimermondt, förvaltningschef kultur- och utveckling 

Richard Mortenlind, utbildningschef (från kl. 10.30) 

Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
Ordförande  __________________________________ 

 Jonas Hellsten, ordf. i Kommunfullmäktige  

 
Sekreterare  

 __________________________________ 
 Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
 
Justerande __________________________________ 
 Judi Husäin, Lagaholmsskolan



 
 
 

1. Mötet öppnas, presentationsrunda 

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

2. Val av justerare 
Judi väljs till justerare.  

  

3. Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen. 
 

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

 
5. Besök av översiktsplanerare Katinka Lovén 

Katinka berättar om arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Hon berättar om varför 
kommuner ska ha en översiktsplan och att de handlar om den långsiktiga planeringen 
av kommunens mark och vad man vill göra med den. Den översiktsplan som Laholms 
kommun ska ta fram nu gäller till 2050.  En översiktsplan ska innehålla: 

❖ Mark- och vattenanvändning 
❖ Den bebyggda miljön 
❖ Riksintressen 
❖ Miljökvalitetsnormer 
❖ Allmänna intressen 
❖ Långsiktigt behov av bostäder 
❖ Samordning med nationella och regionala mål, planer och program 
❖ Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
❖ Klimatrelaterade risker för den byggda miljön 
❖ Förhållandet till regionplan 
❖ Mellankommunala frågor 

 
Efter presentationen diskuterar ungdomsforum ett par frågor:  
 

▪ Tror ni att ni bor i Laholm om 30 år? 
▪ Vad är viktigt för en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen,  

sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter? 
▪ Vad tycker ni saknas i Laholms kommun nu och vad tror ni behövs fram till 

2050? 
 
De flesta tror att de kommer att flytta – ingen är helt säkert på att de kommer att bo 
kvar om 30 år. 
 
Ungdomsforum tycker att det är viktigt att bevara naturområden på lång sikt och också 
att satsa på skolorna. Om kommunen kan se till att man själv kan ha en bra upplevelse 
på högstadiet så kanske man vill flytta tillbaka om man bildar familj senare i livet.  
 
Ungdomsforums representanter tycker att det är en hel del som saknas i kommunen:  
- Våxtorp, saknas öppna aktiviteter, sådant som inte kräver att man är med i en 
förening 
- Inte så många bussar just nu mellan Laholms-Våxtorp 
 
- Veinge – finns mycket på sommaren, badet och fotboll med mera, men resten av året 
är det ganska trist 
- Inte mycket ”övervakning”, det är mycket skadegörelse, läskigt att gå ut på kvällarna 
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- Ungdomarna hoppas att det blir bättre med tågstoppet – då kan man lättare ta sig till 
olika ställen 
 
- Laholm - Aktivitetshuset är bra, det kan man ta bussen till om man inte bor nära 
- Affärer, det hade kunnat varit mer. Man tar inte bussen till Mellby, åker mest till 
Halmstad 
- Det finns mycket i Laholm, men det är ganska tomt, affärerna för gamla tanter 
- Roligt att Nordic Wellness öppnat 
- Viktigaste i Laholm är att man behåller de som finns – ”för att vi har så mycket 
småbutiker som man kan vara i centrum, annars skulle de behöva åka till Halmstad om 
alla små butiker försvann”.  
 
Vad tycker ni från kommunen saknas i Laholm, undrar Olof? Katinka svarar att en hel 
del handlar om kommunikationer, det behövs skapas bättre kopplingar, centrum är 
viktigt. 
Erbjuda alternativa bostäder – inte bara villor, utan behov av hyresrätter, gör det mer 
blandat. Viktigt med kopplingen till det gröna, har en fin stadspark.  
Agnes svarar att kopplingen till kusten, man ska enkelt kunna ta sig till kusten. 
 
Cykelvägar tycker Kenneth, exempelvis till Våxtorp + trygghetsbelysning, utanför 
cykelvägar, belysa kringområden.  
 
