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  LAHOLMS KOMMUN PROTOKOLL   

  Ungdomsforum Ahla Mossens Vilthägn, Ahla 

  Dnr KS 2022–26 2022-05-30 
  

  PROTOKOLL UNGDOMSFORUM 
 
Plats och tid Ahla Mossens Vilthägn, Ahla, 220530, 16.30-18.30  

 
Ungdomar Milly Göstasson, Veingeskolan 

Olof Persson, Veingeskolan 

Laban Skog, Veingeskolan 

Tess Hagström, Våxtorpsskolan 

Iris Kragelund, Våxtorpsskolan 

Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan 

Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet 

Indra von Sydow, Osbecksgymnasiet 

Erica Larsson, Osbecksgymnasiet (till kl. 17.55) 

Politiker Ove Bengtsson, ordförande i kultur och utvecklingsnämnden 

Kenneth Camitz, ordförande socialnämnden  

Åke Hantoft, ordförande barn- och ungdomsnämnden  

Roland Norrman, kommunstyrelsen (till. kl. 17.40) 

Siv Pålsson, kommunfullmäktige (till punkt 6) 

Bo Fritzon, kommunrevisionen (till punkt 6) 

Gert Ericson, kommunrevisionen (till punkt 6) 

Patrik Appelquist, kommunrevisionen (till punkt 6) 

Tommy Jacobson, kommunrevisionen (till punkt 6) 

Lillemor Landén Vepsä, kommunrevisionen (till punkt 6) 

   
Övriga deltagande Daniel Johansson, socialchef 

Daniel Liljedahl, Ung i Laholm  

Patricia Lundgren, ungdomssamordnare Hylte kommun 

Lina Tannerfalt Wiberg, barn- och elevhälsochef (barn- och 

ungdomsförvaltningen) 

Malin Lundberg, sakkunnigt biträde, kommunrevisionen 

Richard Mortenlind, utbildningschef 

Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
Ordförande  __________________________________ 

 Matteus Kurtsson, Osbecksgymnasiet  

 
Sekreterare  

 __________________________________ 
 Sofia Larsson, barn- och ungdomsstrateg 

 
 
Justerande __________________________________ 
 Alfons Ohmes, Lagaholmsskolan



 
 
 

1. Mötet öppnas, presentationsrunda 

Ove öppnar mötet och hälsar alla välkomna till Ahla Mossens vilthägn. Alla på mötet 
presenterar sig.  
 
Ove föreslår att vi håller mötet på ett lite annorlunda sätt och frågar ungdomsforum om 
någon av ungdomarna vill sitta som ordförande för mötet idag. Ungdomsforum föreslår 
Milly, Matteus och Erica.  
 
Beslut: Ungdomsforum väljer Matteus Kurtsson till mötesordförande.  
 

2. Val av justerare 
Alfons Ohmes väljs till justerare.  

  

3. Godkännande av dagordning 
Mötet godkänner dagordningen. 
 

4. Genomgång av föregående protokoll 
Sofia läser upp föregående protokoll och mötet lägger det till handlingarna.  

 
5. Besök av revisionen 

Kommunens revision presenterar sig och Lillemor börjar med att berätta lite om 
revisionen som hon är ordförande för. De är nyfikna på att få veta mer om 
ungdomsforum, men vill också berätta lite om vad de gör. Malin, som arbetar på 
revisions- och konsultbolaget EY, berättar lite om vad kommunrevisionen jobbar med.  
Det finns tre nivåer av politisk styrning i Sverige - den statliga, den regionala och den 
kommunala. Alla dem behöver ha kontrollfunktioner. Revisionen är till för att se så att 
politikerna gör det som de är tillsatta för att göra.  
 
Revisionen tittar på lagar och även det som kommunfullmäktige har beslutat, de 
granskar de kommunala nämnderna och de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige 
måste tillsätta minst fem revisorer. Som revisor kan man på egen hand tycka och 
besluta saker, revisionen behöver inte besluta tillsammans och de företräder inte sina 
partier.  
 
Revisionen ska ha koll på vad medborgarna inte tycker fungerar och vad politikerna 
inte tycker fungerar. De har diskuterat vilka de inte har haft tillräcklig kontakt med och 
kommit fram till att det är ungdomar – så därför är de här.  
 
