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Slutrapport LUPP 2009 
 

 

 

 
Nationellt verktyg 
Den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen har tagit fram en metod som kallas LUPP (Lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken). Luppverktyget erbjuds kostnadsfritt och har följande syfte; 

• Bistå med verktyg för att skaffa kunskap om unga  

• Sektorsövergripande kunskap leder till sektorsövergripande ungdomspolitik 

• Datainsamling till Ungdomsstyrelsen (och regionen och kommunen) 

 

Luppenkäten, som kan genomföras på webben, tar reda på vad unga har att säga om sin kommun i 

skolår 7-9, gymnasiet och 19-25 åringar. Den behandlar områdena fritid, skola, politik, samhälle & 

inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid. 

 

För att kommunen ska genomföra Lupp, ställer Ungdomsstyrelsen som krav att det måste finnas en 

vilja hos kommunen att utveckla ungdomspolitiken. Det måste finnas resurser att satsa på projektet, 

främst i form av tid, och även en bred politisk förankring att genomföra ungdomsundersökningen.  

Oskarshamn genomförde LUPPEN 2005 och 2007. 

 

Regionalt samarbete 
2009 valde tio av länets kommuner och Eksjö kommun att genomföra LUPP tillsammans. 

Regionförbundet och Astrid Lindgrens Hembygd tog initiativ till ett mellankommunalt samarbete 

kring att använda och utveckla LUPP för att öka kunskapen om ungas situation. För att få stöd i hur 

enkäternas resultat skulle tolkas anlitades ungdomsforskare Mats Trondman, Linnéuniversitetet. 

 

Lokal organisation 
I mars 2009 beslutade kommunstyrelsen att delta i LUPP där Lis Lyrbo (s) utsågs till förtroendevald 

kontaktperson och barn- och utbildningsnämnden som ansvarig nämnd. 

Kommunfullmäktiges presidium med Yvonne Bergvall (s), Elisabeth Englund (kd) och Lena 

Granath (v) utsågs till styrgrupp.  

Till LUPP-gruppen valdes unga politiker från respektive nämnd och från olika politiska partier, 

elever från de årskurser som skulle besvara enkäten, vice ordförande i folkhälsorådet, representant 

från näringslivet och tjänstemän från kommunen: 

 

Lis Lyrbo (s), sammankallande  Barn- och utbildningsnämnden/KS  

Emma Källström (m) Kulturnämnden 

Emma Nilsson (s) Barn- och utbildningsnämnden 

Magnus Larsson (c) Samhällsbyggnadsnämnden 

Evy Jonsson (c) Folkhälsorådet 

Evelina Eriksson (elev) Valhallaskolan 

Anton Holmgren (elev) Oscarsgymnasiet 

Sofie Gunnarsson (projektledare) Attraktiva Oskarshamn 

Maria Norberg (fritidgårdsföreståndare) Fritidskontoret 

Annette Tonelid (hälsosamordnare) Kommunledningskontoret 

Bakgrund 

Uppdrag 
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LUPP-gruppen fick i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för arbetet innehållande vision, mål, 

syfte, genomförande/aktiviteter och återkoppling av resultatet från LUPP-enkäten 2009. Därutöver 

skulle LUPP-gruppen ta fram åtgärder utifrån resultatet. Dessutom skulle LUPP-gruppen följa upp 

de tre åtgärder som föreslogs utifrån 2007 års enkätresultat.  

 

Vision 
Unga i Oskarshamn får utvecklas efter sina egna förutsättningar, är en viktig resurs och har verklig 

tillgång till välfärd och makt 

 

Mål 
 att göra Oskarshamn attraktivare för unga 

 att LUPPEN är väl känd i hela kommunen och används som verktyg i verksamheterna 

(LUPP-gruppens egna mål) 

 

Syfte   
 Att utveckla den lokala ungdomspolitiken genom att skaffa sig kunskap om hur ungdomarna 

har det och vad de tycker är viktigt 

 Att LUPP gör det möjligt att sätta upp mätbara mål för den kommunala verksamheten 

 

Uppföljning LUPP 2007 
1. Skapa fler mötesplatser för unga vuxna (16-25 år) 

Nya musikrum har färdigställts i Ungdomens hus och Sensus har flyttat in med sin 

musikverksamhet.  