 

6. Aktuella Ungdomsfrågor 
 

• Information från elevråden 
 
- Lagaholmsskolan 
Alfons undrar om hur det blir med Karsefors. Richard har diskuterat med Erik Thor 
som i sin tur har pratat med de tre högstadierektorerna. Efter pandemin finns det 
ett behov att samla ihop eleverna på varje skola – så man kan få en fin och värdig 
skolavslutning. Om man ska göra något som Karsefors igen efter flera års uppehåll 
måste man se till att det blir bra, tryggt, säkert och stabilt. Det skulle ha behövts 
planerats mycket tidigare, innan har man startat i januari/februari, nu är vi senare 
på det eftersom restriktionerna låg kvar så länge. I år är vi inte mogna att anordna 
Karseforsdansen, men barn- och ungdomsförvaltningen vill inte stänga den dörren 
inför framtiden, men inte år. Det är inte en pengafråga. Det går också att göra bra 
avslutningar på varje skola.  
 
Alfons undrar skulle man inte kunna ta av de pengarna och organisera skola för 
skola, niorna på Lagaholmsskolan är väldigt engagerade och vill göra en bra 
avslutning. Richard svarar att förvaltningen ska kunna ta fram pengar för att kunna 
finansiera detta.  
 
Veingeskolan berättar att alla i nian verkligen vill träffa de andra niorna.  
 
Våxtorp kommenterar att det hade varit roligt att ha det, men de har en liten 
avslutningsbal på skolan.  
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Alfons informerar också om att elevrådet fungerar ganska bra nu, rektor har varit 
med på alla elevråd sedan de tog upp det, de senaste tre mötena.  
 
- Veingeskolan 
Just nu är det en hel del frågor kring Karsefors. I övrigt så har de börjat ändra en 
del på skolan, sedan den nya rektorn, Peter, har kommit. De har målat om entrén 
och i bildsalen ska de måla om en vägg och sätta upp konst. Elevrådet och rektorn 
planerar för att beställa in mer sittplatser och möbler.  
 
De har också diskuterat en hel del i elevrådet om den skadegörelse som har skett. 
Det blir inte lika mycket spring i korridorerna om det finns sittplatser, men 
skadegörelsen har redan minskat och elevrådet tror det beror på att Peter lyssnat 
på vad de vill säga. Ju mer Peter och elevrådet fixat desto lugnare blir det. Laban, 
Olof och Milly berättar att rektorn är ute i korridorerna, många har respekt för 
honom, han är inte rädd att säga till. 
 
- Våxtorp 
De har pratat mycket om avslutningsbalen, tidigare har man setts på bygdegården, 
middag och dans och det är så eleverna vill ha det. Men lärarna vill ha 
dagtidsaktivitet inget på kvällen.  
 
I Veinge ska de ha bal i matsalen, ska gå hem tidigare och sen komma tillbaka kl. 
18.00-22.00, sen blir det dans och aktiviteter.  
 
- Osbecksgymnasiet 
Matteus berättar att det har varit mycket med bussarna – haft en dialog med 
Mellbystrandselever, samverkat med Andreas Meimermondt. En till dialog ska 
planeras. De tankar som eleverna hade berör samma saker som Region Hallands 
förslag till ny kollektivtrafikplan, så förvaltningen vill ta med det för att få veta vad av 
det som står i planen som eleverna tycker är en bra idé.  

 
Internet – IT-chefen Conny kommer till nästa stormöte, det är fortfarande ett stort 
problem. Andreas berättar att de investerar en halv miljon i Wii-utrustning under 
sommaren.  

 
Konsten – i miniaulan finns en tavla på en naken kvinna som har kritiserats av 
elever, Kultursekreteraren Terese Ehrenborg kommer och berättar om varför vi har 
den konsten vi har på nästa stormöte.  

 
Barn- och ungdomsstrategen och samhällslärare Josefine Hervén hjälper till inför 
skolval 2022. MUF och Grön Ungdom är på skolan idag. Just nu håller elevrådet på 
att sätta ihop en planeringsgrupp inför valet.   
 

• Övriga evenemang + info från fritidsledarna 
 
- Ung i Laholm 
Det har varit påsklov, mycket att göra, några av er var med på aktiviteterna. Nu 
kommer lite studiedagar och lovdagar då det kommer att vara olika aktiviteter. Håll 
koll på Ung i Laholm, på Instagram och Facebook. Fortsätta komma med idéer och 
förslag.  
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På fredag hålls en föreläsning av Maher Turki, kl. 19.00, öppet för alla och 
arrangerat av Ung i Laholm och biblioteket.  
 
