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  LAHOLMS KOMMUN PROTOKOLL   

  Ungdomsforum Aktivitetshuset, Laholm 

  Dnr KS 2022–26 2022-10-13 
  

  PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid  Aktivitetshuset, Laholm, 221013, 14.00-16.00  

 
Ungdomar Milla Fant, Veingeskolan 

Olof Persson, Veingeskolan 

Laban Skog, Veingeskolan,  

Gustav Appelgren, Våxtorpsskolan,  

Karin Algothsson, Våxtorpsskolan 

Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 

Maya Baker, Lagaholmsskolan 

Rawan Mohamed, Lagaholmsskolan 

Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet 

Indra von Sydow, Osbecksgymnasiet 

Erica Larsson, Osbecksgymnasiet 

Tess Hagström, Osbecksgymnasiet 

Politiker Ove Bengtsson, ordförande kultur- och utvecklingsnämnden  

Erling Cronquist, ordförande kommunstyrelsen (till kl. 15.00)  

Åke Hantoft, ordförande barn- och ungdomsnämnden  

Kennet Camitz, ordförande socialnämnden 

 

     
Övriga deltagande Anders Einarsson, kommunchef  

Kalle Hansson, Ung i Laholm 

Daniel Liljedahl, Ung i Laholm  

Andreas Meimermondt, förvaltningschef kultur- och utveckling 

 Richard Mortenlind, utbildningschef 

Lina Tannerfalk Wiberg, barn- och elevhälsochef (barn- och 

ungdomsförvaltningen) till kl. 15.00 

 
Ordförande  __________________________________ 

 Åke Hantoft, ordförande barn- och ungdomsnämnden 

 
Sekreterare  

 __________________________________ 
 Indra von Sydow, Osbecksgymnasiet 

 
 
Justerande __________________________________ 
 Erica Larsson, Osbecksgymnasiet



 
 
 

1. Mötet öppnas, presentationsrunda 

Åke Hantoft öppnar mötet och hälsar alla välkomna till Aktivitetshuset. En 
presentationsrunda körs på mötet. 
 

2. Val av justerare 
Erica Larsson väljs till justerare.  

  

3. Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen. 
 

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

 
5. Hur arbetar skolan för att främja hälsa? Besök av Lina Tannerfalk Wiberg, 

chef för barn och elevhälsan (barn- och ungdomsnämnden) 
Lina berättar om skolans uppdrag när det gäller hälsa, både psykisk och fysik. 
Alla som arbetar i skolan har ett uppdrag att se till att vi mår bra, rektorer, lärare och 
elevhälsoteam.  
 
Lina hänvisar till olika lagar (läroplanen och skollagen) som omfattar hälsofrämjande 
arbete. Hon förklarar även den nya läroplanen och vad den inkluderar. Hälsofrämjande 
arbete, arbete för goda relationer och lärmiljöer och att elever ska känna delaktighet 
och tillhörighet är exempel på saker som står i läroplanen. 
 
Skolan har ett uppdrag att så gott de kan tillgodose alla elevers behov genom extra 
anpassningar och särskilt stöd. I Laholm finns specifikt främjande arbete som ska 
hjälpa till att förbättra/tillgodose elevers hälsa. Kurator tillsammans med lärare gör i 
årskurs 3 ett arbete som heter ”Stopp min kropp/känna ja känna nej” för att lära barn 
att de bestämmer över sin kropp. I femman har skolan ett arbete tillsammans med 
socialtjänsten och BUN som heter ”Våga prata” där målet är att börja prata och 
normalisera konversationer om psykiskt mående och andra viktiga ämnen.  
 
Vi har även vaccinationer och hälsosamtal i skolan där skolsköterskan tar reda på 
matvanor, fysisk aktivitet och psykisk hälsa. Detta kan tas vidare till föräldrar och lärare 
med elevens tillåtelse på individnivå. Man kan även få prata med kurator eller annan 
vuxen på skolan. Men även på gruppnivå kan det tas till lämpliga personer för att 
kunna åtgärda eventuella problem i till exempel en klass. Skolan har en skyldighet att 
göra en orosanmälan till socialtjänsten om de känner sig oroliga över en elevs hälsa. 
 
