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  LAHOLMS KOMMUN PROTOKOLL   

  Ungdomsforum Svanen, Stadshuset, Laholm 

  Dnr KS 2022–26 2022-12-05 
  

  PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid  Svanen, Stadshuset, Laholm, 221205, 10.00-12.00  

 
Ungdomar Adam Johansson, Veingeskolan 

Olof Persson, Veingeskolan (10.00-10.30 + 11.00-12.00) 

Gustav Appelgren, Våxtorpsskolan 

Marcus Saternus, Våxtorpsskolan 

Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 

Maya Baker, Lagaholmsskolan 

Isra Duranovic, Lagaholmsskolan 

Astrid Hervén, Lagaholmsskolan 

Erica Larsson, Osbecksgymnasiet  

Indra von Sydow, Osbecksgymnasiet  

Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet 

Tess Hagström, Osbecksgymnasiet 

Politiker Ove Bengtsson, ordförande kultur- och utvecklingsnämnden  

Åke Hantoft, ordförande barn- och ungdomsnämnden  

Kenneth Camitz, ordförande socialnämnden 

 

     
Övriga deltagande Svante Dellve, lokalstrateg BUF (10.00-11.00) 

Patrik Ekström, Ungilaholm (10.00-11.15) 

Anders Einarsson, kommunchef  

 Daniel Johansson, socialchef (10.00-11.10) 

Annika Kharraziha, verksamhetschef kultur- och 

utvecklingsförvaltningen 

Daniel Liljedahl, Ung i Laholm (kl. 10.00-11.15) 

Andreas Meimermondt, kultur- och utvecklingschef  

Richard Mortenlind, utbildningschef 

Jonna Nätterström, samhällslärare Lagaholmsskolan 

Sofia Larsson, Barn- och ungdomsstrateg 

 
Ordförande  __________________________________ 

 Indra von Sydow, vice ordförande elevrådet Osbecksgymnasiet 

 
Sekreterare  

 __________________________________ 
 Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
 
Justerande __________________________________ 
 Alfons Ohmes, ordförande elevrådet Lagaholmsskolan



 
 
 

1. Mötet öppnas, presentationsrunda 

Ove öppnar mötet och pratar om att det är det hundrade mötet sedan ungdomsforum 
bildades. Pressen kommer att besöka oss vid kl. 11.00, då bryter vi för fika också.  
Presentationsrunda.  
 

2. Val av mötesordförande 
Indra väljs till mötesordförande. 
 

3. Val av justerare 
Alfons väljs till justerare.  

  

4. Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen med tillägget att lokalstratgen på barn- och 
ungdomsförvaltningen, Svante, får informera under punkten Information från elevråden: 
Lagaholmsskolan.  

 

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

 

6. Aktuella ungdomsfrågor 
 

• Information från elevråden 
 
- Veingeskolan 
Adam berättar att de hade elevråd förra veckan, de snackade om Crazy day som de 
ska ha innan jul. De pratade mycket om pengarna de fått i 200 000 krs-processen.   

 
- Lagaholmsskolan 
Alfons berättar att de haft elevråd, men har inte mycket att berätta, de har i alla fall 
beställt grejer i 200 000 krs-processen, Jonna fyller i lite detaljer: ny duk till 
biljardbordet, nytt pingisbord, nya soffor till korridorerna med mera.  
 
De ska ha en spexvecka – sista veckan, fyra dagar, olika teman.  

 
Svante berättar att de fått ett beslut i barn- och ungdomsnämnden att de ska gå vidare 
med en ny Lagaholmsskola, de (Kommunfastigheter) ska göra en så kallad förstudie 
där de framför allt vill ha fram vad det kostar. De arbetar utifrån de så kallade 
funktionsprogrammet – och ska utifrån de ramarna komma fram till hur skolan ska se 
ut.  

 
Förstudien utgår från att det ska byggas för 600 elever inkl. särskola, och den ska 
byggas bredvid Lagaholmsskolan, de får bygga 2 våningar om de tycker det är 
lämpligt.  

 
Nu håller Svante på att sätta ihop en stor fokusgrupp, med elever och personal, som vi 
har pratat om på Ungdomsforum på tidigare möten. Den här gruppen ska arbeta med 
hur skolan ska utformas, och de ska vara klar senast 2027. 

