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  LAHOLMS KOMMUN PROTOKOLL   

  Ungdomsforum Veingeskolan, Veinge 

  Dnr KS 2022–26 2022-11-11 
  

  PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid  Veingeskolan, Veinge, 221111, 10.00-12.00  

 
Ungdomar Adam Johansson, Veingeskolan 

Olof Persson, Veingeskolan 

Laban Skog, Veingeskolan,  

Gustav Appelgren, Våxtorpsskolan,  

Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 

Edith Hall, Lagaholmsskolan (från kl. 10.28-12.00) 

Erica Larsson, Osbecksgymnasiet  

Indra von Sydow, Osbecksgymnasiet  

Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet 

Sigge Bäckström, Osbecksgymnasiet 

Politiker Ove Bengtsson, ordförande kultur- och utvecklingsnämnden  

Erling Cronquist, ordförande kommunstyrelsen 

Åke Hantoft, ordförande barn- och ungdomsnämnden  

Roland Norrman, vice ordförande kommunstyrelsen 

 

     
Övriga deltagande Patrik Ahmliden Johnsen, Ungilaholm 

Anders Einarsson, kommunchef  

 Peter Haarala, rektor Veingeskolan (kl. 11.00-12.00) 

Reino Jacobsson, landsbygdsutvecklare 

 Annika Kharraziha, verksamhetschef kultur- och 

utvecklingsförvaltningen 

Daniel Liljedahl, Ung i Laholm (kl. 10.28-12.00) 

Conny Ottosson, IT-chef (kl. 10.00-10.30) 

Sofia Larsson, Barn- och ungdomsstrateg 

 
Ordförande  __________________________________ 

 Erica Larsson, ordförande Osbecksgymnasiets elevråd 

 
Sekreterare  

 __________________________________ 
 Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
 
Justerande __________________________________ 
 Olof Persson, ordförande Veingeskolan



 
 
 

1. Mötet öppnas, presentationsrunda 

Ove Bengtsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Han berättar också att han är 
ordförande för fullmäktige fram till jul, sen kommer en ny ordförande att väljas. En 
presentationsrunda körs på mötet. 
 
Beslut: Erica Larsson väljs till mötesordförande.  
 

2. Val av justerare 
Olof Persson väljs till justerare.  

  

3. Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen, med ändringen att punkten ”4. b IT-chefen besöker 
Ungdomsforum” läggs till.  

 

4. Genomgång av föregående protokoll 
Sofia går igenom föregående protokoll och mötet lägger det till handlingarna.  

 

4 b. IT-chefen besöker Ungdomsforum 
IT-chefen är inbjuden av kommunchefen för att berätta om hur IT-avdelningen arbetar för 
att komma till rätta med de problem som finns på Campus Laholm.  
 
Conny Ottosson, IT-chef, berättar att de bytte ut utrustning i våras för att öka kapaciteten 
på skolans Wi-fi. Det funkade bra under våren/sommaren (då är det ju väldigt liten drift, när 
eleverna är på sommarlov). När skolan började märktes störningar, men det kom inget i 
systemet som kommunen använder för att övervaka. Då gjorde IT-avdelningen alla så 
kallade ”best-practise”, de har ställt in allt som går för att förbättra täckning och hur länge 
en maskin håller en signal. De har även lagt på alla programvaror möjliga och bytt 
programvaror som är rekommenderade.  
 
Conny berättar att de kan följa en dator och se vilken antenn den är uppkopplad på, när det 
bryts och om den har problem att logga på. De ser inga sådana problem i systemet. Vid 
förflyttningar (om man går) kan det bli problem, men Conny tror inte att det är det som är 
problemet. Kommunen har även tagit hjälp från konsulter för att komma till rätta med 
problemen. IT-avdelningen har också lagt ut sensorer som samlar information, men de ger 
heller inga felindikationer. Den säger att det är bra men frågan är vad tittar den på. Conny 
och andra på IT-avdelningen har även testat med egen utrustning på plats för att kunna 
spåra den och se hur det funkar.  
 
Så sammanfattningsvis står IT-avdelningen lite ”blinda”, men de förstår att det är ett 
problem. Ett förslag de har (som även diskuterats med Andreas Meimermondt, 
förvaltningschef på kultur- och utvecklingsförvaltningen) är att ha fem elever och fem lärare 
som en testgrupp. Det är möjligt att problemen sitter i datorerna, det behöver inte vara 
nätverket.  
 