Slutligen pratar Lina om olika ”life hacks” som kan hjälpa mot psykisk ohälsa. 
 

6. Aktuella ungdomsfrågor 
 

• Information från elevråden 
 
- Veingeskolan 

Vill ha cykelskjul på framsidan av skolan så att cyklarna inte blir blöta. De vill 
även ha nytt golv i omklädningsrummen och vattenautomat. Rektorn svarar att 
det är elevernas ansvar då det förra året begicks mycket skadegörelse så för 
att detta ska funka måste eleverna sköta sig. De tog upp språket i skolan och 
fick svar att ansvaret ligger hos eleverna och inte lärarna. 
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- Lagaholmsskolan 
Pratade på elevrådet om kill/tjej toaletter och fick svar att de ska komma snart. 
De har fått en vattenautomat. Fått info om IBIS-projektet vilket är ett program 
för att utveckla positiv energi i skola vilket alla lärare ska jobba med. Har tillsatt 
en grupp som ska ta han om pengarna de fick i 200 000-krs processen. De vill 
ha bättre Wi-fi och fler eluttag och möbler.  
 
Lagaholm har inte tillräckligt med skolmaterial, måste dela på böcker. Undrar 
om skolan har ett ansvar att tillgodose material. Rickard svarar att skolan har 
ett ansvar att se till att alla har det material de behöver. Lagaholm fick inget 
svar på varför de inte har böcker då rektorerna endast närvarade på en del av 
mötet. Veinge har ett liknande problem med böcker i SO och svenska där de 
inte har individuella böcker och därför inte kan ta hem boken för att plugga inför 
prov. Rickard tar med detta till Erik Thor verksamhetschef för grundskolan.  

 
- Våxtorp 

Brist på parkeringar, har fått svar av skolan att de borde parkera någon 
annanstans då det ska byggas i området. Trånga korridorer, skulle ha fixats 
innan skolstart med har inte gjorts. Många av duscharna är sönder. (Notering: 
På elevrådslägret informerade rektorn om att nya dörrar till korridorerna är 
beställda men på grund av långa leveranstider tar det längre tid.)  

 
- Osbecksgymnasiet 

Tar upp sockerförbudet på skolan och missnöjet kring detta. Andreas berättar 
att det inte finns något politiskt beslut kring detta och han ska ta reda på vart 
det kommer ifrån i eftermiddag. Återkoppling ska komma innan nästa möte. 
 
Vidare tog de upp nätvärksfrågan där Anders Einarsson, kommunchef, ska 
kolla med IT-chefen. 
 

 

• Övriga evenemang + info från fritidsledarna 
Daniel informerar om att planen för höstlovet är färdigt och kommer delas på Ung i 
Laholms sociala medier. Han berättar även om projektet mellan Ung i Laholm och 
Osbecksgymnasiet där det kommer hållas aktiviteter efter skoltid på tisdagar och 
torsdagar. Mer info kommer finnas på skärmarna på Campus Laholm och på 
sociala medier. 
 

 

• Lite återkoppling från ungdomskonferensen 
Efter ungdomskonferensen om psykisk hälsa den 9 mars sammanställde Sofia alla 
era förslag och skickade dem vidare med en rapport om hela konferensen till 
kommunstyrelsen. De har sen skickat detta vidare till alla kommunens nämnder på 
så kallad remiss och alla nämnder har svarat nu utom kommunstyrelsen.  
 

• Kultur- och utvecklingsnämnden 
Som skriver att de tar med era förslag i sitt fortsatta arbete.  
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De har tagit upp rapporten för intern diskussion mellan nämnd och tjänstepersoner 
i samband med nämndens möte i maj 2022 och de har haft en dialog med 
ungdomar från Osbecksgymnasiets elevrådsstyrelse och Veingeskolan.   
 
