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Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP)
Förslag till beslut

1. Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen föreslår att Järfälla kommun hösten
2017 deltar i Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor (MUCF) enkät lokal
uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). LUPP föreslås därefter genomföras, var
tredje år.
Ärendet i korthet

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) är en enkät framtagen av
Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor som mäter ungas livssituation
lokalt. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga Järfälla ser på inflytande och
demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet,
sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.
LUPP ger Järfälla kommun ett underlag för att säkerställa att de beslutprocesser som
rör unga verkligen bygger på kunskap om unga. Med LUPP får kommunen en
gemensam förståelse kring ungas levnadsvillkor vilket kan underlätta samarbeten
mellan olika förvaltningar och verksamheter.
Enkäten är en totalundersökning för elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet.
För att kunna använda resultatet som uppföljningsinstrument är det nödvändigt att
den genomförs kontinuerligt var tredje år.
Handlingar

1. Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-16
2. Frågor som ingår i LUPP finns på följande länkar:
Högstadiet:
https://www.mucf.se/sites/default/files/lupp-enkat13-16ar-2016.pdf
Gymnasiet
https://www.mucf.se/sites/default/files/lupp-enkat16-19ar-2016.pdf
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Bakgrund

MUCF:s enkät LUPP är en av Sveriges mest använda enkät som mäter ungas
livssituation. Sedan 2003 har drygt 150 kommuner och stadsdelar deltagit i LUPP
och många kommuner har deltagit flera gånger. Under dessa tio år har närmare 178
000 unga besvarat någon av enkäterna. Järfälla kommun genomförde den senast år
2010. Med sitt stora fokus på delaktighet och inflytande är den ett bra komplement
till Stockholmsenkäten som redan genomförs i Järfälla.
Analys

Kunskap om ungas egna upplevelser av sin livssituation i Järfälla är en förutsättning
för att vi som kommun ska kunna leva upp till målen om ungas delaktighet och
inflytande i Järfällas demokratiplan. En LUPP-rapport är dessutom ett bra underlag
för vilka frågor som bör lyftas upp i inflytandeforum för unga. Den statistik som
LUPP resulterar i ger Järfälla kommun ett bra uppföljningsinstrument för att mäta
konkreta mål och utvärdera resultat av insatser för att förbättra ungas livssituation i
Järfälla.
Överväganden

För att LUPP ska vara framgångsrik är det av vikt att få en hög svarsfrekvens.
Erfarenheten från tidigare LUPP-enkäter i andra kommuner säger att för att nå hög
svarsfrekvens skall enkäten genomföras i skolan och på lektionstid. Projektledaren
för LUPP tar i dialog med barn och ungdomsförvaltningen och
kompetensförvaltningen fram ett förslag för genomförandet av LUPP som
säkerställer ett högt deltagande.
LUPP genomför främst för att Järfälla ska få kunskap om ungas livssituation. Det är
därför centralt att Järfälla kommun, i respekt för de som fyller i enkäten, också
använder resultatet. LUPP-rapporten bör därför presenteras för kommunfullmäktige
och samtliga nämnder och förvaltningar. Dessa bör även utifrån LUPP resultaten
komma med förslag på eventuella åtgärder.
LUPP ger enbart statistik om hur unga upplever sin livssituation. I nästa steg är det
avgörande att genomföra kvalitativa intervjuer för att till fullo förstå orsakerna till
resultatet och vilka åtgärder som är lämpliga.
Barnkonsekvensanalys

Kommer beslutet att beröra barn och ungdomar, nu eller i framtiden?
Ja. Ett genomförande av LUPP är ett steg i att Järfälla kommun lever upp till
barnkonventionens artikel 12 ”alla barn har rätt att göra sin röst hörd i frågor som
berör dem”.
Innebär beslutet att barns och ungas bästa sätts i främsta rummet?
Ja. LUPP syftar till att samla in kunskap om hur barn- och ungas själva ser på
inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa
och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.
Har barn och unga fått uttrycka sin mening?
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Nej. Inte i samband med denna tjänsteskrivelse, men i genomförandet får de uttrycka
sin mening.
.
Ekonomiska konsekvenser

Själva deltagandet i LUPP är kostnadsfritt. Det kommer dock krävas personella
resurser i form av projektledning. MUCF uppskattar att det motsvara cirka en 25
procentig tjänst utslaget på ett år. Kostnader för sammanställning av resultatrapport,
tryck och övriga kostnader är uppskattningsvis 50 000 kronor. Kultur, Demokrati och
Fritidsförvaltningen bedömer att de personal- och ekonomiska resurser som krävs för
att genomföra LUPP finns i befintlig budget.
Slutsatser

Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen föreslår att Järfälla kommun hösten 2017
deltar i Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor (MUCF) enkät lokal
uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP). LUPP föreslås därefter genomföras, var
tredje år.
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