Aktivitetspengar för unga har bidragit till fler mötesplatser.         Uppfyllt: JA 

 

2. Skapa fler mötesplatser för yngre tonåringar 

Stadsparkens fritidsgård öppnar redan kl 15.00. UKM – Ung Kultur Möts har arrangerats både 

på lokal och regional nivå. En ungdomsmässa har genomförts. 

På gymnasiet och högstadieskolorna finns en festkommitté som tillsammans med fritidsledarna 

påverkar innehållet i olika drogfria arrangemang som genomförs bl.a. på Valborg, Lucia och 

skolavslutning. Rödsle fritidsgård öppnades hösten 2010.         Uppfyllt: JA 

 

3. Förbättra högstadie- och gymnasieungdomars matvanor genom satsningar på att få 

ungdomar att äta frukost samt att inte äta godis och dricka läsk under skoldagen 

Vallhallaskolan har sett över sitt cafeteriautbud tillsammans med en dietist och liknande 

åtgärder är gjorda på Rödsleskolan, Kristinebergskolan och Oscarsgymnasiet. 

Elever på Rödsleskolan som deltar i läxläsning efter skolans slut, erbjuds mellanmål utan 

kostnad.  Eleverna på Oscarsgymnasiet erbjuds frukost till självkostnadspris 

I år 8 erbjuds alla elever ett hälsosamtal av skolhälsovården där vikten av goda matvanor och 

sömn tas upp. Oscarsgymnasiet kallar samtliga elever i år 1 till ett hälsosamtal. 

LUPP-resultatet visar att det är färre elever som uppger att de äter godis varje dag; 5,4% (2009) 

jämfört med 7,6% (2007). När det gäller frukost är det färre som hoppar över frukosten varje 

dag; 14,9% (2007) jämfört med 13,3% (2009).       Uppfyllt: JA 

Uppdrag  

Uppdrag 
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Möten, nätverk och konferenser 
Mycket tid har ägnats åt att förankra enkäten både lokalt och regionalt. LUPP-gruppen har träffats 

ungefär en gång i månaden under perioden maj 2009- november 2010. Representanter från 

kommunen har deltagit vid länskonferens för politiker/tjänstemän och vid skolledarkonferens där 

Ungdomsstyrelsen och Regionförbundet medverkade. Med stöd av Regionförbundet och föreningen 

Astrid Lindgrens hembygd har ett nätverk med kontaktpersoner från varje kommun bildats. 

Nätverket har träffats kontinuerligt för erfarenhetsutbyte och metodutveckling. Personer från LUPP-

gruppen har deltagit vid de obligatoriska nationella utbildningskonferenserna arrangerade av 

Ungdomsstyrelsen. Dessutom har hela arbetsgruppen deltagit vid de två regionala konferenserna 

som Regionförbundet arrangerat. Information om LUPP har getts vid lärarkonferenser på 

högstadieskolorna och gymnasiet, på hemsidan, via föräldrabrev, i möten med unga, 

informationsblad och presskonferens. 
 

Genomförande av enkäten 
Med hjälp av personal från fritidskontoret genomfördes enkäten ute i skolorna i år 8 och år 2 på 

gymnasiet under oktober månad. Enkäten besvarades i första hand via webben. Trots hög närvaro 

vid genomförandetillfällena registrerades inte alla svaren, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 89 

% i årskurs 8 och 80 % i årskurs 2 på gymnasiet. Totalt registrerades 577 elevers enkätsvar. 

 
 
 

 

 
 
W-lupp 
När enkäten var genomförd, registrerades och presenterades svaren genom statistikverktyget w-lupp 

på Ungdomsstyrelsens hemsida. Genom w-luppen kan olika frågeställningar korstabuleras. En 

traditionell variant av enkätsvaren finns tillgänglig på Oskarshamns kommuns hemsida. 

 

Lokal fråga 
LUPP-gruppen valde att komplettera enkäten med lokala frågor angående vägen till och från skolan. 