Vad tycker ungdomsforum om det? Osbeckseleverna tycker att det låter en bra idé – IT-
avdelningen vill gärna ha elever från alla årskurser och elever som använder datorer 
mycket under dagarna.  
 
Indra berättar att de tappar kontakten med nätverket, bland annat när de skriver prov eller 
gymnasiearbete, men att det har blivit bättre den senaste tiden. Kommunen gjorde en stor 
förändring för en månad sen, så det kan vara det som fungerar.  
 
Representanterna från Osbecksgymnasiet är nöjda med genomgången och att kommunen 
arbetar hårt för att lösa de problem som finns.  
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5. Besök av kommunens landsbygdsutvecklare  
Reino Jacobsson, landsbygdsutvecklare, tackar för att han får komma och han berättar vad 
Näringslivsenheten gör och vad han jobbar med. Näringslivsenheten arbetar för att få 
näringslivet att fungera bra, trivas och tycka att samarbetet med kommunen fungerar. De 
arbetar med rådgivning, service och information. Bland annat arbetar de med hjälp att 
etablera företag, med mark och lokaler, tillstånd, företagslotsen samt landsbygdsutveckling. 
De samarbetar med olika nätverk/föreningar, Winnet Laholm, Made in Laholm, Attraktiva 
Laholm och Offensiva Laholm.  
 
Landsbygd definierad som allt utom tätorten Laholm. Reino arbetar med att träffa olika 
företrädare/invånare för föreningsliv på landsbygden i Laholm, och de pratar mycket om 
påverkan: 
- Kontakt med politiker direkt 
- Ungdomsforum, funktionsrättsrådet, pensionärsrådet 
- Brukarundersökningar + medborgarundersökningar 
- Synpunkter, felanmälan 
- Företagsträffar 
- Träffar med byalag 

 
Reino lägger mest jobb på att träffa byalag och samhällsföreningar. Det är föreningar som 
arbetar tillsammans för sin ort. Han träffar varje ort vartannat år, det finns 17–18 föreningar 
i gång just nu, på mötena delar tjänstepersoner och politiker från kommunen. Reino är 
kontaktperson för föreningarna – de kan gå via honom för att få hjälp med olika saker i 
kommunen. Dessutom anordnas Byalagsråd = alla ordförande i byalagen träffar politiker.  
 
Inför möten med byalag skickas en enkät ut, där de boende på orten får svara på:  
- Bäst med att bo i kommunen 
- Största utmaning 
- För barn och unga 
- Förslag till kommunen 
- Förslag till invånarna 
- Gynnar näringslivet 
  
Just nu är ett vykort ute i Lilla Tjärby – med en länk för att svara på den här enkäten.  
 
Det är framför allt detta Reino behöver hjälp med - att få in svar från barn och ungdomar.  
 
Just nu är det vuxna som föreslår vad som är bra för unga. Saker som har blivit av efter de 
här dialogerna är bland annat:  Naturslinga och utegym i Lilla Tjärby, torg i Knäred, utegym 
i Hasslöv, belysning med mera till ett utegym i Vallberga och en multisportarena i Ysby. 
 
Ett förslag från Indra är att gå via skolan, de får ut en massa enkäter på sin mentorstid som 
de svarar på. Reino svarar att det är svårt att komma in i skolan, för att om de släpper in 
alla möjliga frågor blir det för mycket enkäter.  
 
Olof tror inte det finns så många andra sätt att komma ut åt ungdomar förutom via sociala 
medier. Ett alternativ är att vara ute i byarna och prata med ungdomar.  Det finns även 
mötesplatser i kommunen, fritidsgårdar och Aktivitetshuset – ett tips är att ta hjälp av 
Ungilaholm.  
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Sigge föreslår att man sätter upp en plakat/affischer där ungdomar är (mötesplatser, 
multisportarenor, fotbollsplaner med mera) med QR-kod på platsen så man kommer direkt 
in på enkäten. 
 
