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PROTOKOLL UNGDOMSFORUM
Plats och tid
Ungdomar

Teams, 220120, 10.00-12.00
Milly Göstasson, Veingeskolan
Olof Persson, Veingeskolan
Laban Skog, Veingeskolan
Tess Hagström, Våxtorpsskolan
Iris Kragelund, Våxtorpsskolan
Jasper Löfquist, Våxtorpsskolan
Gustav Appelgren, Våxtorpsskolan (ersättare)
Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan
Rebecka Andréasson, Osbecksgymnasiet (kom in vid punkt 4)
Lizzie Magnusson, Osbecksgymnasiet (kom in vid punkt 4)
Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet
Indra von Sydow, Osbecksgymnasiet (med till och med punkt 7)

Politiker

Jonas Hellsten, kommunfullmäktiges ordförande
Åke Hantoft, barn- och ungdomsnämndens ordförande
Gudrun Pettersson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Roland Gottfridsson, ordförande Laholmshem/Kommunfastigheter
Erling Cronquist, kommunstyrelsens ordförande

Övriga deltagande

Mats Altemyr, fritidschef
Felicia Campbell, Ung i Laholm
Anders Einarsson, kommunchef (inte med under punkt 6)
Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg
Daniel Liljedahl, Ung i Laholm
Andreas Meimermondt, kultur- och utvecklingschef
Richard Mortenlind, utbildningschef
Kristina Sahlberg, Ung i Laholm

Ordförande

__________________________________
Jonas Hellsten, ordf. i Kommunfullmäktige

Sekreterare
__________________________________
Sofia Larsson, ungdomssamordnare

Justerande

__________________________________
Iris Kragelund, Våxtorpsskolan

1. Mötet öppnas, presentationsrunda
Jonas öppnar mötet och alla på mötet presenterar sig. Det är första mötet på Teams
sedan våren 2021 och nytt för en del, så det är lite strul med att komma in i mötet.
Gudrun Pettersson berättar att hon är ordförande för samhällsbyggnadsnämnden
medan Knut Slettengren är sjukskriven.

2. Val av justerare
Iris Kragelund utses till justerare.

3. Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.

4. Genomgång av föregående protokoll
Sofia läser upp föregående protokoll och mötet godkänner protokollet.
Förra mötet besöktes ungdomsforum av Lokala nämnde i Laholm som pratade om tillit
och ni gjorde lite övningar. Ungdomsforum kommer att få ta del av dialogen för Halland
när den är klar.
Förra gången beslutades att Sofia skulle kolla upp om att besöka Hallandstrafiken. Det
har varit svårt att planera den typen av studiebesök just nu på grund av restriktioner, så
det är inte gjort.
Den mer allmänna valkompassen har inte kommit ut ännu, men Sofia informerar när
den finns på nätet.

5. Aktuella Ungdomsfrågor
•

Information från elevråden
- Lagaholmsskolan
Alfons har inget eftersom de inte har haft elevråd. De har inga inplanerade möten
för terminen som Alfons känner till.
- Veingeskolan
Milly och Olof berättar att de har elevråd inbokade med rektorn fram till juni, Malin
som är elevsamordnare har hjälpt dem jättebra med det.
Milly berättar att de ska få en ny rektor i april och att det ska bli roligt att träffa
honom.
De berättar om en incident som de vill diskutera i Ungdomsforum. I ett klassrum har
någon hällt handsprit i mobillådan som står längst fram i klassrummet. Ca 9
telefoner var helt förstörda och nu vågar eleverna inte lämna in telefonerna. De
förklarar att lärarna ställer mobillådorna på olika ställen beroende på vem det är.
Elevrådet vill att de ställer undan lådan, gärna i ett låst skåp så att man har koll på
ett mobilerna är säkra. Det är olika regler från skola till skola. Elevrådet vill
diskutera en mer generell regel i kommunen, där alla skolor gör mer lika.
Det har varit andra gånger lärarna har vält ner lådorna, det har skett olyckor.
Alfons tycker att det är en bra idé att det ska vara samma på alla skolor.
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Richard svarar att det är svårt att centralstyra eftersom det är olika förutsättningar
på alla skolor, men lyft detta i elevråden och med rektor så att ni får en rutin som
fungerar på er skola. Det är en rektorsfråga.
- Våxtorp
Iris berättar att de hade elevråd igår, men de har ingenting som de vill lyfta till
Ungdomsforum. Jonas säger att de gärna får berätta om det är något som händer
på skolan, de kan ta upp vad som helst, men de har ingenting just nu.
- Osbecksgymnasiet
Matteus berättar att de hade möte i december, och frågan de diskuterade mest var
internetproblemet. På nästa stormöte, den 25 januari, ska IT-chefen Conny
Ottosson komma.
Han berättar också att det har varit vandalisering i ett hörn på andra våningen, som
nu är åtgärdat och att de vill ha soffor där igen.
Han lyfter också att de diskuterar att de vill återkoppla med Hallandstrafiken,
många tycker att det ät orättvist att vissa får busskort med inte andra. Sofia säger
att det egentligen är en kommunal fråga, och Andreas fyller i hur det funkar att de
reglerna som finns med avstånd har man kommit överens om med andra
kommuner i Halland.
Mellbystrandsbussarna är fortfarande ett problem – Andreas håller med om detta,
det är en fråga som kommunen och Ungdomsforum kan tillsammans påverka
Hallandstrafiken. Tidigare har elevrådet på Osbeck och ledningen på KUF haft
möten kring den här frågan och det är dags igen.