När Ungdomsforum lyfter frågor och inte får respons så kan de lyfta dessa även till 
revisionen. En gång om året träffas revisionen då de har samlat på sig material, de gör 
en riskanalys och bestämmer vad de ska granska det nästkommande året.  
 
Lillemor lägger till att det är väldigt viktigt för revisionen att få veta vad ni tycker.  
 
De har granskat en del i skolan genom åren – bland annat hur man jobbar i skolan för 
att alla ska få rätt stöd, jobbar man på rätt sätt med kränkande behandling, arbetsmiljö 
för lärare med mera. Revisionens uppdrag är att granska politiken och inte gå in på 
detaljnivå.  
 
En aktuell granskning som nu är klar är av skolornas arbete med kränkande 
behandling.  
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Matteus menar att det är precis det som behöver förändras: kränkande behandling, 
framför allt på högstadieskolorna. Alfons fyller i att ni inte ska titta på findetaljerna, men 
att Skolinspektionen tittar på det.  
 
I den aktuella granskningen har revisionen tittat på hur det ser ut i olika dokument, de 
har gett olika rekommendationer till nämnderna för att åstadkomma ett bättre arbete. 
Nu är det nämndens arbete att se till att det blir mer lika på alla skolorna och att alla 
har rätt rutiner. Sen gör revisionen uppföljningar på arbetet.  
 
Lina undrar om revisionen gör granskningar i fler nämnder och de svarar att de gör 
granskning av allt, även de andra nämnderna. Bland annat har de franskat hur 
kommunen arbetar med arbetsmiljöfrågor och rekrytering.  
 
Åke berättar att det var en rapport i fullmäktige i mars om deras senaste granskning av 
BUN– nämnden har den med sig, de hade redan börjat arbetat med frågorna, men det 
har varit lite gnissel med anmälningar och annat, framför allt under pandemin. Det är 
inget försvar, men det är en förklaring. Skolinspektionen har granskat mer operativt, 
mer i detalj. Han menar att alla granskningar är viktiga för oss skolan. Det gäller också 
att titta på ”best practise” – det är bra för att kunna utvecklas.  
 
Indra kommenterar att när hon och andra lyfte de här frågorna, för ett antal år sen 
gäller det att det tas på allvar. Hon berättar att Ungdomsforum har pratat om detta 
(kränkande behandling, språkbruk med mera på högstadieskolorna) sedan hon gick i 
7:an, nu går hon i 2:an på gymnasiet, och nu tas det på allvar. Det ska inte behöva gå 
så långt.  
 
Sofia berättar att de under året har haft olika teman på Ungdomsforum, till exempel 
byggande och renovering av framtidens skolor, översiktsplan och idag återkoppling av 
arbetet med förbättrad arbetsmiljö på högstadieskolorna. Varje år hålls en 
ungdomskonferens på ett tema som ungdomarna bestämt, i år handlade konferensen 
om psykisk hälsa.  
 
Matteus berättar hur det ungdomsforum fungerar, att de träffas en gång i månaden, att 
alla här är valda av elevråden, men inte måste sitta i elevrådet. Det finns en tydlig 
koppling till elevdemokratiarbetet där det är ett flöde från klassråd till elevråd till 
ungdomsforum och tillbaka.   
 
Det kan vara lite svårt att ställa frågor nu, men revisionen vill gärna ha en fortsatt 
kontakt.  
 
Ett förslag till revisionen från Ungdomsforum är att vill ni ha ungdomars åsikter är ett 
alternativ att gå ut på skolorna.  
 
Beslut: Ungdomsforum beslutar att fortsättningsvis skicka alla protokoll till 
kommunrevisionen, som kan nås på revisionen@laholm.se. 
 
På www.laholm.se/ungdomsforum finns alla annan information om ungas inflytande i 
kommunen.  

 
 

mailto:revisionen@laholm.se.
mailto:revisionen@laholm.se.
http://www.laholm.se/ungdomsforum
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6. Arbetsmiljö på skolorna – återrapportering från barn- och 
ungdomsförvaltningen 
Sofia sammanfattar frågan – barn- och ungdomsnämnden fick pengar i november, en 
satsning på 1,7 miljoner kronor att använda för olika insatser, trygghetsfrämjande 
insatser och studiero. Nämnden och förvaltningen fick själva bestämma hur.  
 