Matteus pratar om Tik tok, många företag kör sina slogans där, för att få åsikter på olika 
saker/varor. Det vore kul om kommunen kunde vara där. Reino undrar hur man sorterar? 
Matteus förklarar att man väljer att följa olika företag och kan välja att följa Laholms 
kommun. Då kan man lägga upp en enkät där, och även om alla kan se den och svara på, 
så borde man kunna utforma enkäten så at det riktar sig till en viss ort. Kommunen kan 
även lägga ut videon på andra sociala medier, på hemsidan osv.  
 
Sofia föreslår att OM man vill arbeta med sociala medier, så kan man anställa en 
ungdomsgrupp som hjälper till med det, ha testgrupper med ungdomar för att se så man 
hamnar rätt.  
 
Matteus poängterar att det man kan göra via Tik tok är att sälja in engagemang.  
 
Ungdomarna kan också vara dela av att hålla i lite kompetensutveckling för kommunen.  
 
Daniel kommenterar att ungdomar kontra äldre vuxna har inte samma känsla kopplad till en 
by – man rör sig i mycket större områden, det har ett annat sätt att tänka på byn och 
hembygden. Byalagen blir inte lika intressant för ungdomar som för vuxna. Annika 
kommenterar att det kanske är de yngre barnen vi ska fokusera på.  
 
En del som ungdomar är mer intresserade av är hur kan man i stället kan ta sig runt i 
kommunen lättare – kommunikationer. Reino svarar att det är svårt med kommunikationer, 
eftersom det är för små volymer för att köra fler bussar. Ungdomsforum kommenterar att 
man samlas där högstadieskolorna finns och där man ha kompisar, man kan gå från skola 
till aktivitet.  
 
En viktig del av arbetet handlar också om att sprida vad som finns – så att de används.  
 
Erling berättar att KS bidrar med 400 000 kr för om en ny busstur mellan Halmstad-
Markaryd (stopp i Veinge och Knäred). Företaget Nibe står för 400 000 kr., så lite bättre 
kommunikationer blir det på den sträckan fram tills tågstoppen är klara.  

 
 

6. Aktuella ungdomsfrågor 
 

• Information från elevråden 
 
- Veingeskolan 
De har pratat om en utflykt som de planerar, för pengarna de fick i 200 000 krs-
processen. 
Elevrådet diskuterar även inredning vid kafeterian – bland annat pingisbord.  
De har även diskuterat miljö i matsalen, jackor på/av och så vidare.  

 
- Lagaholmsskolan 
Alfons berättar att de inte har så mycket de ska ta upp här.  
Edith berättade att de ska köpa olika slags möbler för pengarna som de fick i 200 000 
krs-processen. De har satt ihop en arbetsgrupp kring detta.  
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- Våxtorpsskolan 
Gustav berättar att den största frågan de diskuterade på senaste elevrådet var 
problemet med vape (elektroniska cigaretter), inne på skolan, i bussen, på toaletter. 
Han undrar om det är ett problem på andra skolor? Det var ett problem i Veinge 
förra hösten och våren, men inte nu längre. Det är fortfarande ett problem på 
Lagaholmsskolan.  

 
- Osbecksgymnasiet 

De har inte haft stormöte sen förra gången, har nästa stormöte den 7 december.  
 
Men elevrådet har haft lite olika aktiviteter, bland annat FN-dagen, där man hänger 
upp flaggor. En dag under FB-veckan fick man komma iklädd ngt som symboliserar 
ens identitet, folkdräkt, Rögle-kläder o liknande.  
 
De har även haft mössprovning inför studenten – olika företag har varit där.  
 
Nu på lördag är det Öppet Hus på Osbecksgymnasiet, alla högstadieelever är 

välkomna, kl. 10.00-13.30. Erica berättar att när hon var på öppet hus i åk 9 var det 
som avgjorde att hon valde Osbeck.  
 

 

• Övriga evenemang + info från fritidsledarna 
Daniel berättar att på lördag nästa vecka inleder Ungilaholm ”En vecka fri från våld” – 
tjuvstartar på lördagen den 19 november, på Internationella Mansdagen. Förra året 
anordnades en föreläsning med organisationen Under Kevlaret som var väldigt lyckad 
och man vill fortsätta uppmärksamma den här dagen. Gustav kommenterar att det var 
en väldigt bra föreläsning. I år har de ett annat upplägg –de har bjudit in vuxna män 
som ska få berätta om hur det är att vara man, få svara på frågor och ha en diskussion 
med ungdomarna. Det blir också trerättersmiddag och en film.  
 