•

Övriga evenemang/info från fritidsledarna
Daniel från Ung i Laholm, berättar att restriktionerna kommer att kunna komma
ganska hastigt. Just nu har de öppet, men det är lite tveksamheter till antalet
fortfarande. Kristina informerar om en del av de aktiviteter som finns: prova på
keramik, fotboll på fredagar, prova på aktiviteter på måndagar (ex. dans, träning på
gymmet), brädspelskvällar på onsdagar. Felicia berättar att det även är igång en
teater-grupp och HBTQ-grupp.
Ungdomarna diskuterar hur de sprider vad som finns att göra? Allt ligger på sociala
medier och de har också varit ute i klasser för att informera om hur man hittar info.
Följ ungilaholm på Instagram så finns det veckoprogram varje vecka.
Matteus kommenterar om spridningen av info – vill gärna ha fysiska infoblad, där
man skanna en QR-kod för komma till informationen på sociala medier. Matteus
och Daniel samarbetar i detta.
Ung i Laholm berättar också att sportlovet kommer att planeras nästa vecka – både
med idéer från ungdomar och sådant som personalen har jobbat fram. Har ni
förslag och idéer hör av er till någon av personalen (både på Aktivitetshuset,
Vibesgården, Våxtorpsskolan),
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Mötet diskuterar vilka sociala medier som man når ut bäst på och Milly säger att
man nog når lika bra på olika sociala medier men att det är fler som använder
Snapchat. Daniel svarar att det är mycket svårare att jobba med för kommunen.
Sofia informerar om att Biblioteken och Ung i Laholm samarbetar kring en bokcirkel
startar upp på tisdag, den 25 januari på biblioteket. Vill man vara med skickar man
ett mejl till biblioteket@laholm.se och mer infor finns på minusett_laholm på
Instagram eller här: https://bibliotek.laholm.se/-/bokcirke-7
Det har även startats ett närverk som kallas Kulturkollen i kommunen, för att
underlätta samarbete mellan alla som arbetar med kulturfrågor och unga. I april ska
de anordna en dialog med unga för att prata just om hur man når ut bäst med
informationen. Ni kommer att få inbjudan till den!

