Konferens 22 oktober 2018 i Göteborg

Värt att veta om ungas livssituation
Under hösten 2017 genomförde nio kommuner i Göteborgsregionen – Ale, Alingsås,
Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Mölndal, Stenungsund, Tjörn och Öckerö – den så
kallade Lupp-undersökningen* bland sina högstadie- och gymnasieungdomar.
Lupp-enkätens frågor rör allt från fritid, skola och arbete till hälsa, trygghet och inflytande. Resultaten ger därmed en bred bild av hur kommunernas unga invånare ser på
sin tillvaro och vad de tänker om sin framtid.
Enkätsvaren väcker många viktiga frågor! Lupp-resultaten är ett underlag för dialog
i kommunernas utvecklingsarbete. Den dialogen sker med både ungdomarna själva
och olika berörda verksamheter. På konferensen berättar GR-kommunerna om hur
Lupp-undersökningen bidrar till kunskap och inspiration i det lokala utvecklingsarbetet.
Undersökningen har genomförts i samarbete med Göteborgsregionens kommunal
förbund (GR)/FoU i Väst – som tillsammans med ytterligare forskare fördjupar
analysen av Lupp-resultaten. Resultaten av analyserna kommer att presenteras på
konferensen.
Andra inslag under dagen är Ungdomsråden som ger sitt perspektiv på hälsa, trygghet och inflytande samt Alexandra Winberg från MUCF som berättar om ungdoms
politiken och om Lupp som verktyg för att bedriva ungdomspolitik regionalt och lokalt. Avslutningsvis ger de medverkande forskarna sin analys av Lupp-resultaten.
Målgrupp: politiker, förvaltningschefer, chefstjänstemän, medarbetare inom berörda
verksamhetsområden, representanter från ungdomsforum.
*Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken – är ett nationellt enkätverktyg som Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF) erbjuder landets kommuner, regioner och stadsdelar.
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Värt att veta om ungas livssituation
Konferensprogram 22 oktober 2018
08.30 Registrering och fika
09.00 Fredrik Zeybrandt, utbildningschef, Göteborgsregionens kommunalförbund, hälsar
välkommen
Moderatorer för dagen är Emilia Åman, planeringsledare, Stadsledningskontoret,
Göteborgs Stad och Björn Andersson, docent vid Institutionen för socialt arbete,
Göteborgs universitet
09.15 Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga
Om Ungdomspolitiken, de ungdomspolitiska målen och om Lupp som verktyg för att
bedriva ungdomspolitik regionalt och lokalt
Alexandra Winberg, Lupp-handläggare på Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (MUCF)
09.45 Arbete och resultat från det regionala Lupp-samarbetet i GR
Åsa Nilsson, analytiker, GR/FoU i Väst
10.30 Paus med kaffe och frukt
10.50 Lokala resultat och erfarenheter i deltagande ”Lupp-kommuner”, pass 1
12.00 Lunch
13.00 Lokala resultat och erfarenheter i deltagande ”Lupp-kommuner”, pass 2
14.10 Ungdomsrådens perspektiv på hälsa, trygghet och inflytande
Medverkande från Västsveriges förenade ungdomsråd
14.35 Paus med fika
15.05 Fyra forskare reflekterar över Lupp-resultaten och vägar framåt i arbetet
med barn och unga
Anna Liljeström, forskare och konsult knuten till Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), Jeanette Olsson, forskare vid GR/FoU i Väst, Russell Turner,
doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
och Torbjörn Forkby, professor vid Institutionen för socialt arbete,
Linnéuniversitetet
16.00 Avslutning

Tid och plats: Måndag 22 oktober kl. 09.00–16.00 i centrala Göteborg. Kaffe och
registrering från 08.30. Lokal meddelas i bekräftelse ca två veckor före konferensen.
Avgift: 1 000 kr exkl. moms för kommuner inom GR.
För övriga 1 500 kr exkl. moms. I priset ingår kaffe och lunch.
Anmälan: Anmälan görs direkt genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag är 21 september. Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdag debiteras full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person.
Praktiska frågor: Kristina Elofsson, kristina.elofsson@grkom.se
Frågor om konferensens innehåll: Åsa Nilsson, asa.bf.nilsson@grkom.se
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