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  LAHOLMS KOMMUN PROTOKOLL   

  Ungdomsforum NO-sal, Veingeskolan, Veinge   

   Dnr KS 2023–22  
  

  PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid  NO-sal, Veingeskolan, Veinge, 2301302, 10.00-12.00  
 
Ungdomar Adam Johansson, Veingeskolan (borta mellan kl. 10.50-11.00) 

Olof Persson, Veingeskolan 

  Laban Skog, Veingeskolan 

 

Erica Larsson, Osbecksgymnasiet 

Indra von Sydow, Osbecksgymnasiet  

Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet 

Tess Hagström, Osbecksgymnasiet 

Sigge Bäckström, Osbecksgymnasiet 

Politiker Peter Berndtsson, andre vice ordförande kommunstyrelsen 

Kjell Henriksson, 1 vice ordförande kommunstyrelsen 

Åke Hantoft, ordförande barn- och ungdomsnämnden  

Gudrun Pettersson, ordförande kultur- och utvecklingsnämnden 

  Eric Semb, fullmäktiges ordförande 

     
Övriga deltagande Mats Altemyr, fritidschef  

Felicia Campbell, kulturpedagog Ung i Laholm  

Kristian Nilsson, kommunpolis (kl. 10.00-10.40) 

Malin Nilsson, kaféföreståndare Veingeskolan (kl. 11.00-12.00) 

Sofia Larsson, Barn- och ungdomsstrateg 

 
 
Ordförande  __________________________________ 

 Olof Persson, elevrådsordförande Veingeskolan 

 
Sekreterare  

 __________________________________ 
 Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
Justerande __________________________________ 
 Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet



 
 
 

1. Mötet öppnas, presentationsrunda 

Eric öppnar mötet och presenterar sig, han är fullmäktiges nya ordförande och det är första 
gången han är med på Ungdomsforum. 
 

2. Val av mötesordförande, justerare + time keeper 
Olof väljs till mötesordförande, Matteus väljs till justerare och Indra väljs till time-keeper. 

  

3. Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen med ändringen att punkten om BUP utgår eftersom de har 
fått förhinder och kommer den 28 april. Mats Altemyr, fritidschef har en punkt i stället.  

 

4. Genomgång av föregående protokoll 
Sofia går igenom föregående protokoll och mötet lägger det till handlingarna. Hon redogör 
också för det extrainsatta mötet som hölls den 15 februari med anledning av förslaget till 
organisationsförändring, att lägga ner kultur- och utvecklingsförvaltningen. Anteckningarna 
från det mötet ligger som bilaga till det här protokollet.  
 
Sofia har fått besked från utbildningschefen Richard att det inte blir någon Karsefors-dans i 
år – som svar på en fråga från förra ungdomsforum.  

 

5. Externa gäster 
 
- Trygghetsenkäten, Kristian Nilsson, kommunpolis 
Kristian berättar att han arbetar som kommunpolis i Laholm och Halmstad. Bland annat 
arbetar polisen tillsammans med kommunen med ett så kallat medborgarlöfte, vad de lovar 
invånarna i Laholm att göra med i det brottsförebyggande arbetet. I den processen 
genomför de en trygghetsenkät. 1500 laholmare har svarat i enkäten för 2022.  
 
Resultat:  

• Trygg i sitt eget hem, 95 % trygga 

• Även trygg i området där man bor, det som är otryggt är trafiksituationen. Bland 
annat pekas A-traktorer ut, finns en hel del trimmade fordon. Kristian uppmana till 
att vara försiktig i trafiken. Man är även rädd att drabbas av inbrott – förr var det 
många inbrott (ca 150 per år), medan nu är det en ”normalnivå” på ca 40/år.  
90 % trygga  

 
De som uppger att de känner sig otrygga lyfter framför allt ungdomar som har en otrevlig 
attityd, ingen respekt för vuxna eller polisen. Extra otrygghet om människor pratar ett annat 
språk – ett integrationsproblem. 83% trygga 

 
I åk 5 är ännu fler trygga. 
 
I åldersgruppen 16–29 år var det 150 svarande, vilket är lägre än i andra grupper.   

 
Vad vill Laholmare?  
- Kommunen ska jobba med ungdomar, förebyggande arbete, aktiviteter 
-  Vill se mer polis, trafikkontroller och synlighet 
 
Otryggaste platsen är Campus Laholm, vilket ofta är baserat på vad man har läst i 
tidningarna.  
 