Resultatet visar att 66 % av de 194 elever som är berättigade till skolskjuts, tycker att skolskjutsen 

stämmer väl med schemat. Endast 22 % uppger att de använder bälte och 95 % uppger att de 

sällan/aldrig behöver stå i bussen.  

94 % känner sig trygga under skolskjutsfärden. Bland elever som inte åker skolskjuts är det 11 % 

som blir skjutsade med bil och två elever som åker moped. Övriga elever uppger att de går (25 %) 

eller cyklar (63 %) till skolan. 

 

Halvtidsanalys - länskonferens 
På uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län, gjorde ungdomsforskare Mats Trondman, 

Linnéuniversitet, en första analys av svaren som presenterades vid en länskonferens i Västervik den 

14 januari 2010, där ett trettiotal politiker, ungdomar och tjänstemän från Oskarshamn deltog. 

Analysen fokuserade framförallt på ”flytta-stanna” perspektivet. Tabellen på nästa sida redovisar 

svaret på frågan ”Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor?” (elever i år 2 på 

gymnasiet) 

Förankring  

Uppdrag 

Resultat   
Uppdrag (rosa) 

Uppdrag 
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  Flyttar Stannar Osäkra 

Regionen 66 % 9 % 25 % 

Mönsterås 83 % 3 % 14 % 

Högsby 76 % 6 % 18 % 

Torsås 75 % 7 % 18 % 

Hultsfred 73 % 8 % 19 % 

Oskarshamn 70 % 6 % 24 % 

Eksjö 66 % 10 % 24 % 

Vimmerby 66 % 12 % 28 % 

Kalmar 60 % 12 % 28 % 

Emmaboda 56 % 11 % 33 % 

 
Vill alla unga flytta? Inte alla men 66 % i länet säger sig vilja flytta och ca 50 % gör det.  Hur tar vi 

hand om de unga som vill bo kvar och vilka strukturer bör en kommun skapa för att ge unga en bra 

uppväxt. Det viktiga att komma ihåg är att; oavsett om unga väljer att flytta eller inte är de 

våra framtida ambassadörer, hur gör vi så att alla unga har upplevt en bra uppväxt i vår region och i 

vår kommun? Om normen blir att man måste flytta, hur påverkas de som vill bo kvar? 

Hur kan vi visa att en ung som inte flyttar från kommunen är lika mycket värd som en nyinflyttad?  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Källa: U-land, Lotti Jilsmo 
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Uppdrag Oskarshamn 
LUPP-gruppen inspirerade Oscarsgymnasiet att bilda undersökande team i tre klasser där eleverna 

arbetade med frågan ”Hur vill ni unga i Oskarshamns kommun få inflytande och vad behöver göras 

för att ni ska känna er delaktiga i kommunens utveckling?” Elevernas resultat presenterades genom 

vernissage på Oscarsgymnasiet och för kommunfullmäktiges ledamöter.  

 

BP07, EN07 och OP08 kom fram till att ungdomar i Oskarshamn tycker:  

 att de skulle bli mer intresserade av politik om de fick mer information 

 att det är viktigt att förklara tydligt och enkelt 

 att man ska använda enkäter för att fråga vad ungdomar tycker i olika frågor 

 att de bör få mer inflytande i frågor som berör dem och mer makt 

 att politiker ska lägga mer tid på att lyssna på ungdomar  

 att partierna borde försöka rekrytera fler unga intresserade  

 att politiker bör komma ut till skolorna och berätta mer om deras arbeten och uppdrag  

 at det ska finnas mer undervisning om politik i skolan - bör komma tidigt  

 att politiker bör kontakta ungdomar och fråga vad de tycker i ungdomsfrågor 

 att de politiska partierna bör visa sig mer ute vid olika arrangemang 

 att de borde få vara med och rösta vid lokala frågor  

 att det finns för få mötesplatser för ungdomar  

 att de får lite information om hur de kan påverka. 
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Unga möter beslutsfattare  
Den 12 mars 2010 genomfördes Oskarshamns första Ungdomsforum där ett fyrtiotal ungdomar som 

genomfört luppenkäten, ett tiotal politiker och ca tjugo tjänstemän möttes för att diskutera 

fördjupade frågeställningar gällande delaktighet och möjlighet till påverkan inom skola, fritid och 

kultur. Dessutom diskuterades aktivitetsutbud, engagemang och mötesplatser.  