Lina, som är barn- och elevhälsochef på grundskolan håller i en del av det, berättar att 
detta har möjliggjort att fler kan jobba inom elevhälsan. De har gjort nyrekryteringar och 
även arbetet med att se till att rätt insatser ges. Lina berättar att de bestämde att utöka 
antalet kuratorer. Men hon är tydlig med att en kurator i sig inte gör den stora 
skillnaden, utan den gör man tillsammans 
 
Innan fanns det 5 kuratorer på alla grundskolor – nu har 2,7 tjänst tillsatts + lite till – 
snart är det 9 kuratorer (i augusti kommer den sista på plats). Nu har Lagaholmsskolan 
1,7 tjänst (2 personer) som bara ansvarar för Lagaholmsskolan (innan var det färre 
som ansvarade för flera skolor). På Våxtorpsskolan, innan var kuratorn på 4 skolor, nu 
har den personen bara Våxtorpsskolan, likadant på Veingeskolan.  
 
Hon frågar ungdomsforum om det tror att när vi pratar om grovt språkbruk, börjar det 
på högstadiet? De svarar att det gör det ju inte utan den förändringen sker långt före 
högstadiet. Lina berättar att därför har satsningen även skett på de lägre stadierna.  
 
Hon betonar att det viktigaste är att arbeta främjande och förebyggande. En del av 
arbetet består därför av att använda trygghetsenkäterna som grund och arbeta utifrån 
det som kommer fram i dem.  
 
Alfons undrar vilken effekt detta ska skapa med satsningen på fler kuratorer. Lina med 
flera svarar att det är fler personer som kan jobba med helheten, framför allt på 
gruppnivå. Exempelvis ”Börja prata” (en del av ungdomarna känner igen det från 
årskurs 5). Hon svarar också att hon hoppas även det ska hjälpa på individnivå, i 
samverkan med socialtjänsten.  
 
Roland jämför med att det brinner hemma, man måste släcka bränder, sen kan man 
tänka på att höja hemförsäkringen. Han pratar om att han tycker att det handlar om att 
släcka elden här och nu + att även rädda dem som fått stryk och skador – det är för lite 
folk i korridorerna, det är där det behövs resurser.   
 
Åke kommenterar att Alfons fråga är bra, effekten är att kuratorerna ska vara mer 
synliga och poängterar att här är ni ungdomar viktiga, ni behöver höra av er om ni inte 
ser effekten. 
 
Olof berättar att han redan har märkt av detta, den nya kuratorn är ute i korridorerna 
redan nu. Han frågar Roland när du menar släcka elden på plats, hur menar du? 
Roland svarar att en tanke med pengarna var att det skulle vara fler vuxna ute på 
raster, utomhusmiljöer, socialpedagoger till exempel. ”Släcka elden” handlar om att fler 
vuxna syns och finns ute bland eleverna.  
 
Richard pratar om att det viktigaste är att samarbeta, det handlar om att hitta en anda 
på skolorna där man hjälps åt och reagerar på samma sak. Idag är det olika hur 
personalen hanterar frågorna. Det är viktigt att man jobbar tillsammans med hur man 
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ska reagera och vara med – behövs de som driver det, lärare, rektorer och elevhälsa 
med flera. De som jobbar övergripande måste ha koll på det och se till att det sker. 
Olika verktyg, finns exempelvis kränkningsanmälningar, är lite trubbiga verktyg – man 
behöver gå på djupet för att kunna arbeta med frågorna. Det kan vara svårt att ha en 
samsyn kring var man drar gränsen och det finns olika utbildningsinsatser som kan 
behövas.  
 
Richard säger också att detta aldrig kommer att ta slut helt, måste arbeta med detta 
hela tiden.  
 
Milly, betonar att de (kuratorerna) behöver synas i korridorerna. Indra håller med om 
detta, hon tycker att det känns skönt att fler kan få hjälp.  
 
Daniel Liljedahl jobbar inne i Laholm och är mycket på Lagaholmsskolan och 
Osbecksgymnasiet, han tycker att det är fantastiskt att det finns fler kuratorer. Mycket 
stora saker har skett, så man har ”glömt bort” att arbeta med de andra sakerna under 
ytan: mobbning trakasserier, kränkningar. Han uppfattar inte att det är lite vuxna i de 
här miljöerna. Men antingen har inte de vuxna mandat att agera eller så har kulturen 
som blivit på högstadiet unga inte bryr sig när de får konsekvenser. Konsekvenserna är 
inte avskräckande. 
 