Ungdomsforum diskuterar hur an kan få fler ungdomar att svara på enkäten. Sofia lyfter 
även att det är få svarande på kommunens enkät om översiktsplanen och att man behöver 
få fler svarande på den för att kunna planera på lång sikt i kommunen.  
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Kristian berättar att en student via Länsstyrelsen vill göra intervjuer på Campusområdet, för 
att följa upp detta. Behöver ungdomar som kan vara med i detta.  
 
Beslut: Indra, Laban, Adam, Olof, Erica och Sigge akan vara med och godkänner att Sofia 
lämnar deras telefonnummer till Kristian. Studenten ska sms: a för att få kontakt och boka 
intervjuer.  
 
Skickar sms 
 
Fråga från Tess – om man rullar över 30 km/h med en A-traktor är det olagligt? Kristian 
svara att ja, tekniskt sätt, men polisen kommer inte att stå i en nedförsbacke och ta förare. 
Det viktigaste är att ni tänker på att ta hand om er och följa trafikreglerna.  
 

- Fritids- och idrottsstrategi, Mats Altemyr, fritidschef 
Mats berättar att han är här för att presentera förslaget till fritids- och idrottsstrategi 2023–
2027. När det gäller fritidsfrågor så arbetar de inte med ålder, utan alla oavsett ålder. Har 
alltifrån babysim till motionssimmande 90+ och jobbar med alla där emellan. Han har tagit 
till sig det ni nämner om att Ungilaholm ska flytta till socialförvaltningen och er oro om att 
man kommer arbeta bara med ”problemungdomar” – men det tror han inte att det ska 
innebära.  
 
Det behövs en strategi för att kunna prioritera det som är viktigt, hur gör vi saker bättre utan 
att det kostar lika mycket. ”Vi måste sluta spinga på alla bollar, och gå smartare”.  
 
Mats visar ett bildspel med förslaget som jobbats fram.  
 
Tre huvudområden i strategin: 

• Utveckling 

• Föreningsliv 

• Friluftsliv 
 

Kommentar om att ”den ideella ledaren” är viktigt – inte minst för ungdomarna. Mats 
svarar att den är viktigt både för att rekrytera och behålla ledare. Laholm är en 
föreningstät kommun, har flest föreningar per invånare i Halland.  

 
Kommentar om integration, jämställdhet och jämlikhet, att den är viktig. Mats 
kommenterar att det delvis är en anläggningsfråga, för att ha bra trygga 
omklädningsrum.  

 
Gudrun – aktiva hela livet är ett mål med många ungdomar slutar idrotta. Vad säger ni 
ungdomar om det? Vad skulle krävas för att fortsätta? Mindre läxor svarar 
ungdomarna. Främst tjejer som slutar vid 13–14 år. Behöver skapa olika modeller för 
att inte fokusera på matcher/tabeller/uppvisningar med mera. 
Kommentarer om att man börjar gymma för att kunna träna när man kan och vill.   
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6. Genomgång av ansökningar i 200 000 krs-processen 

Alla ungdomar går igenom ansökningarna, Sofia kommer att skriva rent det och ta med 
nästa fredag på Demokratidagen. Se till att anmäla att ni kan komma.  
 
Malin presenterar sig, hon arbetar bland annat i kafét, med elevrådet och finns för att 
snacka om man vill.  
 

7. Aktuella ungdomsfrågor 
 

• Information från elevråden 
 
- Våxtorpsskolan 
Ingen närvarande.  
 

- Veingeskolan 
Niorna snackade om balen – många som pratade om att det är problem med Wi-fi. Har 
ändrat i systemet och nu fungerar det inte som det ska.   

 
- Lagaholmsskolan 
Ingen närvarande. 

 
- Osbecksgymnasiet 
Har inget nytt. Planerar studenten. Alla hjärtans dag var lyckad – man kunde sätta upp 
kärlekshälsningar, vilket var mycket uppskattat, mycket hjärtan uppsatta, olika pyssel – 
det var barn- och fritidsprogrammet som stod för all planering. Campuskören sjöng och 
hade allsång.  

 

• Övriga evenemang + info från Ungilaholm 
Felicia lyfter att det är påsklov snart och hon frågar ungdomarna vad de skulle vilja ha. 
De föreslår att de gärna vill se fritidsledare Daniel utklädd till påskhare. Gömma 
påskägg, påskäggletartävling, måla ägg – öppen workshop, gärna inne på Osbeck, 
sitta i entrén. Felicia berättar att de kanske ska åka till Game-effekt i Halmstad. 
 
