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§ 133  Dnr KS 2017/000528-1 
 

Lupp 2015 - Rapport och förslag till åtgärder 

Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag 
1. Rapporten för LUPP 2015 godkänns. 

2. Förslag till åtgärder för LUPP 2015 godkänns. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anordna trygghetsvandringar tillsammans med 
högstadieelever. 

4. Kommunstyrelsen ska ta ställning till projektet WE STAND UP.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för Ungdomsåret.  

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om att ungdomar årligen erbjuds feriearbete med 
temat ungdomspolitik utifrån senaste LUPP-resultatet.   

7. Bildningsnämnden får i uppdrag att utreda om ett års läxfri skola har effekt på känslan av stress 
hos högstadieelever.  

8. Bildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till kompetenshöjande åtgärder för berörd 
personal, och kostnadsförslag.  

Reservation 
Karl-Erik Gustavsson (L), Mathias J Karlsson (L), Lisbeth Lindberg (L), Jan-Eric Lindberg (L), 
Johannes Lindberg (L), Lisbeth Karlsson (L), Ingemar Lennartsson (KD), Anna Bredmar (KD) och 
Rebecka Englund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingemar Lennartssons (KD), med 
flera, yrkande. 

Ärendet 
LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken tillhandahålls av MUCF, Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor och är ett enkätverktyg för att utveckla den lokala ungdomspolitiken genom 
att samla in och använda sig av kunskapen om hur ungdomar upplever sitt liv i Oskarshamn och vad 
de tycker är viktigt.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-09-23 § 217 att Oskarshamns kommun skulle genomföra LUPP 
2015 och en arbetsgrupp och en styrgrupp bildades. Styrgruppen har bestått av kommunstyrelsens 
presidium och kommundirektören. Arbetsgruppen har bestått av tre förtroendevalda och fyra 
tjänstemän som har haft i uppdrag att driva LUPP-processen med genomförandet av enkäten, 
analys och framtagande av åtgärdsförslag. 
 
Enkäten genomfördes i oktober-november 2015 av elever i åk 8 på Rödsle-, Kristineberg- och 
Vallhallaskolan och åk 2 på Etec och Oscarsgymnasiet. Svarsfrekvensen på högstadiet var 93 % 
och på gymnasiet 90 %. 
 
Arbetsgruppen har analyserat resultatet och skapat fokusgrupper för att fördjupa sig i delar av 
resultatet. Fokusgrupper bestående av tjänstemän med berörd ämnesexpertis och fokusgrupper 
med ungdomar har diskuterat resultatet. Forskare på Linnéuniversitetet har analyserat resultatet och 
Caroline Hansén, Utredare/Analys Linnéuniversitetet har skrivit rapporten.  
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§ 133 fortsättning 
 
LUPP-gruppen har utifrån analyserna av resultatet i LUPP 2015 och dialogerna med fokusgrupperna 
tagit fram förslag på åtgärder. Åtgärdsförslagen bygger på ungdomars erfarenheter och förslag på 
förbättringar. 

Ärendets behandling 
I ett tjänsteutlåtande, 2017-09-12, från kommundirektören och ungdomssamordnaren föreslås att 
Rapporten för LUPP 2015 godkänns och att förslag till åtgärder för LUPP 15 godkänns.  
 
Kommunstyrelsen föreslår 2017-09-19, § 200, följande beslut: 
 
1. Rapporten för LUPP 2015 godkänns. 

2. Förslag till åtgärder för LUPP 2015 godkänns. 

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att anordna trygghetsvandringar tillsammans med 
högstadieelever. 

4. Kommunstyrelsen ska ta ställning till projektet WE STAND UP.  

5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för Ungdomsåret.  

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om att ungdomar årligen erbjuds feriearbete med 
temat ungdomspolitik utifrån senaste LUPP-resultatet.   

7. Bildningsnämnden får i uppdrag att utreda om ett års läxfri skola har effekt på känslan av stress 
hos högstadieelever.  

8. Bildningsnämnden får i uppdrag att ta fram ett förslag till kompetenshöjande åtgärder för berörd 
personal, och kostnadsförslag.  

 

Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt ovan beslutade också 
kommunstyrelsen: 

- Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) får i uppdrag att anordna trygghetsvandringar tillsammans med 
högstadieelever. 

- Oskarshamns kommun ska vara med i projektet WE STAND UP.    