Ove säger att det är svårt för politikerna att hantera detta och ansvaret ligger på 
skolan.  
 
Andreas säger att de ska bli bättre på att sprida ut stora prov och informera om 
jobbiga skolperioder. Efter skoltids aktiviteter och förbindelsen mellan skola-hem-
fritidsaktiviteter ska förbättras. De pratade även om FOMO (Fear of missing out).  
 
Olof föreslår att lärarna ska ha en gemensam kalender där lärarna kan lägga in 
prov. Indra berättar att detta finns på Osbeck och fungerar bra. Andreas säger att 
det är ett beslut fattat efter konferensen. Även på Lagaholm finns detta. 
 
Ove pratar om problematiken med kollektivtrafiken och förklarar att det beror på hur 
kommunen är utformad och att ansvaret ligger hos Hallandstrafiken och därför 
svårt att ändra. Nämnden har haft konversationer om att kulturskolan kan i vissa fall 
undervisa på distans. Erica svarar att det inte funkar så bra. Gustav säger att inte 
heller för honom har distansen fungerat.  
 

• Samhällsbyggnadsnämnden  
Skriver att det inte är så många förslag som de kan styra över eftersom de är inom 
verksamheter utanför deras (skola och fritid till exempel), men att de i arbetet med 
samhällsplanering planerar att fortsätta ha dialog med barn och ungdomar, så att 
de kan ha inflytande över beslut som fattas.   
 

• Näringslivsenheten (som ligger under kommunstyrelsen) 
Svarar liknande som samhällsbyggnadsnämnden + att de arbetar med att ta fram 
en uppdaterad näringslivsstrategi där de bland annat lyft in social hållbarhet och 
ungdoms- och barnperspektivet. Detta och en del annat (som attraktivitet och 
kompetenshöjning) tror de kan stärka ungdomars psykiska hälsa. 
 

• Barn- och ungdomsnämnden 
Har ett långt svar, som bland annat innehåller: 
- Att de ständigt arbetar för att individanpassa undervisningen och arbetar med 

kompensatoriska åtgärder: exempelvis längre tid att genomföra prov, 
anpassade läromedel och tillgång till stödverktyg. 

- Kring kränkningar så har de digitaliserat ärendehanteringen av kränkningar för 
att göra det mer effektivt och bättre.  

- Tillgången till kuratorer är nu bättre – anställt fler.  
- För att få veta var man kan få hjälp är det elevhälsans personal och de behöver 

tillsammans med rektorerna se till att samtala med eleverna vid återkommande 
tillfällen om detta.  

- Många av de förslag som ligger på skolnivå (som minskat antal prov per vecka, 
skärmfri tid med mera) regleras av skolans ordningsregler där ni ska vara 
delaktiga i framtagandet.  

- Nämnden bjöd även in barn- och ungdomsstrategen i våras för att prata om 
resultatet från konferensen och barn- och ungas inflytande mer generellt vilket 
gett en ökad kunskap hos rektorerna.  
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• Socialnämnden  
Lyfter upp konkreta exempel på hur de arbetar med kvalitetssäkring i frågor där 
barn och ungdomar finns i deras verksamhet + i det främjande och förebyggande 
arbetet.  
- Tillgänglighet –utredning kring tillgänglig socialtjänst, för att få fram förbättringar 

både kring organisation och bemötande. I detta arbete gjordes också en enkät 
till des om mötte socialtjänsten där de fick svara på hur de ville komma i kontakt 
med socialtjänsten. De kommer även att ta med det som kom fram från 
ungdomskonferensen i sitt fortsatta arbete med att göra socialtjänsten mer 
tillgänglig.  

- 2021 fick ungdomsteamet kommunens innovationspris för sitt arbete med att 
göra socialtjänstens förebyggande arbete mer tillgängligt – arbetade på digitala 
arenor under pandemin.  