Felicia berättar också om UKM – Ung Kultur Möts, en kulturfestival. Man kan måla, 
dansa, spela teater eller egentligen vilka kulturuttryck som helst – så kan man vara 
med och uppträda. Anmäla er senast den 20 mars (25 mars på aktivitetshuset är själva 
festivalen). Sprid gärna detta till era vänner.  

 

8. Ungdomars frågor till politiken 
Inga frågor 

 
9. Politikernas frågor till ungdomsforum 

Kjell lyfter att det är viktigt att ha fler unga röster med i översiktsplaneringen. Sofia berättar 
att hon ska ha ett möte med översiktsplaneraren Agnes i nästa vecka.   
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10. Eventuella ansökningar om idépengar 
Sofia redogör för en ansökan som kommit in från en tjejgrupp som vill ha självförsvar på sin 
nästa träff. De söker om 5 500 kr för att ta in en instruktör.  
 
Beslut: Ungdomsforum beslutar att rekommendera barn- och ungdomsstrategen att 
godkänna ansökan.  
 
Sofia påminner om att det nu är nytt är och finns nya pengar att söka (totalt 50 000 kr per 
år, varje ansökan får vara på max 7000 kr). Dessa söks nu via en e-tjänst för att söka 
enklare. 
 
Ni hittar all info på www.laholm.se/idepengar 

 
11. Övriga frågor  

Inga frågor 
 

12. Mötet avslutas 
Olof avslutar mötet och tackar för bra diskussioner.  
 

  

http://www.laholm.se/idepengar
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Bilaga: Anteckningar från dialog med ungdomar kring organisations-
förändringen i Laholms kommun 230215 
 
Deltagare: Erica Larsson och indra von Sydow, Osbecksgymnasiet, Alfons Ohmes, 
Lagaholmsskolan, Olof Persson, Veingeskolan och Mattias Plichta, Våxtorpsskolan samt Gudrun 
Pettersson, ordförande KUN, Andreas Meimermondt, förvaltningschef KUF och Sofia Larsson, barn- 
och ungdomsstrateg.  
Alla representanter i Ungdomsforum bjöds in till mötet, på grund av kort varsel och att det var ett 
extrainsatt möte, kunde fem ungdomar delta. De var inte så många, men representerade alla 
högstadieskolor och gymnasieskolan.  
 

Genomgång av Andreas kring förslaget till omorganisation. 
Ungdomarna väljer att fokusera på fyra verksamheter, Fritid, Ungilaholm, Kultur (med 
fokus på kulturskolan) och Osbecksgymnasiet.   
 
De frågor som de hade med sig i diskussionerna var: 

• Vilken påverkan tror ni att organisationsförändringen har på unga i kommunen? 

• Vilka risker ser ni för unga med organisationsförändringen, vad behöver kommunen 

tänka på utifrån ungas perspektiv?  

• Vad ser ni för lösningar för att åtgärda riskerna?   

• Har ni egna förslag på var olika verksamheter kan placeras (inom de andra fyra 

förvaltningarna)? Fördelar/nackdelar  

• Vad är viktigt för unga inom de verksamheter ni har diskuterat? 

De valde att diskutera varje verksamhet för sig. 
 
Kulturskolan 
Här såg de unga fördelar med att kulturskolan hamnar under utbildningsförvaltningen, 
utifrån att samarbetet med skolan kan bli ännu bättre och de kan nå ut till fler unga, som 
kan ha möjlighet att utöva kultur i olika former under skoltid eller i anslutning till skolan. 
MEN det får inte ske på bekostnad av ungas fritid, ungdomarna trycker på att det är 
viktigt att det varierade utbud som finns idag inom Kulturskolan bevaras.  
Ungas fritid handlar om mer än idrott – alla unga ska kunna få vara i ett sammanhang med 
andra unga, det skapar integration där man som unga träffar andra, från andra delar av 
kommunen och motverkar segregation. Det finns en risk att unga inte får samma tillgång 
till kultur på sin fritid.  
Det är viktigt att samarbetet mellan fritidsenheten och kulturen förbättras och att det goda 
samarbetet som finns mellan ungas fritid inom Ung i Laholm fortsätter fungera trots att de 
hamnar på olika förvaltningar.  
 