Under Ungdomsforum redovisades hur man jobbat med de tre åtgärder som kommunstyrelsen 

beslutade genomföra utifrån 2007 års enkätsvar.  

 

Möjliga vägar till påverkan presenterades och alla deltagare fick prova att skriva medborgarförslag, 

vilket resulterade i fjorton underskrivna förslag som överlämnades till kommunfullmäktiges 

ordförande.  

Medborgarförslagen handlade om sommarjobb, skolmat, skolmiljön, bussförbindelser, skoluniform, 

nya idrottsarenor, affärskedjor, utvärdering av lärare och ett centralt beläget ungdomens hus. 

 

 
Slutresultat -länskonferens 

Den 9 april arrangerade Regionförbundet länskonferensen ”Vad säger unga om sin framtid i länet?” 

i Oskarshamn. Utifrån enkätsvaren beskrev ungdomsforskare Mats Trondman hur unga upplever 

sina villkor i inom fem olika områden/sfärer; skolan, fritiden, delaktighet, tillit och erkännande. 

 

Han visade vilka områden/sfärer som varje kommun bör stärka och utveckla. Utgångspunkten är att 

varje kommun ska ge så många unga som möjligt bra villkor. Oavsett bakgrund, ska alla unga få 

samma förutsättningar. Det är varje kommuns ansvar att ta ungas upplevelse på allvar.  
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- Hur blir ni bemött av andra? 

- Får ni erkännande av andra? 

- Ser och lyssnar man på er? 

- Har ni blivit mobbad? 

- Vem mobbar och varför då? 

- Hur är vuxna och lärare, kränker någon er? 

 

Erkännande 

Skolan som frizon från sexuella 
trakasserier och 

främlingsfientlighet samt 
respektfullt bemötande mellan 

elever och lärare. frånvaro av 
individuella erfarenheter av 

mobbing och orättvis behandling 

 

- Trygg, man kan lita på andra trots att man inte 
känner dem 

- Att det är rättvist och man får vara med och 
bestämma 

Tillit 

Upplevelsen av trygghet i 
hemmet, bostadsområdet, 

skolan, frit iden och i 
kollekt ivtraf iken 

 

- Att skolans personal lyssnar och tar 
elevrådet på allvar 

- Ungas möjligheter att vara med och 
bestämma om klassrum och 
uppehållsrum 

- Delakt ighet i utformningen av skolans 
regler 

- Andelen unga som upplever att de 
kan vara med och påverka sin 
förening 

- Andelen unga som upplever att de 
kan föra fram sina åsikter t ill 
kommunens beslutsfattare 

 

Delaktighet 

Eftersträvansvärda villkor 
ut ifrån fem indikatorer 

- Få det stöd man behöver 

- Stöd för framtida val? 

- Information ni behöver inför gymnasievalet? 

- Är lärarna schyssta? 

- Lyssnar de på dig och dina kompisar? 

Skolan 

Posit ivt skolklimat, 
stödmobilisering, respektfullt 
bemötande, omsorgsansvar 
och stark studievägledning 

- Brett frit idsutbud 

- Fysiskt akt iva unga 

- Frit id i balans 

- Icke könsbegränsade frit idsval 

- Tillgång t ill föreningskapital 

Fritiden 

Eftersträvansvärda 
frit idsvillkor definieras 
ut ifrån fem indikatorer; 

Beskrivning av de fem områdena/sfärerna 
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UNGA UNDER LUPP – rapport av ungdomsforskare 
I början av maj fick LUPP-gruppen ta del av Mats Trondmans ”UNGA UNDER LUPP - en rapport 

om ungas upplevelser av sina villkor och ungdomspolitikens möjligheter i Kalmar län”. Rapporten i 

sin helhet finns på www.oskarshamn.se/lupp2009 Den innehåller förslag till hur en politik för unga 

kan förbättra deras villkor.  