- ”Koll på soc” – nationell kunskap om socialtjänsten och den sprids även lokalt.  
- Man kan nå socialtjänsten i Laholm stora delar av dygnet genom samarbete 

med den sociala jouren i Halland.  
- ”Börja Prata” – för att veta var man ska vända sig om man behöver hjälp utifrån 

sitt psykiska mående.  
- Under 2023 kommer man att arbeta ännu mer med att stärka stöd till föräldrar, 

det finns bland annat en planering för en föräldraskapsutbildning till 
tonårsföräldrar.  

- Öppenvården – standardiserat skattningsinstrument för att mäta ungdomars 
upplevelse av behandling och vilka förändringar som upplevts av dem. Det 
används sen för att veta hur man ska fortsätta satsa.  

- Familjehemsverksamheten arbetar med ett digitalt verktyg för att barn och 
ungdomar ska kunna ge uttryck för känslor och tankar, som komplement till det 
vanliga samtalet. 

- Barn- och ungdomsstrategen är med i arbetet inför 2023 om tillgänglighet för att 
säkerställa att frågorna tar upp ungdomarnas perspektiv + hur vi bäst når ut till 
ungdomar som INTE är i kontakt med socialtjänsten för att få deras åsikter.  

- Nationell brukarundersökning i år och där får barn och ungdomar som har 
kontakt med mottaget, utredning, familjehem, öppenvård eller LSS-
verksamheten möjlighet att svara på frågor. 

 
Om ni vill läsa hela svaren kan ni hitta dem på www.laholm.se/ungdomsforum 

 

7. Ungdomars frågor till politiken 
Olof ställer nedanstående fråga tillbaka till politikerna: 
Vad tycker politikerna om att 2/3 gatlampor släcks ner?  
 
Åke: Bra 
Kennet: Det gick lite snabbt i beslutet ville haft en bredare förankringsprocess men han 
står bakom det. (personligt svar) 
Ove: Berättar att det provats tidigare (30+år sen) då var 3dje lampa och att problemet 
då var att det släcktes i korsningar. Säger att det inte är farligare när det är mörkt men 
att det är viktigt att vi klär oss med ljus och reflexer och visar hänsyn i trafiken. 
 

http://www.laholm.se/ungdomsforum
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Indra frågar om jackor i klassrummet och fick svar av Andreas att den frågan ska 
svaras av rektor och kommer prata med rektorn på Osbeck för att eleverna ska få ett 
konkret svar. 
 

 
8. Politikernas frågor till ungdomsforum 

Erling skickar med en fråga: Vad tycker ungdomarna om att 2/3 gatlampor släcks ner?  
 
Åke berättar om varför man ska spara el och varför kommunen måste spara el. Anders 
förklarar att ett beslut i Bryssel kräver att vi sparar el annars kan man stänga av elen i 
två timmar. 
 
Olof tänker på tryggheten och känsla av trygghet. Om man till exempel går hem sent 
på kvällen. 
 

 

9.  Eventuella ansökningar om idépengar 
Det finns inga ansökningar.  

 
10. Övriga frågor 

Matteus tar upp uppdraget som Sofia skickar angående Lagaholmsskolan om olika 
fokusgrupper i processen med en förstudie för att bygga en ny skola och ber dem 
fundera på representanter som kan ingå i dessa grupper (Åke säger att det även kan 
ingå elever från Våxtorp och Veinge). 
 

11.  Plan för hösten 
Reino Jacobsson, landsbygdsutvecklare i Laholms kommun, kommer nästa gång för 
att ha dialog med er ungdomar.  
 
Det 100:de mötet för ungdomsforum är den 5 december. Indra efterfrågar tårta och 
många håller med om detta! 
 
BUP – Sofia har fortfarande inte fått svar på om någon kan komma.  
 
 

12. Mötet avslutas 
Åke tackar för ett bra möte och avslutat mötet.  


