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1. Uppdragsgivare och uppdragstagare 
Namn på den/de som fattat beslut om projektet: Andreas Tylenius, Kvalitetschef 
Beslutsdatum:     2012-04-17 
 
 
Uppdragsgivare:   Kommunstyrelsen 
Uppdragstagare:   Jannica Johansson, projektledare

  
 
 

2. Inledning och bakgrund  
 
För att fatta bra beslut är det viktigt med kunskaper om hur unga i kommunen har det 
och vad de tänker om sin tillvaro. Kommunstyrelsen har beslutat att följa ”Planen för 
dialog, inflytande och samverkan med barn och unga”. Planen inkluderar 
Ungdomsstyrelsens LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitik) enkätundersökning. 
Den här projektplanen tar upp detaljer om hur LUPP ska planeras, genomföras och 
följas upp. 
 
Enkäten innehåller ungefär 70 frågor om ungdomars syn på inflytande och 
demokrati, trivsel i skolan, fritidsaktiviteter, trygghet, hälsa, arbete och framtidsplaner. 
 
Genom en utvecklad dialog med barn och ungdomar kan deras kunskaper vara 
beslutsunderlag samtidigt som det indirekt ger ungdomar ökat inflytande. 
 
Enkätresultatet ska fungera som ett arbetsverktyg för att kunna planera framtiden i 
kommunen.  

 
 

3. Syfte 
Syftet med projektet är att: 
 

• bidra till kommunens övergripande mål för samverkan för barn och 
unga om att ”Laholms kommun ska bli en av Sveriges bästa kommuner 
för barn och ungdomar att växa upp och leva i”. 

• kommunen kan utveckla en kunskapsbaserad och sektorsövergripande 
ungdomspolitik 

• kommunens ungdomar ska känna delaktighet och att de har inflytande 
och kan påverka kommande politiska beslut 

 
 

4. Målgrupp 
Följande målgrupper har valts ut baserat på erfarenheter från Halmstad kommun: 

• Årskurs 8 på kommunens tre högstadieskolor 
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• Alla i kommunen boende gymnasieelever som går årskurs 2, oberoende av 
vilken kommun de studerar i. 

 
     

5. Metod 
Följande strategier kommer att användas för att uppnå bästa möjliga resultat: 
 

• Utse en ansvarig kontaktperson på respektive skola och som kommer att vara 
ansvarig för genomförandet av undersökningen.  

 
• Skapa arbetsgrupper med lärare och ungdomar (referensgrupper) Detta för att 

få maximal förankring och deltagande från skolorna. 
 
• Involvera ungdomar från bland annat Ungdomsforum/elevråd. Att göra dem 

delaktiga genom alla faser: 
o  informera om Lupp innan enkäten genomförs 
o vara med och tolka svaren 
o presentera rapporten 
 

• Ungdomsstyrelsens webbaserade analysprogram kommer användas som 
verktyg.  

 
• För att nå elever åk 2 på gymnasiet som går i Halmstad kommun kommer 

dessa att nås via Halmstads egen Lupp enkätundersökning. 
 

• I första hand kommer den webbaserade enkäten att användas men för att nå 
de elever som varken går på gymnasiet i Laholm eller Halmstad kommun 
kommer en pappersenkät att skickas hem via posten. I de fall som 
pappersenkäter används kommer svaren matas in manuellt i ett webbaserat 
verktyg. 

 
• Erfarenhetsutbyte och rekommendationer från Halmstad kommun ligger delvis 

till grund för val av målgrupper och delar av valda strategier. 
 
• Under processens gång kommer fortlöpande information ges till berörda 

nämnder, verksamheter samt ungdomarna genom Ungdomsforum.  
 

• Vart tredje år kommer enkätundersökningen att utföras och genom årets 
undersökning blir det en kartläggning för att upptäcka trender. Det är först 
genom undersökningen 2015 som man kan se en förändring bland trender.  

 
• Målgruppen åk 8 kommer vid nästa genomförande 2015 att gå i den andra 

målgruppen åk 2 på gymnasiet.  
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6. Förutsättningar och beroenden 
Det är av största betydelse att det finns ett politiskt engagemang och intresse av att 
vilja utveckla ungdomspolitiken och att vilja göra förändringar utifrån resultatet från 
undersökningen. 
 
Arbetet planeras och genomförs av projektgruppen vars sammansättning består av 
representanter från berörda verksamheter, Barn- och ungdomsverksamheten, Kultur- 
och utvecklingsverksamheten och Socialverksamheten.  
 
Arbetet med bearbetning av resultat- och analysarbete kommer att ske i 
analysgruppen enligt plan.  
 
Rektorer på respektive skola kommer att vara ansvarig för genomförandet av 
undersökningen men kan fördelaktigt delegera ansvaret till annan skolpersonal. 
 
För att kunna använda den webbaserade versionen av enkäten behöver 
rektor/skolpersonal se till att det finnas tillräckligt många fungerande datorer på 
respektive skola. 
 
Samverkan kommer att ske med Halmstad kommun med de elever som går år 2 på 
gymnasiet i Halmstad. Vi kommer att få ta del av resultatet i deras undersökning och 
på så sätt kunna plocka ut den information vi behöver om ”våra elever” på ett 
underlättande sätt.  
 