 

Mats Trondman föreslår Oskarshamn att öka andelen unga som lever med starkt närvarande sfärer 

för tillit, erkännande, skola, fritid och delaktighet att särskilt; 

• Öka andelen unga som upplever tillit till centrum och allmänna platser 

• Öka andelen unga som upplever skolan som en frizon från sexuella trakasserier 

• Öka andelen unga som upplever vuxnas omsorgsansvar 

• Minska andelen unga med en svagt närvarande fritidssfär 

• Minska andelen unga med en svagt närvarande delaktighetssfär 

• Öka andelen unga som upplever att de är delaktiga i utvecklandet av skolans inre miljö 

 

Under festliga former lämnade ungdomar i LUPP-gruppen över rapporten ”UNGA UNDER LUPP” 

till kommunstyrelsen den 18 maj 2010.  

 

 

 
 

Analys 

Det är viktigt att involvera unga i frågor som rör deras praktiska verklighet. Då väcks intresse för att 

vilja vara med att påverka; sin skola, sin förening, sin bygd eller sin kommun. LUPP ger viktig 

kunskap om hur unga i vår kommun upplever sin situation. Med god kännedom om hur unga 

upplever sin situation stärks förutsättningarna för kloka beslut och prioriteringar där unga redan från 

början görs delaktiga och har inflytande. När unga märker att beslutsfattare och tjänstemän i 

kommunen på allvar är intresserade och att de är beredda att försöka omsätta kunskapen i politik 

som gynnar unga, ökar förtroendet för demokratin och dess institutioner.  

 

En mix av politiker, elever, tjänstemän och representanter för näringslivet i arbetsgruppen skapar 

stor delaktighet och förståelse för frågorna. Genom att jobba ”sida vid sida” och aktivt hjälpas åt 

med de praktiska uppgifterna, öppnas ingångar för unga till politiken och för politiken till unga.  

 

LUPP är ett verktyg som får fart på - och skapar utrymme för – ungas frågor i kommunen. 

Ungdomsforum där unga möter beslutsfattare, har resulterat i flera medborgarförslag från unga, 

vilka gjort att ungas frågor oftare finns på dagordningen. Undersökande team har bidragit till dialog 

och förståelse mellan politiker, unga och lärare. Om LUPP genomförs som tänkt, kommer 

kommunen att ha ett ungdomspolitiskt program. 

Arbetet har även resulterat i att LUPP-gruppen undersöker möjligheterna att genomföra LUPP i 

Sydafrika. För att jämföra ungas upplevelser i de båda länderna, framförallt ur ett demokratiskt 

perspektiv. Ansökan om en förstudie har lämnats in. 

 

LUPP sätter Oskarshamn på kartan! Oskarshamn har lång erfarenhet av LUPP-arbete. Vi jobbar 

målmedvetet med att göra Oskarshamn attraktivare för unga. Detta har uppmärksammats i regionen 

och nationellt. Bland annat deltar vi i framtagandet av en handledning åt Ungdomsstyrelsen. Vi har 

tillsammans med Regionförbundet medverkat på högskoleutbildning i Stockholm. 

 

LUPP-gruppen har inte hunnit med att förankra resultatet i föreningslivet och ideella organisationer. 

FCO kommer att söka samarbete för ett projekt där unga ska fungera som mentorer för vuxna i 

näringslivet. En hel del återstår i kontakterna med näringslivet.  

 

Analys 
Uppdrag (rosa) 

Uppdrag 

http://www.oskarshamn.se/lupp2009
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Beslutsfattare och andra aktörer 
Representanter från LUPP-gruppen och Regionförbundet lyfte frågor ur ett ungdomsperspektiv med 

kommunstyrelsen under en temaeftermiddag den 16 februari 2010. Då presenterades det lokala, 

regionala och nationella ungdomsarbetet. Resultatet av den lokala frågan och hur w-lupp fungerar.  