6. Vilka politiska frågor vill unga veta mer om? Rapport från det ni har
diskuterat i elevråden
Elevråden har inte hunnit diskutera så mycket kring detta, men Olof från Veingeskolan
vill veta mer om Coronasituationen. De får information om det som angår skolan, just
nu ska de vara i hemklassrummen, de har samma lärare, men han vill veta mer om hur
det ser ut i samhället.
Erling svarar att det som är absolut viktigast är att vaccinera sig. Smittspridningen är
väldigt hög, det är påfrestande för skolan med personal och för andra verksamheter
men allra värt är det för men mest för socialentjänsten, framför allt äldrevården. Nu
lättar restriktionerna att alla ska vara hemma om någon är sjuk, för att kunna bemanna
det som behövs i samhället. Siffror visade för en vecka sen att ca 20 procent av alla
hallänningar är smittade, och det kan ha ändrats nu.
Andreas berättar att det finns utmaningar på Osbecksgymnasiet som de försöker lösa
på bästa sätt. Om en lärare är sjuk/i karantän, så finns möjligheten att undervisa
hemifrån. Det är ett sätt att hålla undervisningen igång. De har även fjärrundervisning
för de som har teoretiska ämnen.
Richard kompletterar att det är svårt att bemanna på skolorna, egen sjukdom (Covid
och andra sjukdomar), hushållskarantän (om någon är konstaterad smittad i hemmet
ska anhöriga vara hemma i X antal dagar). De tar det dag för dag, det kan vara så att
grundskolan behöver gå över till undervisning på distans, men barn- och
ungdomsförvaltningen prioriterar högst av allt är att ha undervisning på plats de vill
undvika att ställa in undervisning för det måste man ta igen.
Lizzie berättar att elever inte vill jobba tillsammans med de som är ovaccinerade, och
undrar om man kan man säga nej till en lärare att man inte vill göra grupparbete med
ovaccinerade? Andreas kan inte svara på det nu, behöver veta mer och lovar att kolla
upp det och höra av sig till barn- och ungdomsstrategen. Lissie säger att det finns de
som är känsliga för att bli smittade av Covid, borde man inte kunna välja?
Mötet diskuterar att det finns en oro på skolorna för att bli smittade, många känner sig
osäkra, och alla håller inte avstånd.
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(Kommentar: Andreas Meimermondt kontaktar Sofia efter mötet och lägger till detta:
”Vi ser inte att det går att välja vem man skall göra grupparbeten med utifrån om de är
vaccinerade eller inte. Det skulle vara att betrakta som diskriminerande att göra val och
dela in utifrån det kriteriet även om vi förstår tanken bakom och att det ibland skulle
kännas tryggare. I de fall där man själv får välja sina gruppkamrater kan man givetvis
väga in alla aspekter på vem man vill arbeta med men det är också viktigt att komma
ihåg att vi inte har vaccinationstvång eller ens har rätt att tvinga någon att svara på om
den är vaccinerad eller inte.”)
Andra politiska frågor av intresse
Frågan som elevråden skulle ha diskuterat var lite bredare – den handlar om vilka
politiska frågor ungdomarna vill veta mer om och hur man vill ha information både inför
valet 2022 och kontinuerligt. Sofia berättar om hur man har gjort på Osbecksgymnasiet
under valår tidigare. Dels har eleverna tillsammans med lärare, fritidsledare och
ungdomssamordnare anordnat en debatt på hösten innan valet i aulan, med alla
ungdomsförbund, dels har de haft besök av kommunpolitiker (alla partier) i matsalen.
På Lagaholmsskolan har man tidigare arbetat med en årskurs som har fått förbereda
frågor kring valet och därefter anordnat en mässa där de politiska partierna finns med
och eleverna kan gå runt och ställa frågor.
Så det finns olika möjligheter att få besök av politiker.
Veingeskolan säger att de gärna vill ha besök av partierna på skolan, Olof skulle vilja
ha en debatt, men de vill också kunna diskutera med partierna.
Sofia och Richard har diskuterat att det är bra om det kan bli mer likt på de olika
högstadieskolorna, så att alla skolor får politikerbesök, även Våxtorpsskolan och
Veingeskolan.
Jonas ber ungdomsrepresentanterna att återkoppla till Sofia om ni kommer på fler
idéer.

7. Ungdomars frågor till politiken
Matteus ställer en fråga till Richard om hur det har gått med att tillsätta resurser på
högstadieskolorna.
Richard svarar att kommunfullmäktige har avsatt 1,7 miljoner kr till BUN för en satsning
på trygghet och studiero. Det rekryteras flera nya kuratorer, och det är barn- och
ungdomsförvaltningen elevhälsochef Lina Tannerfalk som håller i det. Det kommer att
finnas en heltidsanställd kurator på varje högstadieskola, och på Lagaholmsskolan 2
heltidsanställda.
Det är en långsiktig satsning på elevhälsoteamen, de ska jobba förebyggande, med
utbildning, coaching, samtalsstöd, jobba med klasser, värdegrund och sådan som
främjar goda relationer. Det är den enskilt viktigaste satsningen.
För Lagaholmsskolans del finns det nu också två rektorer på skolan – viktigt för att
kunna hantera olika situationer på skolan.
5
Ordförandes signatur:_____________________________

