UNGA RÖSTER
Ett utdrag av Lupprapporten 2019

Gör nått åt detta annars kommer
alla ungdomar flytta då det inte finns
några möjligheter för oss här!

INLEDNING
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor
(mucf) tillhandahåller en enkät som kommuner,
regioner eller stadsdelar kan anmäla sig för att
genomföra. Enkäten heter Lupp (lokal utvärdering
ungdomspolitiken). I Kristinehamn genomfördes
enkäten i oktober 2019 på högstadiet och gymnasiet.
Kommunfullmäktige i Kristinehamns kommun har
antagit en barn- och ungdomsplan. I den finns
följande övergripande mål:

Alla barn- och ungdomar i Kristinehamns
kommun ska känna att de har inflytande.
Delmål för arbetet med barn och ungdomar i
Kristinehamns kommun
•
•
•

•

Att andelen elever som vill vara med och bestämma i viktiga skolfrågor t.ex. arbetssätt och
skolmiljön ökar.
Att valdeltagandet till allmänna val ska öka i
gruppen 18-25 år.
Att alla oavsett kön, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, ska
bli respektfullt bemötta i Kristinehamns kommun.
Att andelen barn och ungdomar som känner att
de har möjlighet att påverka i alla frågor som
berör dem ska öka.

Regeringens mål med ungdomspolitiken är att ”Alla
ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att
forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.”
Sen den 1 januari 2020 är Barnkonventionen svensk
lag. Barn och ungas rätt till delaktighet finns med i
Barnkonventionen.

”Kristinehamn är tråkigt. Skulle vilja bidra till
att förändra det. Jag vet inte exakt vad de i
kommunen gör. Därför skulle det va bra om
de gjorde sånna här enkäter ofta så att de vet
vad som behövs.”

FRITID
På fritextfrågan om vad ungdomar gör på fritiden
svarar många att de pluggar, umgås med vänner,
ägnar sig åt sociala medier så som Instagram eller
Snapchat, tittar på Netflix eller Youtube, spelar fotboll,
cyklar eller att de gör inget.

”Finns ju ingenting att göra i denna stad.
Så fort jag växer upp drar jag aldrig till
denna piss stad igen. Fixa allt skit först...”

INFLYTANDE
OCH POLITIK
Cirka 50 % av 13-19-åringar i Kristinehamn vet inte vilka
möjligheter de har att föra fram sina åsikter till de som
bestämmer i kommunen. Dock vill 40 % av 13-16-åringarna och drygt 55 % av 16-19-åringarna vara med och
påverka frågor som rör kommunen. Drygt hälften av alla
ungdomarna vet emellertid inte till vem de skulle vända
sig för att påverka vår kommun.

”Tryggheten och sociala umgänge, finns
ingenstans att vara? Alla idrottsanläggningar är
stängda. På bygget är man inte välkommen om
man inte är på ett visst sätt”

”Skolan, brottsligheten, skolmaten,
prioriteringar med pengar t.ex. grophall till
gymnastiken istället för en staty för flera
miljoner.”

”Vad pengarna läggs på, vi har till exempel en
bro i Björneborg som bara stängts ner istället för o göra iordning för att ”det inte finns
nå pengar”. Men att ”piffa upp” centrum m.m
finns det hundratals tusen till att använda.”

SKOLA
Den stora majoriteten av de deltagande ungdomarna
svarar att de är ganska eller mycket nöjda med sina liv
vad gäller skolan generellt. Eleverna uttrycker också att
de vill vara med och påverka allt ifrån undervisningens
upplägg, läxor och skolmiljöns utformning, men att de
upplever att de inte får delta i lika stor omfattning som
de önskar.

50%
Ungefär hälften av tillfrågade
13-19-åringar i Kristinehamn
upplever inte att de vet vilket
inflytande elever får ha i skolan.

50%
Ungefär lika många upplever
inte att skolans personal lyssnar
på elevrådet eller tar eleverna
på allvar.

FRAMTID OCH
ARBETE
Av de tillfrågade 16-19 åringarna har 82% sagt att de
kommer att flytta från Kristinehamn.

”För att Kristinehamns kommun
är skit och jag tycker att det
prioriteras fel saker”

Anledningen för killarna att flytta från Kristinehamn är
främst att få arbete medan det för tjejer är att man vill
ha närhet till en större stad.

”Jag tror att jag kommer flytta till
någon större stad ett tag, men skaffa
familj och så i Kristinehamn.”

”För lite möjligheter här och
kommunen utvecklas inte framåt.
Det händer ingenting här speciellt
inte för ungdomar.”

TRYGGHET
När det kommer till ungdomarnas upplevelse av trygghet känner nästan alla sig oftast eller alltid trygga i sitt
hem. Det finns dock skillnader på vart man känner sig
trygg.Tjejer i båda åldersgrupperna känner sig mindre
trygga i centrum än killarna.

24%

av 13-16-åringarna svarar att de har
blivit hotade och 23 % bestulna.

19%

av ungdomarna i 16-19-åldern uppger
att under de under senaste 6 månaderna
blivit hotade vid något tillfälle och
14 % uppger att de blivit bestulna.

HÄLSA
Under de första åren i livet läggs en viktig grund för den
psykiska hälsan senare i livet. Därför är det en bra investering att jobba med tidiga insatser för att främja hälsa
och förebygga ohälsa bland barn och unga. Här har både
sociala och psykologiska faktorer betydelse. I enkäten
fick ungdomarna bland annat svara på frågor kring hur
de mår och känner sig.

70%
70 % av 13-19-åringar upplever att de mår
bra eller helt okej, men många har ändå ofta
huvudvärk, ont i magen eller känner sig
stressade eller oroade.

AVSLUTNING
Genom den här rapporten har ungdomar fått ge
sin syn på Kristinehamns kommun – ett underlag
som lämnats till beslutsfattare i vår kommun.
Förhoppningsvis kommer ungdomarnas åsikter
som framkommer i resultatet att leda till diskussioner om ungdomars behov och deras syn på kommunen.
Det är viktigt att vi fortsätter att lyssna på varandra och ta del av varandras erfarenheter för att vår
kommun ska fortsätta utvecklas.
Ungas röster ska göra skillnad.