 

Under hösten 2010 har representanter från arbetsgruppen träffat verksamhetsledningen för att 

diskutera tankar och idéer om hur kommunen ska gå vidare. Dialog kring resultatet har också förts 

med alla nämnder, kommunstyrelsen, folkhälsorådet, brottsförebyggande rådet och med 

representanter från näringslivet.  

 
 

Ungdomar 
LUPP-gruppen undersöker möjligheterna att genomföra en internationell LUPP som en metod att 

lyfta ungdomsfrågor ur ett demokratiskt perspektiv. Tanken är att unga människor i Sydafrika 

genomför LUPPEN. Resultaten från Hibiscus Coast och Oskarshamn jämförs och diskuteras bland 

unga från bägge kommunerna. Arbetet med att ta fram ett underlag för ansökan hos ICLD har 

utvecklats under sommaren/hösten 2010. 

 

Under maj/juni tog en elev från arbetsgruppen tillsammans med en av kommunens volontärer fram 

en populärversion av rapporten ”UNGA UNDER LUPP” . Populärversionen riktar sig till unga och 

framförallt till de ungdomar som besvarade luppenkäten 2009.  Syftet är att återkoppla resultatet till 

ungdomarna och målet är att medvetandegöra LUPPENS existens. Alla elever som genomförde 

enkäten fick ett personligt tackkort i samband med skolavslutningen. 

 

Inför Fryshusandan – inspirations- och utbildningsprogram om ungdomsfrågor – som genomförs i 

Oskarshamn den 10-11 november, återkopplas LUPP-resultatet särskilt till de ungdomar som ska 

närvara på Fryshusandan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spridning av LUPP  

Uppdrag 
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Förslag till åtgärder 
Efter förankringsarbete, Ungdomsforum, resultat från Uppdrag Oskarshamn och utifrån 

ungdomsforskare Mats Trondmans och vår egen analys, föreslår LUPP-gruppen kommunstyrelsen 

åtgärder inom områdena/sfärerna. För att uppnå målet att göra Oskarshamn mer attraktivt för 

unga föreslår vi följande åtgärder. 

 

 

Mötesplatser – sfär fritid, delaktighet 

 

Mötesplats för unga i centrum 

Alla tre genomförda LUPP-enkäterna talar sitt tydliga språk. Unga i Oskarshamn efterfrågar fler 

mötesplatser. Framförallt önskar de någon form av ett aktivitetshus i centrum. De pekar på att det 

framförallt för lite äldre ungdomar måste finnas alternativ till traditionella kultur- och 

fritidsaktiviteter i föreningslivet. De menar också att en mötesplats i centrum skulle minska antalet 

unga som vistas ute på kroggatorna och på hemmafester. Detta stämmer väl överens med Marknad 

Oskarshamns vision om ett attraktivare och mer aktivt centrum. 

 

Kommunen har stöttat och stödjer föreningar och organisationer för att försöka skapa en form av 

aktivitetshus där helst även caféverksamhet skulle ingå. Det har visats sig vara svårt att få till det 

som vi helst av allt önskar.  

 

Därför tror vi att kommunen nu måste gå in och ta ett större ansvar för frågan. Det är otroligt viktigt 

att vi nu skapar en mötesplats i centrum där olika ungdomsgrupper och individer möts. 

Verksamheten måste öppna upp för många olika målgrupper. En mötesplats för integration, 

tillhörighet och inflytande kräver vuxna som är närvarande, ger unga bekräftelser, skapar goda 

relationer och en trygg mötesplats utan att förvandla verksamheten till en institution. Vuxna som 

jobbar för unga inte åt unga. Att det ska innehålla ett café är en central fråga för de vi träffat. 

Besökarna måste få ett vardagligt direktinflytande på verksamheten. Detta kräver vuxnas närvaro 

och utmaningar.  

 

För att öka antalet unga som upplever tillit till centrum och allmänna platser och minska andelen 

unga med svagt närvarande fritids- och delaktighetssfär föreslår vi 

   

att en förstudie görs för att möjliggöra en mötesplats för unga i centrum 

 

Fler mötesplatser för unga. 

