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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 

 
Plats och tid  Hökafältet 20210520, 16.30 

   
Ungdomar  Olof Persson, Veingeskolan  

Emma Severinsson, Veingeskolan 

Agnes Persson, Veingeskolan 

Milly Göstasson, Veingeskolan (till kl. 17.05) 

  Moa Påhlsson, Våxtorpsskolan  

  Ebba Adolfsson, Lagaholmsskolan (från kl. 16.50) 

Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 

Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet 

Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet  

    

Politiker   Ove Bengtsson (c), ordförande i kultur- och utvecklingsnämnden  

Bo Brink (c), ledamot i kommunstyrelsen 

Erling Cronquist, ordförande kommunstyrelsen  

  Jonas Hellsten (m), ordförande fullmäktige 

  Siv Pålsson (s), andre vice ordförande fullmäktige 

   

     

Övriga deltagande Felicia Campbell, kulturpedagog 

Petra Holm, fritidsledare 

  Kristina Sahlberg, kulturpedagog 

  Elin Tallqvist, miljöstrateg 

  Agnes Marklund, planarkitekt 
Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
  

  
Utses att justera Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet  

 
 

Ordförande  __________________________________ 
 Jonas Hellsten, ordförande fullmäktige 

 
Sekreterare  

 __________________________________ 
Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
 

Justerande ______________________________________ 
 Jasmine Darban, Osbecksgymnasiet 

 

  



LAHOLMS KOMMUN PROTOKOLL   

Ungdomsforum Hökafältet, Mellbystrand  

Dnr KS 2021-42/160 2021-05-20 

  

 

 

 
Ordförandes signatur:_____________________________ 

 

 
Justerandes signatur:_____________________________ 

   

2 

 

1. Mötet öppnas 
Jonas hälsar alla välkomna och presenterar sig. Mötet beslutar att köra de externa gästerna 
först och sedan resten av mötet.  

 
2. Besök från Elin Tallqvist, miljöstrateg och Agnes Marklund, planarkitekt 
Elin och Agnes presenterar sig, de ska prata om hållbarhet i planering. Elin förklarar att 
hållbarhet handlar om att vi ska leva så att våra resurser räcker idag och i framtiden. Agnes 
pratar om de tre olika delarna av hållbarhet, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
Barnkonventionen som lag ingår till exempel inom social hållbarhet. Den ekonomiska 
hållbarheten handlar om att vi har en ekonomi som fungerar för att kunna lägga pengar på 
hållbarhetsfrågor. Elin berättar om ekologisk hållbarhet som innebär att vi håller oss inom 
naturens gränser. Vi är beroende av ekosystemstjänster, så som frisk luft, rent vatten, mat, 
mediciner (som ofta härstammar från vilda växter). De beskriver också att man kan se det 
som att ekologisk hållbarhet är villkoren, ekonomisk hållbarhet är medlen och den sociala 
hållbarheten är målet.  

 
Ungdomsforum arbetar i tre grupper för att beskriva den mest ohållbara staden, två 
ungdomsgrupper och en politikergrupp.  

 
De får presentera sina städer för alla.  

 
Elin och Agnes pratar om att det är ju precis tvärtom man ska tänka och det är det man gör 
nu i området Haga utanför Skottorp. Agnes berättar om hur de planerar för att skapa ett 
hållbart område, både gällande naturområden, material, solceller med mera. 

 
Elin berättar också om en tävling som ska börja, Minimeringsmästarna. Det går ut på att ett 
antal familjer ska minska sitt avfall så mycket som möjligt. Man kan anmäla sig nu. I början 
för man väga sitt avfall, det kommer vara olika utmaningar under året.  

 
Ni kan anmäla er via Minimeringsmästarna på sociala medier.  

 

3. Val av justerare, presentationsrunda 
Vi kör en presentationsrunda. Jasmine Darban väljs till justerare.  

  
4. Godkännande av dagordning  
Mötet godkänner dagordningen.  

 
5. Genomgång av föregående protokoll 
Sofia läser upp föregående protokoll, det godkänns. 
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6. Aktuella ungdomsfrågor 
 

• Information från Elevråden 
 

- Osbeck 
Jasmine berättar att de nyss hade stormöte då de valde ny styrelse, där Matteus 
blev vald till ordförande. Mycket diskussioner om studenten, bal är inställt men hur 
utspringet blir är klart.  
 
På stormötet lyftes också att internet är väldigt dåligt i skolan.  
 

- Lagaholmsskolan 
De hade möte i tisdags och diskuterade mycket om avslutningsmiddagen för 
niorna. Den kommer att bli av. De bestämde mat, toast Skagen, kyckling, 
klyftpotatis och cheesecake med vitchoklad.  
 