Ung i Laholm 
Ungdomarna diskuterar flytten av Ung i Laholm till socialförvaltningen, antagligen 
tillsammans med ungdomsteamet och KAA – risk att de kommer att fokusera på ungdomar 
med problem och inte arbeta med alla ungdomar som de gör idag. Ungdomarna tycker att 
Ung i Laholm och fritidsgårdarna och Aktivitetshuset ska arbeta för alla ungdomarna, det 
behövs för att få en bra mix av ungdomar i olika aktiviteter och för att motverka 
segregation.  
De ser att det kan vara positivt för att nå fler unga i det förebyggande arbetet, framför allt 
samarbetet mellan ungdomsteamet och fritidsledarna.  
Ungdomarna frågar hur det blir med mötesplatserna? Det finns inget i förslaget nu som 
berör det, men de kommer i ett nytt sammanhang.  



 PROTOKOLL   

LAHOLMS KOMMUN NO-sal, Veingeskolan, 

Ungdomsforum Veinge 

Dnr KS 2023–22 2023-03-02 

 

 

 
Ordförandes signatur: _____________________________ 

 

 
Justerandes signatur: _____________________________ 

   

7 

Ungdomarna säger också att nära samarbete med utbildningsförvaltningen är viktigt, 
eftersom de har bra samarbete med skolorna nu.  
De vill också skicka med: Minska inte på Ung i Laholms verksamhet, som riktar sig brett, 
de behövs! 
 
Fritid 
Ungdomarna undrar om föreningsbidragen kommer att påverkas i och med flytten av 
enheten till samhällsbyggnadsenheten. Andreas svarar att inte i och med det här förslaget. 
Ungdomarna vill föra fram att föreningsbidragen till föreningar med barn och ungdomar är 
viktiga för den fortsatta utvecklingen.  
Ungdomarna har inte så många synpunkter på placeringen av de olika verksamheterna 
men kommenterar att den konstigaste placeringen är just ”Fritid” på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det finns en risk att det blir fokus på bara de hårdare 
frågorna inom fritids, såsom anläggningar med mera, medan de mjukare frågorna kommer 
i skymundan. Samhällsbyggnad handlar om att bygga strukturer mellan människor också – 
inte bara fysiska byggnader, säger ungdomarna.  
Om man väljer att separera fritid och ungas fritids måste man se till att samverkan 
fortsätter att fungera på ett bra sätt.  
 
Osbecksgymnasiet 
Känns ganska självklart att det hamnar på utbildningsförvaltningen. De lyfter att rektorns 
utökade ansvar över fler funktioner, såsom vägledare och specialpedagoger, kan leda till 
att det beroende på vem som är rektor kan plockas bort, beroende på vad de fokuserar på. 
Viktigt att funktioner som unga behöver finns kvar, såsom lärarassistenter med ansvar för 
elevinflytande och studiesociala aktiviteter – utan dessa skulle inte Osbeck fungera! 
Det kan bli bra med samma chef för all utbildning, an bli bättre helhet – men det är viktigt 
att gymnasieskolan får ta plats och inte komma i skuggan av grundskolan. 
 
Slutligen  
Ungdomarna vill framföra till de som beslutar att om ni minskar på budgeten för ungas fritid 
så får ni stå ert kast, för det är vår framtid det handlar om. Unga kommer att må sämre.   
De vill också säga att det är viktigt att inte sänka kvaliteten på de aktiviteter som finns idag 
för unga utan bevara och utveckla dem.  
Ungdomarna ser en stor risk om kommunen drar ner på allt som inte är lagstadgat (som 
skola, socialtjänst med mera) och att det saboterar för framtiden. Det kommer att göra att 
unga (och andra i kommunen) utvecklar en sämre psykisk hälsa. Om man drar ner på 
ungas fritid: Ung i Laholm, Kulturskolan med mera kommer unga att må sämre. Fritiden är 
viktigt på så många sätt, det kan vara en flykt hemifrån om man har det tufft, det skapar 
sammanhang, det utvecklar en och är roligt → det skapar mening med livet.  
Ungdomarna frågar vad annat kommunen ska spara på? Andreas förklarar processen för 
det arbetet och att han inte vet det ännu. Ungdomarna skickar med att de önskar att 
vara med i den diskussionen också.  
 

 
 
 