Vi vill uppmärksamma kommunstyrelsen på vikten av att även fortsättningsvis stötta och när 

ekonomin tillåter öka satsningarna på det pågående arbetet med att skapa tillfälliga mötesplatser. 

Goda exempel är aktivitetspengar för unga som ordnar aktiviteter som drogfria discon, 

konstutställningar, annorlunda idrottsevenemang, ung kultur möts och så vidare. Särskilt avsatta 

medel för drogfria alternativ vid skolavslutningar, Lucia, Halloween och liknade. Vi måste fortsätta 

och visa att det går att mötas och ha trevligt utan alkohol. 

 

För att öka antalet unga som upplever tillit till centrum och allmänna platser och minska andelen 

unga med svagt närvarande fritids- och delaktighetssfär föreslår vi 

   

att kommunen på sikt ökar anslagen på särskilda satsningar för att unga ska få fler 

möjligheter att träffas på drogfria mötesplatser 

 

Åtgärder 

Uppdrag 
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Demokrati och inflytande – sfär delaktighet  
 

Ungdomsåret  

För att öka inflytande och delaktigheten hos unga i Oskarshamn är det viktigt att vi lyfter deras 

frågor, men också ser saker ur ett ungdomsperspektiv. Mycket bra görs för unga i vår kommun. Vi 

vill bygga vidare på detta, framförallt genom att öka ungas upplevelser av att de har möjlighet att 

påverka sin vardag i skolan, i föreningslivet och att de kan föra fram sina åsikter till kommunens 

beslutfattare. 

Genom att införa ett ”ungdomsår” som återkommer varje år, vill vi ta ett samlat grepp kring de 

aktiviteter som görs för ungas ökade möjlighet att få påverka sin vardag och sin kommun. Vi tänker 

oss att ”ungdomsåret” börjar och slutar med Ungdomsforum i mars månad. De som får ansvar för 

ungdomsåret tar fram verksamhetsplan, med mål, syfte och aktiviteter. Ansvarig organisation skulle 

också kunna ansvara för LUPP-arbetet. 

 

För att minska antalet unga med ett svagt närvarande delaktighetssfär och öka andelen unga som 

upplever att de är delaktiga i utvecklandet av skolans inre miljö föreslår vi  

 

att kommunfullmäktige inför ”ungdomsåret” 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på hur organisationen ska se ut 

för ”ungdomsåret”. 

 
Ungdomsåret – ungas delaktighet och inflytande 

   A   B 

 

 
 
 
A= exempel på organiserade inflytandeforum som fungerar under längre tid 
B= exempel på aktiviteter som anordnas där unga deltar i planering och genomförande 
C= exempel på aktörer som spelar roll för ungas möjlighet att få inflytande i sin vardag 
 
 
 

Ungdoms-
forum 

Politker-
grillning 

Ungdoms-
mässa 

Ung kultur 
möts 

Undersökande 
team 

 

Fullmäkt ig
e 

rollspel 

elevråd/ 

elevstyrelse 

 

Ungdomsråd 

 

Ung 

polit ikerpane
lllll 

C 
Fritisgårdar 

Ungdomens hus 

Föreningslivet 

LUPP, skola 
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Ung politikerpanel i kommunfullmäktige 

Politikerpanelen med unga ledamöter behövs för att komplettera dagens ungdomsråd, samt för att 

belysa frågor genom ungas ögon. Unga politikerpanelen blir ett komplement till den politiska 

organisationen i form av en remissinstans för nämnder. Politikerpanelen ska även lämna ett yttrande 

inför kommunstyrelsen för att ungdomsperspektivet ska vägas in tidigt i beslutsprocessen. Unga 

politikerpanelen behöver administrativtstöd i form av en sekreterare.  En ung politikerpanel ska 

organisationsmässigt ligga under kommunfullmäktige. Den ska bestå av unga ledamöter och 

ersättare från fullmäktige. Ledamöterna i politikerpanelen ska vara under 30 år vid mandatperiodens 

början. Politikerpanelen föreslår fullmäktige vem som ska bli sammankallande.  