- Övriga arrangemang 
Det blir ingen ungdoms/kulturfestival i sommar, planeringstiden blev för kort för att 
det ska bli riktigt bra. Men det kommer antagligen anordnas en utomhus bio. 
Ungdomsforums förslag till filmer är: 
- Bilar 1 eller 2 
- Greatest showman 
- Wall-E 

 
7. Genomgång av ansökningar i 200 0000 krs-processen 

Ungdomsforum ajournerar sig i 15 minuter och ungdomsrepresentanterna får sitta 
själva och diskutera alla inkomna förslag. En första preliminär fördelning tas fram, som 
ska använda som underlag på Demokratidagen den 4 maj.  
 
Sofia berättar hur upplägget för Demokratidagen ser ut. Det är fortfarande inte klart 
med lokal, eftersom det har kommit in en så stor mängd förslag i år och det behövs en 
stor lokal.  
 
Det är bra om så många som möjligt av Ungdomsforums representanter kan vara med 
den 4 maj, kl. 9.20-12.00.  
 

8. Ungdomars frågor till politiken 
Matteus undrar kring äldreboende i Våxtorp – vad är det som händer? 
Erling svarar att förslaget att bygga ett särskilt boende var uppe i kommunfullmäktige, 
men stoppades. Det finns en möjlighet för en tredjedel av fullmäktiges ledamöter att 
stoppa olika förslag om de tycker att frågan behöver utredas mer. Minoriteten har 
förordat ett trygghetsboende i stället för särskilt boende (så kallat SÄBO). Nästa 
fullmäktige den 26 april lyfts frågan igen och beslut kommer att tas. 
  
Förskola vill alla bygga, men det är olika åsikter om det ska byggas SÄBO eller 
trygghetsboende. Kenneth förklarar skillnaden mellan dessa två.  

 
9. Politikernas frågor till ungdomsforum 

Erling undrar hur det går med sommarjobb. Olof berättar att han har skrivit ett CV och 
skickat ut, men inte fått svar att han fått något. Det finns sommarjobb men det gäller att 
vara ute. Milly har två sommarjobb. Matteus berättar att han har fått jobb.  
Andreas berättar att det inte är riktigt lika många som sökt feriejobb via kommunen, 
cirka 200 ungdomar (åk 1–2 på gymnasiet). De flesta av dem kommer att få jobb.  

 

10.  Eventuella ansökningar om idépengar 
Sofia berättar om tre beslut som tagits, alla påsklovsaktiviteter: Laserdome, blokart och 
fiskeresa 
 
Unga kan nu söka pengar via esmaker, länk ligger på www.laholm.se/ungdomsforum.  
 

 

http://www.laholm.se/ungdomsforum
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11.  Skolval 2022 
Richard och Sofia hade planerat att göra en övning med Ungdomsforum inför valet 
2022, men nu finns inte riktigt tid för det. De berättar om ett projekt som finns i 
Västerås kommun, UNIK, som handlar om att involvera fler unga i dialoger och 
inflytandeprocesser. En forskare som heter Erik Amnås har tagit fram en beskrivning 
av fyra politiska engagemangsgrupper bland unga, som kommunen arbetar med. 

 
 

Projektet i Västerås stöttas av Myndigheter för Ungdoms- och Civilsamhällefrågor 
(MUCF) och mer info om den finns på:  

 

UNIK i skolan - ökar engagemanget för demokrati och samhället! - YouTube 
 

När det gäller skolvalet så är det viktigt att alla högstadieskolor ansöker om att får vara 
med senast den 30 april. Richard berättar att han har skickat ut ett erbjudande till alla 
rektorer och elevråd på högstadiet att hjälpa till med aktiviteter inför valet, såsom 
debatter och diskussioner.  

 
Anders lägger till att det gäller att tänka på situationen idag, det finns inga länder i 
världen som är demokratier som har krigat mot varandra. Dessutom är det bara 13 
procent av världens befolkning lever i en liberal demokrati.  

 
Material och annat om Skolval 2022 hittar ni här: Skolval 2022 till riksdagen | MUCF 

 
12. Nästa möte 

Nästa möte är den 30 maj, kl. 16.30, på restaurang. Har bland annat Strandhotellet på 
g, men det var lite dyrt, så Sofia letar vidare och återkommer med plats.  
  
Revisionen kommer till nästa möte och vill prata med er om hur ni ser på Laholms 
kommun och era möjligheter till inflytande.  

 
13.  Mötet avslutas 

Jonas avslutar mötet och tackar för bra diskussioner. 

https://www.youtube.com/watch?v=0mFC6ch2Evc
https://www.mucf.se/uppdrag/skolval-2022-till-riksdagen