- Kommundirektören får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för Ungdomsåret med 
representanter från samtliga förvaltningar. Arbetsgruppen ska återkoppla sitt arbete till 
kommunstyrelsen.  

- Ungdomar ska årligen erbjudas feriearbete med temat ungdomspolitik utifrån senaste LUPP-
resultatet.  

Dagens sammanträde 
Lena Granath (V) och Tommy Skoog (C) yrkar för Vänsterpartiet, Centerpartiet, Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Eva-Marie Hansson (M) och Felicia Åström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Ingemar Lennartsson (KD), Mathias J Karlsson (L) och Lisbeth Lindberg (L) yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag gällande punkterna 1-6 och 8 samt avslag på punkt 7. 
 
Ordföranden meddelar att kommunstyrelsens förslag och Ingemar Lennartssons (KD), med flera, 
yrkande ska prövas mot varandra. Kommunfullmäktige godkänner denna propositionsordning. 
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§ 133 fortsättning 
 
Efter avslutat propositionsförfarande finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar bifalla 
kommunstyrelsens förslag och avslå Ingemar Lennartssons (KD), med flera, yrkande. 
 
Omröstning begärs och verkställs. 
 
Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 
 
Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för bifall till Ingemar Lennartssons (KD), med flera, yrkande.  
 
Med 37 ja-röster och 9 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag 
och avslå Ingemar Lennartssons (KD), med flera, yrkande. Omröstningsresultatet framgår av sidan 
22 i protokollet.  

Beslutsunderlag 
- Lupp Oskarshamn 2015. 
- Förslag till åtgärder. 
- Tjänsteutlåtande, 2017-09-12, kommundirektören och ungdomssamordnaren. 
- Sammanställning av konkreta beslutsförslag, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet 

och Centerpartiet. 
- Kommunstyrelsen 2017-09-19, § 200. 

Skickas till 
Brottsförebyggande Rådet 
Kommundirektören 
Bildningsnämnden 
Kommunkontoret/Arbetsmarknadsenheten 
Ungdomssamordnaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 133 fortsättning – Omröstningsresultat gällande ”utreda om ett års läxfri skola” 
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Ledamot  Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår 
Peter Wretlund (S)  x   
Lars Wingerup (S) Rigmor Eklind (S) x   
Yvonne Bergvall (S)  x   
Andreas Erlandsson (S)  x   
Sven-Åke Johansson (S)  x   
Thina Andersson (S)  x   
Mathias R Karlsson (S)  x   
Lis Lyrbo (S) Stellan Lindeberg (S) x   
Anton Sejnehed (S)  x   
Mona Tegel (S)  x   
Thommy Brännström (S) Yvonne Hagberg (S) x   
Frida Bergvall (S)  x   
Leine Johansson (S) Berth Karlsson (S) x   
Catrin Alfredsson (S)  x   
Sami Durmishi (S)  x   
Sara Gunnar (S)  x   
Joakim Rylin (S)  x   
Lena Blomander (S)  x   
Lena Granath (V)  x   
Sylvia Borg (V)  x   
Marita Reinholdsson (V)  x   
Ingmar Hjalmarsson (V)  x   
Tommy Skoog (C)  x   
Magnus Larsson (C) Andréas Jarlstråle (C) x   
Faig Osmanov (MP)  x   
Gunnar Westling (MP)  x   
Leif Axelsson (invald på M-mandat)     
Eva-Marie Hansson (M)  x   
Gunilla C Johansson (M)  x   
Lennart Hellström (M)  x   
Emma Dahlberg (M)  x   
Felicia Åström (M)  x   
Gudrun Gustafsson (M)     
Stefan Pettersson (M)  x   
Mattias Bäckström Johansson (SD)  x   
Britt-Marie Sundqvist (SD)  x   
Dan Bengtsson (SD)  x   
Jonny Evaldsson (SD) Nils-Erik Jonsson (SD) x   
     
Uno Josefsson (SD)  x   
Karl-Erik Gustavsson (L)   x  
Mathias J Karlsson (L)   x  
Lisbeth Lindberg (L)   x  
Lena Tolander (L) Jan-Eric Lindberg (L)  x  
Johannes Lindberg (L)   x      
Lisbeth Karlsson (L)   x  
Ingemar Lennartsson (KD)   x  
Per Tingström (KD) Anna Bredmar (KD)  x  
Rebecka Englund (KD)   x  
 
 

 
Summa 

 
37 
 

 
9 
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