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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid  Teams 20210414, 10.00 

   
Ungdomar Olof Persson, Veingeskolan  

Emma Severinsson, Veingeskolan 

  Moa Pålsson, Våxtorpsskolan  

  Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan 

  Ibrahim Abou Shakra, Lagaholmsskolan 

Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan (från kl. 10.20) 

Indra von Sydow, Osbecksgymnasiet 

Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet  

    

Politiker   Siv Pålsson (s), andre vice ordförande fullmäktige 
Kenneth Camitz (m), ordförande i socialnämnden  

Åke Hantoft (c), ordförande i barn- och ungdomsnämnden  

Ove Bengtsson (c), ordförande kultur- och utvecklingsnämnden 

Knut Slettengren (m), ordförande samhällsbyggnadsnämnden (från kl. 

10.10) 

Roland Norrman (m), kommunstyrelsen  

   

Övriga deltagande Patrik Ekström, fritidsledare 
Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
  

  
Utses att justera Olof Persson, Veingeskolan  
 
 
Ordförande  __________________________________ 
 Siv Pålsson, andra vice ordförande fullmäktige 

 
Sekreterare  
 __________________________________ 

Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
 
Justerande ______________________________________ 

 Olof Persson, Veingeskolan 
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1. Mötet öppnas, presentationsrunda  
Siv hälsar alla välkomna och presenterar sig att hon ersätter Jonas idag som är iväg 
på annat. Hon öppnar mötet och vi kör en presentationsrunda.  

 
2. Val av justerare 

Olof Persson från Veingeskolan väljs till justerare.  

  
3. Godkännande av dagordning  

Mötet godkänner dagordningen.  

 
4. Genomgång av föregående protokoll 

Sofia läser upp föregående protokoll, det godkänns. 
 

5. Eventuella besök 
Inga besök idag.  

 
6. Aktuella ungdomsfrågor 

 
• Information från Elevråden 

 
- Lagaholmsskolan 

Ebba berättar att de hade möte innan lovet och det som de lyfte det var att det är 
stökigt i korridorerna eftersom folk kastar skräp. 
 
De lyfte också att det är stressigt att hämta lunchen under distansen. 
 
De pratade också om balen och det kommer de att prata mer om nästa möte.  
 

- Osbeck 
Indra pratar om att de sitter väldigt tight i klassrummen, de blandar grupper.  
 

- Veingeskolan 
Emma undrar hur det blir nästa vecka när alla 7:or och 9:or ska vara tillbaka i 
skolan. Det blir många som är på skolan samtidigt, över 200 ska vara tillbaka. 
Veckan efter ska alla vara tillsammans, 300 elever, och det kommer att bli väldigt 
trångt.   
 
Åke svarar att man håller på att utvärdera hur det har varit under 
distansundervisningen. Vad det gäller återgången så har man haft diskussion 
med samtliga rektorer, och det är trångt och diskussioner pågår hur man ska 
hantera detta. Det är inte säkert att det kommer bli undervisning för alla samtidigt 
framöver utan man får se hur det utvecklar sig. Diskussionerna pågår gemensamt 
i Halland. 
 
Emma säger att de diskuterar att det vore bra om man skulle ha munskydd ute i 
korridorerna. Åke tar med sig den frågan.  
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Moa kommenterar att de också har diskuterat i sin klass och i fler årskurser att de 
ska tillbaka till skolan, många är upprörda för att alla ska vara i skolan samtidigt. 
Dessutom har många nu under lovet varit iväg på olika aktiviteter och träffat en 
massa människor. De kommer även att ha utomhusundervisning på 
Våxtorpsskolan.  
 

- Våxtorpsskolan 
Moa berättar att de har diskuterat kring prov på datorn, många uppskattade det.  
 
De har även pratat om vägen mellan Våxtorp och Laholm, väg 24, den är väldigt 
osäker, man hade gärna velat ha en cykelväg där.  
 
De har också lyft att de behöver fler parkeringar för EPA-traktorer. Åke lyfter att 
det är en fråga för alla högstadieskolor, Sofia tar med den frågan, diskuterar med 
Malin, trafikplanerare, och återkommer. Det kan behövas en gemensam 
diskussion för alla högstadieskolor kring parkeringsfrågan.   
 
Någon vill ha studsmatta på grönområdet (som vi pratade om på förra mötet). 
 
Det finns en plan för avslutningen, ungefär samma upplägg som förra året.  
 
Trygghetsteamet berättade på elevrådet att man ha jobbat vidare på metoder för 
att motverka rasismen, man håller på att skapa en kunskapsbank som man ska 
jobba med systematisk och långsiktigt.  
 
Det startade ett Våxtorp expose-konto på Instagram, där man hängde ut folk. Det 
kontot är anmält, det är det som man rekommenderar, samt att kontakta lärare. 
Det har varit mycket homofobiska kommenterar sedan de har pratat om 
jämlikhetsfrågor. Åke kommenterar att detta är aktuellt på alla skolor och bra att 
man arbetar med hela tiden. Moa säger att det har ökat nu när alla är hemma och 
sitter så mycket på nätet.  
 