 
Svante behöver hjälp med att få elever till den här gruppen. Framför allt handlar det om 
att tycka till om ”övriga ytor” (alltså korridorer, kafé, utemiljö med mera) – hur ska vi 
tänka. Svante har ett första möte med arkitekterna imorgon.  
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Richard kommenterar att skolan inte kommer att stå klar för er, men kommunen 
behöver era erfarenheter, och att ni gör en insats för de yngre barnen. Inga andra än ni 
kan berätta för kommunen hur de ska tänka, det är bara ni som vet det.  

 
Sofia kommenterar att kommunen också behöver er hjälp att göra reklam för den här 
gruppen – göra en kort filmsnutt som kan spridas på era arenor.  

 
Alfons berättar att de har pratat om vad de vill ha en gång (i våras på ett elevråd) och 
Sofia intygar att det materialet har Svante fått, han säger att det redan ingår som 
underlag.  
 
Richard och Svante kommer gärna direkt till elevrådet också om ni vill. Vi kan även 
anordna andra dialogforum på skolorna.  

 
Åke poängterar också att man kan samverka med andra högstadieskolor, funkar något 
bra på en annan skola kan man ta med det till nya Lagaholmsskolan.   

 
Indra trycker på att färgval är väldigt viktigt för trivseln!  

 
- Våxtorpsskolan 
Gustav berättar att de inte har så mycket att berätta från Våxtorpsskolan just nu. En till 
representant i Ungdomsforum behövs – Gustav och Marcus kollar intresset.  

 
- Osbecksgymnasiet 
De har stormöte på onsdag och nobelfirande på fredag – Erica berättar hur det funkar: 
Alla elever får skicka in nomineringar till de olika kategorierna, kemipriset (finaste 
kärleksparet), fysikpriset ((träningsinriktad person), fredpriset (någon som är riktigt 
snäll, god vän), ekonomipriset och Osbecks personalpris. Sedan utser Nobelkommittén 
pristagarna som presenteras under stor pompa och ståt i matsalen på 
Osbecksgymnasiet.   

 
 

• Övriga evenemang + info från fritidsledarna 
Patrik berättar att de inte har så mycket nytt just nu men att de kommer ha någon slags 
julavslutning på alla mötesplatser.  
 
Ni kan också anmäla er till fiske nu till helgen.  
 
Daniel och Sofia berättar om ”En vecka fri från våld” som uppmärksammades på alla 
mötesplatser, det var en tjejkväll som var väldigt lyckad, mansdagen var också bra 
samt digitala föreläsningar med Atilla Yoldas på alla ställen.  
 
Ni hittar alla aktuell information på Ungilaholm på sociala medier. 
 

 

• 200 000 krs-processen 
Sofia berättar lite om vad som är på gång, processen för 2023 är öppen och alla 
elevråd från åk F-åk9 kan skicka in max två ansökningar var (även fritidshemmen kan 
skicka in). Ni kan söka pengar till aktiviteter och saker. Sista datum för att söka är den 
10 februari. Och Demokratidagen är satt till den 10 mars (där Ungdomsforum är med).  
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All info har skickats ut till skolorna och elevråden och finns även på 
www.laholm.se/ungdomsforum.  
 

 

7. Ungdomars frågor till politiken 
 
Belysning 
Matteus undrar hur det går med belysningen, det är granar lite överallt med belysning, men 
det skulle väl inte vara det? 
 
Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om att backa när det gäller gatubelysningen 
och julbelysning, men ska även reda ut hur man ska göra en nedsläckning av hälften av 
lamporna på ett bättre sätt. Nu i december ska alla andra nämnder svara vad tycker om 
den utredning som har gjorts. Bland annat finns förslag på att alla gatlyktor vid skolor och 
övergångsställen ska vara tända. Nu har man gjort en risk- och konsekvensanalys, i väntan 
på detta är allt tänt.  
 
I januari ska detta upp till samhällsbyggnadsnämnden för ett nytt beslut.  
 
I granarna ute på offentliga platser kan man ha tänd belysning, inomhus inom kommunen 
ska vi vara med restriktiva med belysningen.  
 
