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LUPP

Handlingsplan: lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Hösten 2014 genomfördes en lång enkät (Lupp) med unga i åk 8 och år 2 på gymnasiet.
Totalt 1177 unga svarade på frågor om fritid, skola, inflytande, politik, hälsa, trygghet,
framtid och arbete.
De förbättringsområden som ska arbetas vidare med, utifrån resultaten under avsnittet
”fritid” är: inflytande och politik, mångfald och allas lika värde, meningsfull fritid, friluftsliv
och utevistelse, upplevelsen av Luleås fritidsgårdar samt mötesplats för unga i Luleå.
Bland åtgärderna ska t ex barnchecklista för barnkonventionen införas så barnperspektivet
beaktas i allt beslutsfattande. Tjejers och utlandsföddas förutsättningar att utöva
utomhusaktiviteter ska särskilt beaktas. Arbete för att fler unga ska känna sig trygga på
fritidsgårdar ska bedrivas. Fritidsförvaltningen ska driva frågan vidare om möjligheten att
skapa en central mötesplats för unga 16+, i Luleå.
Luleå kommun planerar att genomföra nästa lupp i slutet av 2017. Utfallet i
förbättringsområdena ska då särskilt analyseras.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) innehåller frågor om ungas syn på fritid,
skola, inflytande, politik, hälsa, trygghet, framtid och arbete. Enkäten riktar sig till alla unga i
Luleå som hösten 2014 gick skola. Undersökta åldrar är elever i grundskolans årskurs åtta
och i gymnasiets skolår två.
Av de unga som erbjöds delta i enkäten var den relativa svarsfrekvensen bland elever i
grundskolans årskurs åtta, 87 procent (638 svar) och hos elever i gymnasiets skolår två, 61
procent (539 svar).
Åtgärderna finns med i fritidsförvaltningens verksamhetsplaner för 2016 och framåt.
Luleå kommun planerar att genomföra nästa lupp i slutet av 2017. Utfallet i
förbättringsområdena ska då särskilt analyseras.
Luleå kommuns fritidsförvaltning har valt ut sex förbättringsområden inom fritidsnämndens
ansvarsområde:


Inflytande och politik



Mångfald och allas lika värde



Meningsfull fritid



Friluftsliv och utevistelse



Upplevelsen av Luleås fritidsgårdar



Mötesplats för unga i Luleå
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Följande åtgärder åtar sig Fritidsnämnden i Luleå kommun:


Utse områden där barn och ungas delaktighet särskilt ska beaktas, via exempelvis
medborgardialoger.



Öka kompetensen inom sociala medier för att lyssna av och stärka ungas möjlighet
att påverka.



Följande åtgärder åtar sig Luleå kommun, fritidsförvaltningen:

Samtala med unga om deras möjlighet att påverka (Ung i Luleå).
Beakta barnperspektivet i allt beslutsfattande, genom att använda Rädda barnens
barnchecklista för barnkonventionen vid beslut.

Prioritera arbetet med mångfald och normkritik i alla fritidsförvaltningens verksamheter,
särskilt inom den öppna fritidsgårdsverksamheten.
Via fritidsgårdarna, aktivt tillsammans med unga arbeta med den likabehandlingsplan som
tagits fram för Ung i Luleå.

Eftersträva könsuppdelad statistisk, där det är möjligt.
Genomföra åtgärder utifrån strategin för jämställdhetsintegrering.

Få fler tjejer och killar att vistas utomhus och uppleva Luleås rika friluftslivsmöjligheter.
Särskilt beakta tjejers förutsättningar att utöva utomhusaktiviteter.
Särskilt beakta utlandsföddas förutsättningar för utomhusvistelse och fysisk aktivitet.

Arbeta för att öka antalet unga som känner sig trygga på ungdomens hus, fritidsgård eller
liknande. Varje fritidsgård ska genomföra kundundersökningar och analysera resultatet,
med särskild tonvikt på tjejers upplevelser.
Arbeta med att ta fram en målbild för framtidens öppna fritidsverksamhet.

Arbeta för möjligheten att inrätta en mötesplats för unga i Luleå.
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40 % av de unga som svarat på enkäten vet inte vart de ska vända sig för att påverka något i
kommunen. Nästan dubbelt så många i årskurs åtta vill påverka via sociala medier (14 %)
jämfört med att kontakta en tjänsteperson eller politiker (8 %).

Om unga i Luleå skulle vara politiker och bestämma, skulle många satsa på arbete mot
främlingsfientlighet och rasism. Andelen tjejer som svarar att detta är viktigt är högre än
andelen killar, i båda åldersgrupperna.

En högre andel unga i årskurs åtta uppger att de har väldigt eller ganska mycket att göra på
sin fritid. Killarna i enkäten säger i högre utsträckning än tjejer att de har mycket att göra.
Sedan den förra undersökningen för sex år sedan svarar nu nio procent fler i årskurs åtta och
tre procent fler i år två att det finns lite att göra på fritiden.
Tjejer och killar har olika upplevelser av möjligheterna till aktiv fritid. Utfallet visar att målet
är svårt att nå utan kraftfulla insatser.

I undersökningen Hälsa på lika villkor framgår att andelen fysiskt aktiva elever minskar. Det
är fler killar än tjejer i årskurs 4 som idrottar. I årskurs 7 är det ingen större skillnad. Målet
om att öka andelen fysiskt aktiva kommer inte att uppnås utan kraftfulla åtgärder.
Luleå har sämre utfall än riksgenomsnittet i Lupp-enkäten.
Fritidsnämnden har under de senaste åren prioriterat friluftslivsfrågor och har som mål att
vara högt i topp när det gäller Årets friluftskommun. En friluftsplan är under framtagande
där bland annat mål för Luleå kommun ska formuleras.

Unga träffar sina kompisar på olika platser. Vanligast är att träffas hemma hos varandra (73
%) eller i en idrottshall eller liknande (32 %). 14% av killarna och 10% av tjejerna i årskurs
åtta anger att de träffar sina vänner på fritidsgårdarna.
Verksamheten Ung i Luleå arbetar med ungdomsfrågor som vänder sig till unga från 13 år
och uppåt. Ung i Luleås verksamheter är bland annat fritidsgårdar, PeKA och D.I.O.R. Vi
bidrar till att den öppna fritidsverksamheten är utvecklande och attraktiv för Luleås unga.
Detta genom att unga har inflytande i våra verksamheter och i Luleå kommun.

3

Enligt Lupp-enkäten, fritidsförvaltningens undersökning av ett ungdomens hus och en
förstudie om ett fryshus i Luleå (2014) efterfrågar unga/unga vuxna 16-30 år i Luleå en
central mötesplats. Platsen bör innehålla ett café, fri wi-fi och information om vilka
möjligheter som finns för dem i livet. Mötesplatsen ska vara öppen på eftermiddagar, kvällar
och helger.
Luleå kommuns förvaltningar har överlag uttryckt ett behov av att skapa mer dialog med
målgruppen för att kunna ge möjligheter till delaktighet och inflytande, nå ut med sitt utbud
och fatta väl underbyggda beslut. En mötesplats bedöms vara ett effektivt verktyg för detta
ändamål.
Mål till 2020 - Mötesplatsen har huvudansvaret för att förverkliga följande del i
programmet: Alla jämlika:


”Införa nya former för att främja ungas delaktighet.”



”Luleå ska utveckla användandet av sociala medier för dialog med unga.”



”Politiker ska träffa unga i miljöer där unga finns.”



”Unga ska leda vuxna, dvs unga ska vara mentorer för vuxna.”

4