 

 

För att minska antalet unga med ett svagt närvarande delaktighetssfär föreslår vi 

 

att en ung politikerpanel inrättas 

 

 

Demokratiutbildning 

Av svaren i LUPP framgår att det finns ett engagemang hos ungdomar och en vilja att vara med och 

påverka. Ett av de skäl som anges till varför man inte är med och påverkar är att det upplevs som  

svårt och att man inte vet hur det fungerar. Samtidigt visar svaren att ungdomar vill ha en kontakt 

med politiker men de upplever att den kontakten inte finns. Det är ofta väldigt små chanser för 

skolungdomar att kunna få träffa och prata med politiker.  

 

Tanken är att aktiva politiker i kommunfullmäktige skall finnas tillgängliga för att komma ut på 

skolorna och prata om hur det demokratiska arbetet fungerar utan att blanda in partipolitiken. Det 

ska handla om hur beslutsprocesser ser ut, hur man kan vara med och påverka osv. Vi är övertygade 

om att detta kommer att öka intresset för politik och demokrati bland ungdomar på skolorna och 

tanken med att hålla partipolitiken utanför är att de själva ska söka den informationen om vad de 

olika partierna står för. Vi vill att uppgiften läggs på ung politikerpanel samt presidierna i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.  

 

För att minska antalet unga med ett svagt närvarande delaktighetssfär föreslår vi 

 

att ovanstående förslag inarbetas i den ordinarie samhällskunskapsundervisningen  

 

 

Relationskapital/omsorgsansvar – sfärerna skolan, erkännande, tillit 
 

Förstärkt relationskapital 

Med relationskapital menar vi det värde och betydelse som de vuxna får som kan åstadkomma 

något för unga, som unga vill ha men inte kan formulera eller förverkliga. Vuxna har ett större 

ansvar än unga för att ett relationskapital byggs. Rapporten visar på att Oskarshamns unga upplever 

ett svagare relationskapitalt än unga i regionen. Det visas bland annat genom svaren på frågorna 

som berör skolklimatet med respektfullt bemötande, vuxnas omsorgansvar och sexuella trakasserier. 

Det är otroligt viktigt att detta kapital stärks för att unga ska må bra i vår kommun, därför anser vi 

att det behövs en fördjupad analys av svaren och handlingsplan när analysen är klar. Det finns 

möjlighet att ta hjälp av Mats Trondman i detta arbete.  
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För att öka andelen unga som upplever skolan som en frizon från sexuella trakasserier och öka 

andelen unga som upplever vuxnas omsorgsansvar, föreslår vi 

 

att en fördjupad analys och framtagande av handlingsplan görs för att stärka 

relationskapitalet/omsorgsansvaret i skolan  

att skolchefen får ansvar för genomförandet 

 

 

Ökad bältesanvändning  

I vår lokala fråga visar det sig att av de som åker buss är det endast 22 % som använder bälte. Idag 

finns bälten i alla skolbussar.  Eftersom konsekvenserna kan bli förödande om olyckan är framme, 

kan vi inte acceptera att endast 22 % av eleverna använder bälte. Vi tror att elever i år 6 och 7 är en 

viktig målgrupp för att öka antalet bussbältesanvändare. Ett ökat användande ska synas i nästa 

LUPP men slutmålet är att alla använder bälte i buss.  

 

För att öka andelen unga som använder bälte i skolbussen föreslår vi 

 

att kommunen i samarbete med föreningar/organisationer som arbetar med 

trafiksäkerhet får i uppdrag att öka antalet elever som använder bälte i buss  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

Den 13 december 2010 beslutade kommunfullmäktige att anta LUPP-gruppens förslag till 

åtgärder med följande tillägg:  

 

 Kommunfullmäktiges presidium får i uppdrag att, senast 2011-02-28, sammankalla ung 

politikerpanel till ett första möte där gruppens arbetsordning ska tas fram för att sedan 

lämnas till kommunfullmäktige för beslut. 

 

 Demokratiutbildningen börjar på Oscarsgymnasiet efter samråd med skolan och ung 

politikerpanel. Ett upplägg för högstadieskolorna tas sedan fram i samråd mellan 

högstadieskolorna och ung politikerpanel. 