Stöd till elever 
En del elever på Osbecksgymnasiet upplever att lärare nästan bara fokuserar på elever 
som riskerar att få F, medan elever som vill nå högre resultat inte får stöd. Det kan vara bra 
för er politiker att veta. Exempelvis i matte fokuserar lärarna bara på att man ska klara E.  
 
Andreas föreslås att vi borde bjuda in Cecilia till nästa ungdomsforum. Ove svarar att 
politikerna tillför resurser, men det är svårt för dem att styra i detalj och tycker att detta är 
väldigt bra att ni lyfter upp. Åke kommenterar att detta även gäller för grundskolan och det 
är ett stort ansvar för skolan.  
 
Politikerna kommenterar att det är mycket bra att ni lyfter frågan, lyft gärna detta även på 
elevråden på skolan.   
 
Beslut: Vi bjuder in Cecilia Ericsson, verksamhetschef på kultur- och 
utvecklingsförvaltningen (med ansvar för bland annat gymnasieskolan) till nästa 
ungdomsforum.   
 

Ungdomsforum bryts strax innan kl. 11.00 för fika och besök från Hallandsposten, 
Laholms tidning och kommunikationsenheten på Laholms kommun.  
 
Länkar till artiklar som skrevs:  
https://www.laholm.se/nyheter/grattis-ungdomsforum-till-hundra-forandringsmoten/ 
 
https://laholmstidning.se/skola/ungdomsforum-firade-100-moten/1601 
 
https://www.hallandsposten.se/nyheter/laholm/h%C3%A4r-f%C3%A5r-skolungdomar-
g%C3%B6ra-sina-r%C3%B6ster-h%C3%B6rda-1.87203107 

 
 

http://www.laholm.se/ungdomsforum
https://www.laholm.se/nyheter/grattis-ungdomsforum-till-hundra-forandringsmoten/
https://laholmstidning.se/skola/ungdomsforum-firade-100-moten/1601
https://www.hallandsposten.se/nyheter/laholm/h%C3%A4r-f%C3%A5r-skolungdomar-g%C3%B6ra-sina-r%C3%B6ster-h%C3%B6rda-1.87203107
https://www.hallandsposten.se/nyheter/laholm/h%C3%A4r-f%C3%A5r-skolungdomar-g%C3%B6ra-sina-r%C3%B6ster-h%C3%B6rda-1.87203107
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8. Politikernas frågor till ungdomsforum 
Kenneth är med på sitt sista möte, och skickar med att när det gäller frågor som handlar 
om till exempel belysning med mera, så ska ni vara en remissinstans som 
ungdomsrepresentanter. Det betyder att ni ska få tycka till om förslag som kommunen 
lägger innan beslut är fattat.  
 
Ove undrar om man pratar om droger i klasserna, på klassråd, elevråd med mera. På 
gymnasiet tar man upp det i vissa kurser, men det tas inte upp särskilt ofta på 
mentorstiden. Någon allmän information får man inte regelbundet.  
 
På högstadiet har man ibland en hel dag – där man går på djupet.  
 
I sjuan fick de svara på frågor på elevhälsokollen.  
 
Sofia berättar att det har sett olika ut på olika skolor, innan pandemin hade de bland annat 
en ANT-dag på Veingeskolan varje vårtermin (Alkohol, droger och tobak) där det kom olika 
föreläsare, polisen med mera och arbetade med klasserna. Även Lagaholmsskolan har haft 
liknande dagar.  
 
Andreas kommenterar att det ingår i läroplanen och på just Osbecksgymnasiet satsar man 
mer på det än vad läroplanen anger. Indra undrar hur man gör det, eftersom de inte har 
märkt det. Även denna fråga kan ungdomsforum diskutera med Cecilia nästa möte. 
 
Richard undrar lite om vape, just nu är det förhållandevis mycket mer i Våxtorp än på andra 
ställen. När det händer sådana här saker, hur involveras eleverna? Gustav svarar att de 
har pratat om det på elevrådet, och litar på att elevrepresentanterna ska gå ut i klasserna 
med det. Men det är specifikt vape, inte allmänt om droger. Det hade varit bra att ta med 
mer info om hur det påverkar en, man kan ta upp det på mentorstiden.  
 