Det funkar bra efter branden, en del av avstängd.  

 
- Våxtorpsskolan 

Det har spridits Corona på skolan efter att folk har festat på Valborg. De har 
också diskuterat avslutningen. 
 
Elevrådet har diskuterat att de vill ha ett övergångsställe vid busshållplatsen där 
man går till idrottshallen. De ska snart välja ny ordförande och sekreterare. 
 
De har också diskuterat att de vill ha tamponger på skolan, den finns bindor hos 
skolsköterskan om man har glömt. De vill även ha uppdelade toaletter, tjejer och 
killar för sig, och ungdomsforum kommenterar att i så fall behövs även en toalett 
för icke-binära. Sofia pratar med Elevhälsans chef om tamponger på alla 
högstadieskolor.  
 

- Veingeskolan 
De har inte så mycket, men har pratat om avslutningen för niorna. Det finns 
många toaletter som är låsta.  
 
De berättar om en vikarie som arbetar på skolan, som har gett frånvaro när tjejer 
pratar och har uttalat sig nedvärderande om tjejer. Eleverna har pratat med rektor. 
Agnes berättar att de håller på att sätta upp pantstationer, pengarna ska skänkas 
till Världsnaturfonden.  
 

• Övriga evenemang/info från fritidsledarna 
Sofia berättar om European Youth Week som är nästa vecka. I Aktivitetshuset 
kommer två evenemang att hållas. PÅ onsdagen den 26 maj, kl. 16.30 sända ett 
demokratisamtal mellan fritidsledaren Daniel och programledare, musiker, föreläsare 
Navid Modiri. På torsdagen, den 27 maj, kl. 16.00 anordnas en demokrativerkstad 
som är ett led i EU:s ungdomsdialog. Vi ska diskutera ungas möjligheter till inflytande 
och åsikterna som kommer fram skickas sedan till EU-parlamentet. Anmälan till 
sofia.larsson@laholm.se. 

mailto:sofia.larsson@laholm.se
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Övriga evenemang på Aktivitetshuset är brädspelskvällar och en bokcirkel som 
startas upp. Ni hittar all infor på Ung i Laholm i sociala medier. Även information om 
sommaraktiviteter kommer att ligga där.  
 
Två nya har börjat arbeta på Aktivitetshuset, Kristina och Felicia som är med i dag.   

 

• Rapport från 200 000 skäl till att göra din röst hörd 
Ansökningar har kommit in från: 
Veingeskolan 7–9 
Veingeskolan 1–3 
Fritidsrådet på Veingeskolan 
Ahlaskolan 
Hasslövs bygdeskola 
Parksskolan 
Hishultsskolan 
 
Hur är det med Lagaholmsskolan? Ebba svarar att hon ska skicka in.  
Eventuellt en ansökan från Skottorpsskolan också. 
 
Totalt har 16 skolor kunnat ansöka. 
 

7. Ungdomars frågor till politiken 
Jasmine undrar om inte gymnasiet får vara med i 200 000 krs processen. Erling förklarar att 
det handlar om att bygga upp demokratin, därför riktar kommunstyrelsen sig till de yngre.  

 
Hur pratar man med psykisk ohälsa på låg- och mellanstadiet, undrar Moa? Sofia lyfter det 
med Elevhälsan. Ungdomsforum diskuterar att det ser väldigt olika ut på olika skolor. 

 
Agnes lyfter att det finns många åsikter om skolmaten, många tycker att det är för lite kött. 
Agnes tycker att de vegetariska alternativen är för få och även kött som alla kan äta, typ 
kyckling.  

 
8. Politikernas frågor till ungdomsforum  
Sofia meddelar en hälsning från Roland Norrman, som gärna hade velat vara med men inte 
kan.  

 
Sommarjobb, hur är det med det, undrar Erling. Kommunstyrelsen har skjutit till pengar. 
Matteus har sökt men inte fått jobb, han får rekommendationen att kontakta Jobb Laholm 
igen och fråga om det finns fler platser nu, sedan kommunstyrelsen beslutat om mer pengar. 
Svårt att söka jobb när man är för unga. Moa tipsar om att man kan söka på Hishults 
konsthall.  

 

9. Eventuella ansökningar om idépengar 
Inga ansökningar – sök gärna.  
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10.  Övriga frågor 
Det finns inga övriga frågor. 

 
 

11.  Mötet avslutas  
Jonas tackar för mötet, Sofia informerar om att hon kommer att skicka ut nya mötestider för 
hösten innan sommaren. Jonas avslutar mötet.  
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