MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Utbildningsnämnden

2020-12-09

Plats och tid

Ånge kommunkontor och distans kl. 09:30-17:30

Beslutande ledamöter

Mikael Johansson (S) (ordförande)
Anna Arvidson (S) (vice ordförande)
Linda Häreby (S)
Lina Lindman (VF)
Tony Jensén (SD)
Helena Elfvén (C)
Jessica Liivlaid (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Iris Andersson (S)
Sven Sandelius (S)
Maj Karlsson (VF)
Gunnar Jansson (SD)

Övriga närvarande

Kent Ylvesson (skolchef)
Johanna Fanberg (utvecklingsledare)
Kristina Kamsten (nämndsekreterare)
Olof Bäckman (nämndsekreterare)

Utses att justera

Lina Lindman

Justeringens plats och tid

Ånge kommunkontor , 2020-12-16 13:00
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§135

Förebyggande arbete bland barn och unga, LUPP 2021 (UTB 20/103)
Beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer arbetsgruppens förslag kring förebyggande arbete
bland barn och unga.
2. Uppmana kommunstyrelsen att genomföra LUPP 2021.
Sammanfattning
En arbetsgrupp med uppdrag från lilla soc/utb gruppen har sammanställt de undersökningar
om barn och ungdomars förutsättningar och mående som görs i kommunen. Arbetsgruppen
består av Lotta Backlund, samordnare ungdomsgårdar, Stephanie Fankvist, fältassistent och
Sassa Ewing Helmersson, skolsköterska.
Sammanställningen omfattar:


Lupp- undersökningen – lokal uppföljning av ungdomspolitiken,



Öckerömodellen – om ungas drogvanor och



Elevhälsans medicinska insatser med Hälsosamtal

Uppdraget är att samordna det förebyggande arbetet med barn och ungdomar.
Sammanställning och förslag har presenterats i lilla soc/utb gruppen.
Arbetsgruppen föreslår att:


Fortsätta arbeta med LUPP från åk 7 till gymnasiet vart tredje år



Upprätta en arbetsmodell där resultaten och analysen från LUPP och hälsosamtalen på
kommunnivå tas med



Avsluta arbetet med Öckerömodellen
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I sammanställningen finns också förslag på en metod att använda för att få nytta av
undersökningarnas resultat i kommunens verksamheter.

Utbildningsnämnden ska godkänna förslag till arbetsmodell för förebyggande arbete bland
barn och unga och uppmana kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med LUPP, nästa omgång
ska genomföras hösten 2021.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Arbetsgruppen för förebyggande arbete bland barn och unga
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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