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Återkoppling fördjupad uppföljning av LUPP

Bakgrund

Under hösten 2016 gav arbetsmarknadsnämnden uppdrag till sin förvaltning att
undersöka ungas delaktighet i föreningslivet, ungas förtroende för vuxna och
politiker samt ungas intresse av att vara med och påverka i kommunen.
Bakgrunden till detta är att arbetsmarknadsförvaltningen genomförde en LUPPenkät hösten 2015 (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) och den visade då att
unga i Trelleborgs kommun låg under, eller mycket under, snittet i dessa frågor
jämfört med andra kommuner som svarat på LUPP-enkäten 2015. Unga definieras
i detta fall som unga mellan 16-19 år och folkbokförda i Trelleborgs kommun.

Metod

Enkäterna har skickats ut digitalt till samtliga unga på Söderslättsgymnasiet som
har fått svara på enkäten under lektionstid. Till unga som inte går i skolan på
Söderslättsgymnasiet har enkäter skickats ut via postgång.

Resultat

Totalt svarade 715 unga mellan 16-19 år på enkäten, av dessa var det 46% tjejer,
51% killar, 3% som svarade ”annat”. 2 personer (0,3%) ville ej uppge
könstillhörighet. Unga som svarat är födda mellan år 1997 och 2001. Majoriteten,
92%, är födda mellan år 1998 - 2000. 79% av de svarande går i skolan i Trelleborg
och 15% i en annan kommun. 4% uppger att de arbetar och 1% att de saknar
sysselsättning.
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Sammanfattning av enkätsvaren


I Trelleborgs kommun är det 49% av de svarande som inte är aktiva i en
förening. Största anledningen till det är att de (68%) inte känner till
någon förening som erbjuder aktiviteter som de är intresserade av.



I Trelleborgs kommun så vill knappt hälften, 43%, av de som har svarat
vara med och påverka i sin hemstad. Av dessa är det en stor andel, 38%,
som inte vet vart de ska vända sig eller hur de ska gå tillväga för att
kunna påverka i kommunen. 20% uppger att de använder sig av sociala
medier/internet för att påverka och 16% vänder sig till någon i sitt
nätverk.
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57% vill inte vara med och påverka i kommunen, av dessa uppger (54%)
brist på intresse, 15% uppger att de inte har tid och 10% att de kan för
lite.



Vad gäller förtroende för vuxna är det endast 5% som har fullt förtroende
för politiker, 9% uppger att de till stor del har förtroende för politiker.
38% uppger att de helt saknar förtroende för politiker och 23% uppger att
de delvis har förtroende för politiker.



Nästan 87% uppger att de har fullt eller nästan fullt förtroende för vuxna i
sin familj eller släkt. Även andra vuxna i närheten (vuxna i skolan, vuxna i
en förening jag är med i samt andra vuxna i min närhet) får relativt höga
siffror på frågan om förtroende i jämförelse med tidigare genomförd
LUPP-enkät.

Slutsats och förslag på uppdrag

Det finns fortfarande en hel del att fortsätta arbeta med utifrån ungas möjlighet
att påverka, deras engagemang i föreningslivet samt förtroende för vuxna och
beslutsfattare. Arbetsmarknadsförvaltningen har sedan årsskiftet startat upp ett
projekt (One Touch) tillsammans med föreningslivet för att få fler unga att bli
intresserad av förenings- och idrottslivet. Att fortsätta arbeta närmare
föreningslivet tillsammans med unga anses vara en adekvat väg att gå. Sedan
2012 har Trelleborgs kommun drivit Ungdomsforum i olika former. Underlaget
som arbetsmarknadsnämnden tagit fram tillsammans med tidigare LUPP-resultat
är ett utmärkt underlag för Ungdomsforum att jobba med något skarpt och
verkligt case under sommaren 2017.
Denna skrivning är kommunicerad med kultur- och fritidsförvaltningen samt
ansvarig tjänsteperson för Ungdomsforum på Kommunledningsförvaltningen.

Förslag till beslut

Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta:
 Att Ungdomsforum i Trelleborg, med stöd av samordnaren för insatser
för unga på arbetsmarknadsförvaltningen ges i uppdrag att under
sommaren 2017 arbeta vidare med resultaten av LUPP-enkäten och den
gjorda uppföljningen.
 Att ge projekt One Touch i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar ta fram mätinstrument och förslag på systematisk
uppföljning av ungas aktivitet i föreningslivet.
 Att samordnare för insatser av unga återkommer med slutrapport av
arbetet i Ungdomsforum samt förslag på fortsatt actionplan till
arbetsmarknadsnämndens sammanträde i september.
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