 
 

7. Avgränsningar 
För tydlighetens skull detaljeras nedan de punkter som inte ingår i projektet: 
 

• Det ingår inte att genomföra undersökningen för någon annan åldersgrupp än 
ovan nämnda, se under rubriken målgrupp.  

• Lokala frågor kommer inte att kompletteras till den ordinarie enkäten.  
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8. Projektorganisation 
Projektorganisationen kan beskrivas i nedanstående organisationsschema. 
 
 

 

Kommunstyrelsen 
(beställare) 

 
 
8.1 Beställare Strategisk  
 
Kommunstyrelsen är formell beställare av projektet. 
 
Beställare har följande ansvarsområden: 

• Fatta beslut om undersökningens genomförande 
• Anslå om ekonomiska förutsättningar om genomförandet 
• Fatta beslut om övergripande strategiplan utifrån resultatet 
 

Styrgrupp 
Taktisk grupp kvalitet och utveckling 

(ansvarig för genomförande och analysarbete) 

Projektgrupp 
Jannica Johansson, projektledare 

Katarina Kardos-Bratt - KUN 
Jessica Petersson - BUN 

Analysgrupp 
Jannica Johansson, projektledare 
Katarina Kardos-Bratt - KUN 
Jessica Petersson – Kvalitetsutvecklare, 
BUN 
Sofia Larsson, ungdomssamordnare 
Janet Harrysson, folkhälsoutvecklare 
Agneta Wesslén, utredningssekreterare 
 
Ungdomsrepresentanter från berörda 
målgrupper kommer att utses

Strategisk 
Chefsgruppen 

Politiska styrgruppen 
för barn o unga 
Ordf. Jonas Hellsten
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8.2 Styrgrupp för barn och unga 
Ordförande i styrgruppen ansvarar för att samtliga berörda politiker informeras om 
Lupp enkätundersökningens projekt och genomförande.  
 
 

8.3 Projektets styrgrupp 
Styrgruppen har följande ansvarsområden: 

• Säkerställa att resurser finns tillgängliga 
• Godkänna projektplanen (som exempelvis dess mål, förväntat resultat och 

strategier) 
• Hålla sig informerad om projektets fortskridande 

8.4 Projektledare 
Projektledare är Jannica Johansson 
 
Projektledare har följande ansvarsområden: 

• Ledning av projektet utifrån direktiv 
• Ansvara att rapportera till taktiska gruppen kvalitet och utveckling, strategisk 

chefsgrupp och Kommunstyrelsen 

8.5 Projektgrupp 
Projektet består av: 
Katarina Kardos-Bratt (KUN) 
Jessica Petersson (BUN) 
 
Projektgruppen har följande ansvarsområde:  

• Återrapportera till sin verksamhet 

8.6 Analysgrupp 
Analysgruppens ansvar och roll kommer att vara att sammanställa 
enkätundersökningens resultat, analysera resultatet och att ge förslag på åtgärder till 
beställaren. 

8.7 Rektorer och skola 
Rektor har en betydande roll för att alla berörda elever och skolpersonal skall känna 
sig delaktiga och att undersökningen är väl förankrad i verksamheten. Rektor är 
ytterst ansvarig för att enkäten genomförs på sin enhet och att berörda mentorer tar 
ansvaret att enkäterna fylls i av deras klasser. 
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9. Budget för projektet 
Projektets alla faser kommer att genomföras inom ramen för ordinarie 
linjeorganisation. 
 
Enligt beslut har ordförande i styrgruppen för barn och unga tagit ansvar för 
diskussion för att avsätta eventuella ekonomiska medel.  
  
Personalkostnader 
Inom ramen 
 
 
Utbildning, konferens och informationsmöten 
Inom ramen   
  
 
  

10. Tidplan 
Nedan följer en summarisk beskrivning av viktiga aktiviteter och milstolpar. En mer 
detaljerad aktivitetslista finns hos projektledaren. 
 

 
Fas - Planering och förankring av projektet 
• Formulera uppdrag, roller och ansvarsområden 
• Initial informationsspridning till berörda rektorer  
• Planera och utföra informationsmöten med berörda rektorer/ansvariga 

personer 
• Engagera och involvera ungdomar - informationsmöten  
• Enkätbyggande med ungdomsstyrelsen 

o Ska in senast 31 augusti 
• Informera berörda verksamheter och politiken 
• Ta fram och distribuera en Kommunikationsplan 
• Sprid info om undersökningen på kommunens webbplats och Facebook 
• Identifiering av resurser till analysgrupp 
• Få projektplan godkänd av styrgruppen 

 
 

Fas - Genomförande 
• Enkäten kommer att besvaras under v. 40-43. 

o Varje skola väljer själva när de vill utföra den under perioden. 
• Analys- och rapportskrivning 

o Planering 
o Genomförande 

• Ta fram åtgärdsförslag 
• Informera massmedier om resultat 
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Fas - Avslut 
• Presentation och spridning av resultatet, januari 2013 
• Skicka rapport till Ungdomsstyrelsen 
• Utvärdering av projektets process 
• Stäng projekt och skriv projektrapport 

 
 

11. Redovisning  
Presentation och spridning av resultatet, från januari 2013 
• Utvärdering av projektets process 
• Stäng projekt och skriv projektrapport 
• Slutredovisning genomförs  

 
 
 
 

 
Laholms kommun, 2012-10-15 
 
 
Jannica Johansson   Andreas Tylenius 
Projektledare   Kvalitetschef 
 
 
________________________  ________________________ 
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