Richard berättar lite om vilka konsekvenser som finns. Det är riktigt tråkigt när det 
krävs hårda konsekvenser, som exempelvis avstängning, för bakom varje individ som 
använder våld med mera finns det en så mycket mer än det som syns på ytan. Känslan 
bland en del vuxna att inte veta vad man får göra – det finns en oro som är verklig, vad 
får man göra och inte göra. Självklart ska inte lärare vara utåtagerande och våldsam, 
men det måste finnas ett mandat att agera för att skydda andra.  
 
Kenneth pratar om att det finns ett problem med att de elever som blir avstängda ändå 
är i skolan – det är något vi behöver jobba vidare med. Han jämför också med idrotten 
när det gäller språkbruket. Man får inte spela mer under en match om man använder 
ett hårt språkbruk. 
 
Lina berättar att hon har listat en massa saker som BUF jobbar med och vid ett annat 
tillfälle vill hon gärna diskutera mer med er om det, gärna tillsammans med 
socialförvaltningen.  
 
Beslut: Ungdomsforum beslutar att starta nästa termins första ungdomsforum med en 
diskussion om Linas lista och bjuda in de personer som behövs.  

 
7. Ungdomars frågor till politiken 

Det finns inga frågor idag.  
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8. Politikernas frågor till ungdomsforum 
Ove undrar om kränkande behandling på sociala medier - finns det någonstans ni kan 
visa upp det som händer och få hjälp?  
 
Ungdomsforum berättar om ett konto som heter Laholm_skvaller på Snapchat, där det 
delas nakenbilder och videor, slagsmål med mera från någon som är helt anonym. Det 
finns hundratals såna konton över hela Sverige.  
 
Några av dem berättar att om du säger till en lärare att detta har hänt på sociala 
medier så är svaret att det är utanför skolan och ingenting händer. Lina kommenterar 
att Skollagen reglerar att skolan är skyldig att agera, men att det blir svårt att vara 
anonym för en ungdom som berättar om man ska kunna lösa det. Det är väldigt viktigt 
att det görs kränkningsanmälan och ibland polisanmälan.  
 
Oavsett var en kränkning sker, på sociala medier eller IRL på fritiden, om det påverkar 
dig i skolan så är det skolans ansvar.  
 
Några ungdomar berättar att lärarna i Veinge verkligen hjälper till – skolan har agerat, 
vilket har lett till att konton stängts ner och anmälts.  
 
En sak som ungdomarna lyfter är att skolorna behöver gå ut med var man kan vända 
sig.  
 
I Våxtorp jobbade det också med det, när det var konton i gång där pratade lärarna om 
det i klasserna och det var bättre ett tag. Man borde prata om det mer konstant.  
 
Det är för lätt att skapa konton under falsk identitet – för att det är ”kul”.  
 
Lina berättar att det finns sidor som kan hjälpa till att ta bort bilder som ligger på nätet. 
Kuratorerna har fått utbildning i det – så där kan ni få hjälp. Här hittar ni mer info om 
hur ni gör för att få bort bilder: https://dittecpat.se/ 
 
Det kommer en ny kursplan i höst, LGR22 och där lyfter man in sexualitet, samtycke 
och relationer mycket bredare, det blir hela skolans ansvar.  
 
Matteus undrar om det inte finns en handlingsplan? Inom förskolan, där han arbetar 
som lärling, finns det en plan för alla situationer. Lina svarar att det på alla skolor finns 
en plan för arbete mot kränkande behandling osv. 
 
Ungdomarna kommenterar också att det kan bli positivt att det blir fler kuratorer – för 
det kan göra att man också vågar prata.  
 
Erica sitter med i Likabehandlingsgruppen på Osbeck, hela våren har de försökt bygga 
ihop planen för hur man jobbar med kränkningar + hur man jobbar med sociala medier. 
Det handlar mycket om att även gå igenom steg för steg, hur ska man nå till målet.  
 
Indra lägger till att för de som börjar sjuan kan det vara svårt att veta var de ska vända 
sig.  
 

https://dittecpat.se/
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Det är bra att få med eleverna i likabehandlingsarbete, för de har så mycket större 
kunskap om hur det ser ut i deras verklighet. Ett gott exempel finns redan på 
Parkskolan, där rektorerna arbetar tillsammans med eleverna.   