Justerandes signatur:_____________________________

LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2022-

PROTOKOLL
Teams
2022-01-20

Följer varje enskild skola för att se hur de kan stödjas på olika sätt.
Sofia berättar att det är inplanerat en uppföljning på mötet i maj för att se hur den här
satsningen har gett resultat, men att ni självklart kan ta det möte för möte också.
Åke kommenterar att de fått en bra uppföljning i barn- och ungdomsnämnden på
decembermötet. Det är mycket vi gör tillsammans och det är viktigt för politikerna att till sig
vad skolan och er elever tycker. De har nämndsmöte nästa vecka och de har ju fått de
extra pengar till kuratorer, men Åke känner som politiker att de får inte snålas på detta. Det
är också viktigt att elevråden fungerar på skolorna för att eleverna ska kunna föra fram
sina åsikter till rektorerna. Richard håller med Åke om att det måste fungera lokalt på
skolorna, elevråden är nyckeln i detta.

8. Politikernas frågor till ungdomsforum
Erling undrar om isbanan på torget som kommunen har gjort, kommunen har fått
många synpunkter från medborgare, positivt och negativt. Har ni hört något om den
satsningen?
Milly svarar att hon inte har varit där, men har hört andra som sagt att det var kul.
Matteus tycker det är jättebra, bra att få ut människor, utmanar barns motorik, får igång
Fritidsbanken – han tycker bara det är positivt. Lizzie berättar att deras klass var där
under en idrottslektion.
Åke undrar om vad ungdomarna tycker om högstadieskolorna i kommunen, när vi ska
planera och bygga om, han vill få med eleverna i detta arbete. Det är en viktig och
ganska akut fråga, men för hela kommunen.
Sofia svarar att det är inplanerat som tema på nästa Ungdomsforum, där de som
jobbar i kommunen med det från barn- och unga, kommunfastigheter och
fastighetsstrateg ska bjudas in. Sofia ska försöka få ihop någon form av bakgrund och
mer frågor så ni ungdomar hur ni kan prata om det i era elevråd.

9. Eventuella ansökningar om idépengar
Inga har kommit in.
Sofia informera om att man kan söka idépengar och att man hittar information om det
på www.laholm.se/ungdomsforum. Ungdomsforum säger att det behöver informeras
mer om att detta finns. Sofia håller med och ska sätta ihop material ett material som
kan gå ut brett.

10. Eventuella samråd
Inga just nu, men Sofia har haft kontakt med planarkitekterna och det kommer på nästa
möte och längre fram i vår.
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11. Övriga frågor
Bussfrågan
Matteus vill träffa Andreas för att prata om Mellbystrandsbussarna. Andreas är positiv
till detta, han ser till att han återkommer till det.
200 000 krs-processen
Sofia informerar om att 200 000 krs processen som kördes för första gången under
2021 nu utvärderas och att ändrade kriterier för vad man kan söka till är på gång.
Under första året upptäcktes hur svårt det är med fasta saker, som lekstugor och
klätterställningar. Det krävs ibland bygglov, det tar tid och det innebär problem om en
skola ska flyttas och det ska underhållas. Sofia upplever inte att det är någon ovilja från
kommunfastigheter eller barn- och ungdomsförvaltningen, utan det handlar mer om att
det inte går att arbeta så som det var tänkt. Därför är förslaget att man ska kunna söka
för enklare saker, såsom fotbollsmål, bollar, aktivitetsdagar med mera. Sofia kommer
med mer information när detta är klart.
”Sommarjobb”
Information om feriearbete för er som går i årskurs 1–2 på gymnasiet, den 1 februari
kan ni börja söka och ansökan är öppen till den 28 februari. Länken är tom just nu men
den 1 februari finns mer info. Andreas informerar kommunfullmäktige har beslutat
satsa mer pengar på feriearbete, så att fler unga kan få jobb. Även om ni kan söka
andra jobb, sök här, det är bättre att ha sökt än att ha missat chansen.

12. Plan för Ungdomsforum under vårterminen 2022
Sofia delar planen för våren på teams och går igenom den (se bifogat dokument).
När det gäller Ungdomskonferensen den 9 mars är det troligt att den kommer att flyttas
på grund av restriktionerna, men målet i år är att den SKA bli av eftersom den har blivit
inställd i två år.
Beslut: Ungdomsforum beslutar att arbeta efter den planen.

13. Mötet avslutas
Jonas avslutar mötet och tackar för allas deltagande – vi ses igen på Teams den ses
den 15 februari.
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