En kommentar kommer också om det vita snuset (som är väldigt utbrett bland ungdomar 
just nu), som är en inkörsport till en massa annat.  

 
9. Eventuella detaljplaner 

Inga aktuella 
 

10. Eventuella ansökningar om idépengar 
Inga aktuella ansökningar just nu. Sofia berättar att det nu finns en e-tjänst för att söka 
enklare och att hon kommer att marknadsföra den stort i januari, när de nya pengarna 
kommer.  
 
Ni hittar all info redan nu på www.laholm.se/idepengar 

 
11. Övriga frågor 

Andreas lyfter upp att när ni ändå bjuder in Cecilia till nästa möte, kan hon berätta mer om 
återuppbyggnaden av den byggnaden som brann på Camus Laholm.   
 
Indra berättar om barn- och unga-konferensen på Gullbrannagården den 24 november, där 
fyra ungdomar var inbjudna för att prata om vår konferens och ungdomsforum. De 
berättade om allt som kom fram från ungdomskonferensen kring psykisk hälsa och det var 
väldigt uppskattat. Matteus har fått feedback från någon från socialtjänsten från en annan 
kommun som varit där som tyckte det var väldigt bra.  

http://www.laholm.se/idepengar


 PROTOKOLL   

LAHOLMS KOMMUN Stadshuset, Laholm 

Ungdomsforum 2022-12-05 

Dnr KS 2022–26  

 

 

 

 
Ordförandes signatur: _____________________________ 

 

 
Justerandes signatur: _____________________________ 

   

6 

 
Två ungdomar från Osbecksgymnasiet har även varit i Stockholm tillsammans med barn- 
och ungdomsstrategen, på en heldag om Erasmus + och Ungas ekonomiska utsatthet. 
Erica berättar att de bland annat lyssnade på andra unga som varit på utbyte, det var 
intressant och mycket att ta med sig tillbaka till Laholm, även det kring ungas ekonomiska 
situation. Mötet diskuterar kring Erasmus +, kommunens ansöka om ackreditering och 
fortsatt utvecklingsarbete.  
 
Ungdomsforum ska bjuda in Rebecca Rosenberg, som arbetar som projektkoordinator till 
något av de kommande mötena, det handlar ju om väldigt mycket mer än ungdomsutbyten.  
 
 
BESLUT: Bjuda in Rebecca till våren.  
 

12.  Plan för våren 
Sofia berättar att hon har fått kontakt med Stefan Lemon från barn- och ungdomspsykiatrin, 
BUP och att de ska bjudas in till våren, även Hallandstrafiken vill Ungdomsforum ha besök 
av. Dessutom kommer de internationella frågorna och gymnasieskolan diskuteras.  
 
Så fort Sofia har alla möten spikade skickas detta till Hallandstrafiken.   
 
Sofia vill också flagga för att det inte är säkert att det blir lika många möten med 
Ungdomsforum nästa år. Det är tuffa ekonomiska tider och det blir ingen förstärkning av 
budgeten kring ungdomsdialogen, trots att kostnaderna ökat. Självklart ska detta försöka 
lösas med externa medel, men det är bra att ni känner till hur läget är.  
 
 
Ungdomsforum diskuterar vilka teman de kan tänka sig till ungdomskonferensen i vår.  
 
Förslag: 
 

• Narkotika – ANDTS (Hälsotema)  

• Öka gemenskapen i Laholm (minska segregationen) 

• HBTQ+ 
 
På första mötet i januari ska ungdomsforum fatta beslut om tema för konferensen.  
 
Mötet diskuterar också sommaravslutningen och har förslag på att göra något kul, 
exempelvis minigolf, laserdome, bowling, fotbollsmatch eller liknande. De vill också äta 
gott, gärna någonstans utanför Laholms kommun, exempelvis i Båstad.  
 

 
13. Mötet avslutas 

Ove säger att vissa politiker slutar nu, eftersom en ny mandatperiod är på gång och att det 
kommer att komma in en del nya efter nyår.   
 
Indra avslutar det hundrade mötet och önskar alla god jul och gott nytt år. 
 
 
  