På måndagen, den 21 november är det tjejkväll på Aktivitetshuset. På tisdag och 
torsdag anordnas tre föreläsningar med Atilla Yoldas, en webbaserad föreläsning som 
visas på Aktivitetshuset, Vibesgården och Skoskumgården. Atilla är journalist och 
föreläsare och kommer att prata om manlighetsnormer, machokultur och jämställdhet.  
 
Allt detta kommer som vanligt ut på sociala medier på Ungilaholm.  

 
 

• Lagaholmsskolan - förstudie 
Sofia berättar lite om vad som är på gång, Svante Dellve, lokalstrateg på barn- och 
ungdomsförvaltningen håller på att sätta ihop en fokusgrupp och samarbetar med 
skolan för att hitta intresserad personal och elever.  
 
Alfons har lyft frågan på både elevråd och klassråd. Han vet inte hur intresserade de 
flesta är, det är ju en lång process och ingen som går där nu kommer att hinna gå i den 
nya skolan.   
 
Åke svarar att när man börjar med en sådan här förstudie så är det mycket fakta, men 
det är också miljö och verksamhetsfrågor. Det finns redan mycket som elevråden har 
lyft upp. De nya ritningarna som man tar fram nu kommer handla om hur man ska 
utforma miljön.  
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Ungdomsforum undrar om de får tycka till även om de inte går på Lagaholmsskolan. 
Det får de gärna, det viktigaste är att ungdomar med erfarenhet av att gå i en 
högstadieskola kommer in med synpunkter.  
 
Beslut: Ungdomsforum bestämmer att Svante, lokalstrategen ska bjudas in till 
Ungdomsforum när det passar i processen.  

 
 

7. Ungdomars frågor till politiken 
Olof undrar hur det går med gatlyktorna?  
Erling berättar att kommunen gjorde ett omtag, eftersom man inte hade riktigt koll på hur 
tekniken fungerar, man ville släcka 2 av 3 lampor, men det funkade inte så, utan det blev 
väldigt mörkt på vissa ställen och inte så fördelat som det var tänkt.  
 
Nu ska frågan upp till samhällsbyggnadsnämnden nästa vecka och lamporna kommer att 
tändas igen. Därefter ska man göra en konsekvensanalys för att sen se hur man ska kunna 
släcka på ett bra sätt.  
 
Julbelysningen kommer också att tändas, men det blir inga julgranar i år, för de skulle varit 
beställda redan.  
 
Matteus kommenterar att syftet inte var att spara in pengar, utan el, men det har inte gått 
fram. Kommunikationen gick inte fram, det handlade mycket om pengar i folks klagomål.  
 
Risken kommunen har framför sig är att om elförbrukningen toppar så kan en stad stängas 
ner 15 minuter för att nätet inte ska kollapsa, och det kan även vara planerade elavbrott. 
Inom kommunen finns det brukare som har maskiner som håller människor vid liv, så det är 
en katastrof om elnätet stängs av.  
 
Sofia berättar att hon skickat in ett bidrag till konsekvensanalysen med ett barn- och 
ungdomsperspektiv, där hon har tagit med synpunkter som har kommit från 
ungdomsforum.   
 
Reflexer ska delas ut i varje klass + även till allmänheten, men ett problem bland framför 
allt ungdomar är att man gärna inte har reflex på sig. Erica berättar att reflexbanden är mer 
populära bland unga.  
 
Olof undrar om privatpersoner får skänka en gran till kommunen – svaret är att det kan 
man, men utan belysning. Reino berättar att Våxtorp och Veinge är på gång att ordna fram 
granar.  

 
8. Politikernas frågor till ungdomsforum 

Roland undrar hur eleverna på Lagaholmsskolan upplever läget utifrån de stök som varit i 
viss omfattning, är det lugnt, samma som innan eller värre?  
 
Edith svarar att hon upplever att det har blivit bättre, det är inte helt bra, men det har tagits 
tag i bättre, man organiserar bättre runt de stökiga eleverna och har bättre koll i 
korridorerna. Alfons håller med.  
 