Elevrådet önskar att ungdomsteamet lägger upp info om stöd på sociala medier.  
 
De pratade också om att det finns en Discord-server att gå med i hos 
fritidsledarna.  
 
 

• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
Patrik berättar att de fortfarande finns på Discord, de har även startat en  
Minecraft-server. 
 
Om det finns önskemål på aktiviteter på helgerna, ta med det till elevråden att 
man kan göra något med hjälp av fritidsledarna.  
 
Fritidsledarna har numera ett gemensamt konto som heter Ung i Laholm, där 
lägger de all information på Facebook och Instagram.  
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7. Ungdomars frågor till politiken 
Ebba säger att enligt Lagaholmsskolan så ska alla årskurser vara tillbaka nästa 
vecka. Det känns oroande. Åke svarar att de har haft möte nu tillsammans med 
Region Halland och detta kan ändras, att det blir två årskurser som kommer tillbaka. 
Alla uppmanas att följa informationen som skickas ut från skolorna under veckan. 
 
Ebba undrar om hur det blir med avslutningen och balen, kan man börja planera. 
Sofia svarar att man behöver planera för två olika scenarier, Ove fyller i att på Osbeck 
planerar man två olika sätt.  
 
Ove kommenterar också att det är ett bra möte idag, bra diskussioner om mobbning 
på nätet, det måste vi arbeta vidare med, och poängterar att det är viktigt att 
ungdomar säger till vuxenvärlden så att vi kan agera   

 
8. Politikernas frågor till ungdomsforum  

Åke berättar om vad de håller på att diskutera nu, bland annat tittar de på skolnärvaro 
under hösten, det blir intressant att se hur det har sett ut under pandemin. Ett annat 
pussel de ska lägga nu, är vad som händer framöver med hur många elever som 
kommer att gå på högstadiet. Det kommer att vara ungefär lika många elever i 
Veinge och Laholm de närmaste åren. Men längre fram kommer eleverna att öka i 
Laholm. Den stora utmaningen ligger i Våxtorp, redan 2021 ökar antalet med 30 
elever, och det blir en utmaning att få plats med alla, därefter ökar det ytterligare 
2023 och 2030 är ökningen 100 elever totalt. Det kommer att bli ändringar i 
skolskjutsen också.     
 

9. Eventuella ansökningar om idépengar 
Inga ansökningar har kommit in. Sofia uppmuntrar till att söka pengar både de vanliga 
pengarna och 200 000 krs processen.  
 

10. Eventuella samråd 
Inga samråd idag, men Agnes på samhällsbyggnad har hört av sig och vi planerar en 
workshop i höst som vi har haft tidigare om detaljplaneprocessen.  
 

11.  Övriga frågor 
Moa undrar om någon har förslag på en Corona-säkrad klassresa. Patrik tipsar om 
Hjärnered, kanotning med mera. Ebba svarar Moa att deras klass kommer att vara på 
stranden, och äta pizza och snacks, spela brännboll, bada med mera. Matteus 
föreslår att man kan åka till Kungsbygget, det gjorde de förra året och det var riktigt 
roligt. Indra svarar att de köpte klasströjor för en del av pengarna. Åke kommenterar 
att det är inne med Robinson, anlita fritidsledarna som ledare för ett Robinson.  
 
Olof har en fråga till Patrik, man får ju göra projekt med fritidsledarna och Olof undrar 
när de är tillgängliga. Patrik svarar att de ska börja med att kontakta Daniel. Mötena 
sker via teams, men är det små grupper så kan man ses fysiskt. 
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12.  Mötet avslutas  
Sofia informerar om att nästa möte är den 20 maj, kl. 16.30, planen är att vi ska vara 
utomhus och ses FYSISKT! Vi kommer att ha möte och bjuda på mat, antagligen 
grillar vi på Hökafältet. Om ni har andra förslag på plats hör av er till Sofia. 
 
Siv tackar för bra diskussioner och avslutar mötet.    
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Bilaga: Webbsidor om privatekonomi 
 
Lyssna:  
Poddar från Finansinspektionen om privatekonomi. Bra poddar inom området hittar man 
även hos andra aktörer som Spotify.  
https://www.fi.se/sv/publicerat/fi-play/poddradio/fi-podden/ 
  
Läsa:  
Bra broschyrer att läsa digitalt. Som privat går inte att beställa hem materialet.  
https://publikationer.konsumentverket.se/privatekonomi/ 

  
Bra broschyrer från Finansinspektionen, bl.a. om Fonder och Familjejuridiken  
https://issuu.com/finansinspektionen 

  
Ta kontakt om du behöver hjälp!  
Om man har en tvist med ett företag kan man maila eller ringa Hallå Konsument. På deras 
hemsida finns också mycket bra information.  
https://www.hallakonsument.se/ 

  
Bra hemsida att jämföra försäkringar på. Man kan även ringa dem om man har frågor 
gällande en försäkring eller bank och behöver prata med någon oberoende.  
www.konsumenternas.se/ 

  
Budget- och skuldrådgivare 
https://www.laholm.se/stod-och-omsorg/ekonomiskt-stod/budget--och-skuldradgivning/ 
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