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§ 115  Dnr KS 2013/000947 
 

LUPP-enkät 2012 slutrapport och förslag till åtgärder 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
1. LUPP-rapporten godkänns. 
2. Från och med 2015 ska kommunstyrelsen årligen i budgetarbetet pröva om medel ska 

avsättas för att genomföra åtgärder i syfte att öka ungas upplevelse av jämställdhet, trygghet 
och inflytande/delaktighet i Oskarshamn. Finansiering av åtgärder som behöver genomföras 
under 2014 prövas av kommunfullmäktige. 

3. Från och med 2015 ska kommunstyrelsen årligen i budgetarbetet pröva om medel ska 
avsättas för projektet ”Ungdomsåret”. Finansiering av aktiviteter under ungdomsåret 2014 
prövas av kommunfullmäktige. 

4. Bildningsnämnden ges i uppdrag att komma med förslag på innehåll och kostnad för att ge 
grundskolorna förutsättningar för ett aktivt arbete med att motverka traditionella könsmönster 
vid studie- och yrkesval. 

5. Bildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en särskild undersökning i syfte att få 
kunskap om varför unga tjejer slutar att idrotta/träna i föreningslivets regi. En sammanställning 
av i hur stor utsträckning kommunala idrottsanläggningar är bokade för flick- eller 
damidrott ska också göras. 

6. Bildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till att starta någon form av ”prova 
på”-verksamhet i syfte att ge unga möjligheter att ägna sig åt kulturella och estetiska 
verksamheter. Förslaget ska även innehålla en kostnadskalkyl. 

7. Bildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en fördjupad undersökning i syfte att ta reda på 
varför unga inte alltid upplever sig trygga i skolan och hur andelen unga som upplever skolan 
och framför allt klassrummet som en trygg plats generellt kan öka. 

8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en organisation för mottagande av studiebesök, 
från kommunens högstadieskolor, i stadshuset. 

9. Tekniska nämnden och bildningsnämnden tar gemensamt fram ett förslag på hur valda elever i 
matråden kan påverka måltidsverksamheten utifrån gällande kostpolicy och näringsberäkningar. 

Ärendet 
LUPP står för ”lokal uppföljning av ungdomspolitiken” och tillhandahålls av den statliga myndigheten 
Ungdomsstyrelsen. LUPP är ett enkätverktyg med vars hjälp kommuner kan studera ungas villkor 
med fokus på fritid, skola, politik, inflytande, trygghet, hälsa och framtid. En befolkning i balans 
kräver att Oskarshamn är en attraktiv kommun att leva och bo i oavsett ålder, kön eller etnisk 
härkomst. För att uppnå en befolkning i balans krävs att jämställdhet fokuseras ur flera perspektiv. 
Detta är en utmaning för kommunens nämnder och förvaltningar i nära samarbete med det lokala 
näringslivet och föreningslivet. I första hand handlar utmaningen om att få fler unga tjejer att trivas 
och må bättre i Oskarshamns kommun. 

Ärendets behandling 
Kommunstyrelsen föreslår 2014-05-20, § 115, följande: 
 
1) LUPP-rapporten godkänns. 
2) Från och med 2015 ska kommunstyrelsen årligen i budgetarbetet pröva om medel ska 
avsättas för att genomföra åtgärder i syfte att öka ungas upplevelse av jämställdhet, trygghet 
och inflytande/delaktighet i Oskarshamn. Finansiering av åtgärder som behöver genomföras 
under 2014 prövas av kommunfullmäktige. 
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§ 115 fortsättning 
 
3) Från och med 2015 ska kommunstyrelsen årligen i budgetarbetet pröva om medel ska 

avsättas för projektet ”Ungdomsåret”. Finansiering av aktiviteter under ungdomsåret 2014 

prövas av kommunfullmäktige. 
4) Bildningsnämnden ges i uppdrag att komma med förslag på innehåll och kostnad för att ge 
grundskolorna förutsättningar för ett aktivt arbete med att motverka traditionella könsmönster 
vid studie- och yrkesval. 
5) Bildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en särskild undersökning i syfte att få 
kunskap om varför unga tjejer slutar att idrotta/träna i föreningslivets regi. En sammanställning 
av i hur stor utsträckning kommunala idrottsanläggningar är bokade för flick- eller 
damidrott ska också göras. 
6) Bildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till att starta någon form av ”prova 
på”-verksamhet i syfte att ge unga möjligheter att ägna sig åt kulturella och estetiska 
verksamheter. Förslaget ska även innehålla en kostnadskalkyl. 
7) Bildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en fördjupad undersökning i syfte att ta reda 
varför unga inte alltid upplever sig trygga i skolan och hur andelen unga som upplever skolan 
och framför allt klassrummet som en trygg plats generellt kan öka. 
8) Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en organisation för mottagande av studiebesök, 
från kommunens högstadieskolor, i stadshuset. 
9) Bildningsnämnden och tekniska nämnden ges i uppdrag att i samverkan utveckla matråden 
så att eleverna får reellt inflytande. 

Dagens sammanträde 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla detta.  

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens arbetsutskott 2014-04-28, § 87. 
Kommunstyrelsens utskott för folkhälsa och samhällsskydd 2013-12-10, § 4. 
Svar till kommunstyrelsen gällande LUPP-enkät 2012 slutrapport och förslag till åtgärder, 
bildningsförvaltningen 2014-04-02. 
Slutrapport av LUPP-enkät 2013, bildningsförvaltningen 2013-11-27. 
Kommunstyrelsen 2014-05-20, § 115.  

Skickas till 

För åtgärd: 
Bildningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Kommundirektören 
Ekonomiavdelningen, kommunkontoret 
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