Åke berättar att de haft ett föräldramöte där politikerna var med, även föräldrar uttryckte att 
det verkar ha blivit lite lugnare.  
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På elevrådsutbildningarna var det mycket fokus på arbetsmiljö. Veingeskolan ligger långt 
fram med olika åtgärder för att förbättra trivseln, men nu diskuterar man även många frågor 
på Våxtorpsskolan, där man behöver skapa mer utrymme, bland annat genom att titta på 
biblioteket och hur skolan kan använda det.  
  
Erling berättar att det har blivit vanliga att göra brott ekonomiskt via swish. Hur ser 
ungdomar på det? 
Indra berättar att hon har fått meddelande att hämta paket, men de flesta ungdomar vet att 
de inte ska klicka på sådana länkar. Olof berättar att om man får ett mejl så fattar man som 
unga att man inte ska betala om man inte har beställt något. Han menar att enda sättet att 
bli lurad via swish är om någon låtsats vara din vän och ber dig swisha pengar.  
 
Alfons svarar att det har varit aktuellt att folk har använt fejkswish. För inte alls så länge 
sen så stängdes kiosken på Lagaholmsskolan pga. detta och de skaffade en kortläsare i 
stället.  

 
9. Detaljplan för Åmot 1:100 med flera, Mellbystrands centrum  

Agnes Marklund, som brukar vara här från samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunen 
kunde inte idag, men Sofia har fått en genomgång av henne och berättar om detaljplanen 
runt Mellbystrands centrum.  
 
Ni kan läsa mer om detta innan här:  
https://storymaps.arcgis.com/stories/a740d43ddf2d49f5ba8e28579cdfc526 
 
Ungdomsforum diskuterar torget och parken i förslaget och föreslår: 
 

• Picknick-område, ett bra område där man kan både sitta på marken och bänkar 

• Picknick-bänkar och lusthus.  

• Låta parken ha strandtema med sand, sandväxter, palmer – men man kan också tänka 
tvärtom, att skapa en ”skogsoas” i Mellbystrand 

• Det är viktigt att se till att det finns skuggiga områden 

• Fotbollsplan – även om det inte får plats med en fullstor plan, så åtminstone att ställe 
där man kan spela boll, kanske en multisportarena 

• Se till att parken inte blir ”helt värdelös” på vintern – ska inte vara dött på vintern.  

• Basketkorg 

• Se till att det finns möjligheter till arrangemang – matmarknader på torget till exempel.  
 

10. Eventuella ansökningar om idépengar 
Det finns inga ansökningar.  

 
11. Övriga frågor 

Idépengar – Alfons undrar tar ni upp att det finns på era klassråd och elevråd? De flesta 
gör det på klassråden. Sofia berättar att hon kommer att göra mer reklam för idépengarna 
för unga efter nyår. Numera söker ni via en e-tjänst (och all info finns på 
www.laholm.se/idepengar), men anledningen till att kommunen inte har marknadsfört den 
ännu är att pengarna för 2022 är nästan slut.   
 
Roland berättar att hotellet som var föreslaget i Mellbystrand inte har godkänts av mark- 
och miljööverdomstolen. Han berättar om turerna kring hotellet och olika överklaganden. 

https://storymaps.arcgis.com/stories/a740d43ddf2d49f5ba8e28579cdfc526
https://storymaps.arcgis.com/stories/a740d43ddf2d49f5ba8e28579cdfc526
http://www.laholm.se/idepengar
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Just nu vet man inte riktigt hur man ska gå vidare med planerna för ett hotell, klart är i alla 
fall att det blir inget hotell inom de närmaste åren.  
 
Sofia berättar att 200 000 krs-processen har öppnat, ni kan söka från och med nu (från 
åkF-9) och fram till den 10 februari.  

 

12.  Plan för hösten och våren 
Det 100:de mötet för ungdomsforum är den 5 december. Sofia undrar om det är ok att 
bjuda in pressen och ha en presskonferens i slutet av mötet? Det tycker ungdomsforum. 
Sofia kommer att förbereda information om Ungdomsforums historia och vilka frågor som 
har genomförts tack vare forumet. Det blir också tårta.  
 
Just nu hinns det inte med att diskutera teman för våren, men besök från BUP (Barn- och 
ungdomspsykiatrin i Halland) kvarstår, eftersom Sofia fortfarande inte fått svar på om 
någon kan komma.  
 

13. Mötet avslutas 
Erica tackar för ett bra möte och avslutat mötet. Mötet tackar Erica för bra ordförandeskap.  