  

9. Aktuella ungdomsfrågor 
 

• Information från elevråden 
 
- Veingeskolan 

Milly berättar att det är klart med de nya skåpen, de kommer till hösten. 
 

- Lagaholmsskolan 
De har inget att ta upp den här gången. 

 
- Våxtorp 

Indra berättar att de mest pratar om saker inför avslutningen, men att de också 
har diskuterat vandalisering, framför allt på toaletterna.  

 
- Osbecksgymnasiet 

Matteus och indra berättar att det är samma frågor som tidigare, busar, IT och 
konst.  
 
De har valt ny styrelse där Erica är ny ordförande.  
 
När det gäller bussarna har Matteus varit i kontakt med förvaltningschefen. 

 
 

• Övriga evenemang + info från fritidsledarna 
Sommaren kommer och Daniel från Ung i Laholm berättar att hela kultur- och 
utvecklingsförvaltningen jobbar ihop. Ett sommarlovsprogram kommer innan ni 
slutar skolan. 
 
Det är många fler som besöker Aktivitetshuset jämfört med tidigare, unga kommer 
mer och mer nu efter pandemin.   
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• Lite återkoppling från ungdomskonferensen 
Efter ungdomskonferensen om psykisk hälsa den 9 mars sammanställde Sofia alla 
era förslag och skickade dem vidare med en rapport om hela konferensen till 
kommunstyrelsen. De har sen skickat detta vidare till alla kommunens nämnder på 
så kallad remiss. Det betyder att alla nämnder måste svara på vad de tycker om 
era förslag till kommunstyrelsen senast den 30 juni. Sofia föreslog att svaren skulle 
komma in tidigare så ni kunde fått återkoppling idag, men det blev för kort om tid.  
 
MEN några nämnder har svarat redan: 
 

• Kultur- och utvecklingsnämnden 
Som skriver att de tar med era förslag i sitt fortsatta arbete.  
 
De kommer att ta upp rapporten för intern diskussion mellan nämnd och 
tjänstepersoner i samband med nämndens möte i maj 2022. I den diskussionen 
kommer ett antal saker från rapporten tas upp tillsammans med några från 
elevrådet på Osbecksgymnasiet samt några ungdomar ur Ung i Laholms 
verksamhet fr vara med att diskutera med nämnd och tjänstepersoner i samband 
med kultur- och utvecklingsnämnden möte i juni. 
 
De skriver också att de effekter som påverkas/möjligen kan påverkas positivt är: 
 
1. Minskat social, kulturellt och ekonomiskt utanförskap  
2. Aktiviteter och arrangemang syns och är tillgängliga i hela Laholms kommun  
3. Proaktivt möta ungdomar där ungdomar finns  
4. Fler aktiva ungdomar inom föreningslivet, kulturaktiviteter och fritidsaktiviteter 
 

• Samhällsbyggnadsnämnden  
Skriver att det inte är så många förslag som de kan styra över eftersom de är inom 
verksamheter utanför deras (skola och fritid till exempel), men att de i arbetet med 
samhällsplanering planerar att fortsätta ha dialog med barn och ungdomar, så att 
de kan ha inflytande över beslut som fattas.   
 

• Näringslivsenheten (som ligger under kommunstyrelsen) 
Svarar liknande som samhällsbyggnadsnämnden + att de arbetar med att ta fram 
en uppdaterad näringslivsstrategi där de bland annat lyft in social hållbarhet och 
ungdoms- och barnperspektivet. Detta och en del annat (som attraktivitet och 
kompetenshöjning) tror de kan stärka ungdomars psykiska hälsa. 
 
Både socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden är på gång, och från dem 
får ni återkoppling i höst.  
 
Om ni vill läsa hela svaren kan ni hitta dem på www.laholm.se/ungdomsforum 
 
 
 
 

 

http://www.laholm.se/ungdomsforum
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10. Utvärdering av 200 000 krs-processen 
Hur tyckte ni tre som var med på själva Demokratidagen att det var?  
Matteus svarar att det var skitkul, att träffa alla barn få höra deras perspektiv, 
önskningar och planer. Alfons och Laban håller med.  
 
Laban, Alfons och Matteus berättar att de gick efter den preliminära bedömningen 
eftersom alla i Ungdomsforum varit med och beslutat om den och gjorde några 
småändringar. Målet var att alla skulle få ta del av pengarna.  
 
Alfons svarar att de inte såg någon som var ledsen eller upprörd när de gick vilket 
är ett tecken på att de hanterade det bra! 
 

• Vad tycker ni (hela Ungdomsforum) fungerade bra?  
Informationen om det har ökat från förra året, många ansökningar, och det var 
tydligt att de har fattat hur de ska söka. 

 

• Vad fungerade mindre bra? 
Det är trots allt redan för lite pengar. 
Ungdomsforum behöver mer tid för att diskutera ansökningarna. 
Det är tråkigt att gymnasiet inte får söka av pengarna.  

 

• Andra medskick till nästa år? 
Det behövs mer pengar. 

 
 

11.  Eventuella ansökningar om idépengar 
Sofia har godkänt en sansökan från Ludvig på Osbecksgymnasiet, som tillsammans 
med sitt band anordnade en konsert på Lagagården den 14 maj. Syftet var att stötta 
och sprida lokala musiker.  
 
En ansökan har kommit in från Ava om ett Hjörneredsläger för högstadieungdomar i 
sommar, de söker pengar för kanoter och mat. Totalt 7000 kr.  
 
Beslut: Ungdomsforum beslutar att rekommendera barn- och ungdomsstrategen att 
bevilja ansökan.  
 
Ytterligare en ansökan har kommit in från Liam om att anordna en utflykt till 
Kungsbygget äventyrspark, höghöjdsbanan. Ansökan är på 4572 kr.  
 
Beslut: Ungdomsforum beslutar att rekommendera barn- och ungdomsstrategen att 
bevilja även den ansökan.  
 
Ungdomsforum undrar om det är öppet för alla att delta i aktiviteterna – det är det, inte 
en grupp som söker för sig själva, utan aktiviteterna kommer att marknadsföras i 
sommarprogrammet. Ungdomsforum tycket att det är kul att det söks pengar och blir 
fler aktiviteter 
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12.  Skolval 2022 
Indra tycker att det är dåligt att ungdomspartier tar med energidricka med mera för att 
muta eleverna att gå med i deras parti, det skedde på Osbecksgymnasiet när fler 
partier var där. Det var KDU som gjorde detta. Ove svarar att de behöver prata med 
rektorn om detta som ska se till att det här inte händer, det är inte ok, att dra in 
ungdomar i något de kanske inte vill.  
 
Sofia berättar att Lagaholmsskolan är på g, hon träffade en lärare tidigare idag som 
ansvara för skolvalet tillsammans med en grupp elever och nu planeras en debatt i 
samband med valet.  
 
Daniel L berättar att Aktivitetshuset ska ha en debatt, där de vill att barn- och 
ungdomsstrategen är med och hjälper till. 
 
Ungdomsforum önskar att de ska samordna med skolorna så att det inte krockar och 
att lite olika frågor tas upp (Indra kan kanske vara med och planera).  
 
Sofia har även varit i kontakt med Veingeskolan och Våxtorpsskolan och hoppas att de 
ska återkoppla om de vill ha stöd i något kring skolvalet.  

 
13. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  
 

14.  Inför hösten 
Förslag från Ungdomsforum på frågor de vill fokusera på under hösten:  

• Kollektivtrafik 

• Besök av BUP 
 

Saker man kan förbättra med Ungdomsforum till nästa termin: 

• De aktiviteter som är på Aktivitetshuset (och även runt om i kommunen), både 
inför lov och löpande - ta upp saker tidigare för att hinna informera i klasserna. 

 
Daniel och Sofia berättar om Aktivitetshusstyrelsen, som är på gång att starta upp igen 
(den förra orkade inte hålla i gång under pandemin), och att det där tidigare funnits en 
ambition att göra terminsplaneringar, för de större aktiviteterna.  
 

• Det vore också bra om möten som hålls i Laholm är på skolan, gärna på 
Lagaholmsskolan, eftersom en del av att vara från olika delar av kommunen är 
att se hur det är på olika ställen.  

 
Sofia kommer att göra en planering för hösten och skicka ut datum så snart det är klart. 
Ungdomsforum startat i oktober efter att skolvalet är avklarat och alla 
elevrådsutbildningar genomförda.  

 
15. Mötet avslutas 

Matteus avslutar mötet och tackar för bra diskussioner. Ove och resten av 
Ungdomsforum tacka Matteus för ett väl genomfört möte.  


