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Motion om att inrätta en motor för ungdoms- o integrationsarbetet i 
kommunen 
 
Klippans kommun är på många sätt en attraktiv kommun att bo och verka i, men vi vill i 
denna motion peka på ett förbättringsområde; Kd i Klippan menar att vi behöver lägga in 
en högre växel i vår kommun för att skapa ökad delaktighet, medinflytande och känsla av 
sammanhang för våra unga invånare. 
 
- Flera olika modeller för ungdomsråd har testats utan att man hittat någon väl fungerande 
modell för ungdomsinflytande. 
- Inte förrän helt nyligen har försöken att bygga upp gårdsråd inom fritidsverksamheten 
startats. (Detta har initierats av en enskild fritidsledare vilket vi givetvis varmt välkomnar.) 
- I rankingen över ”landets ungdomskommuner” där ”viljan att lyssna på de unga” är den 
viktigaste faktorn, hamnade vår kommun väldigt långt ner. (Väl medvetna om svagheter i dessa 
jämförelser, ger de ändå en viss signal.) 
- I den folkhälsoenkät som genomfördes 2012 bland unga i hela Skåne fanns frågan om man 
ansåg sig ha ”mycket eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som 
bestämmer i kommunen”. Bland ungdomar i åk 9 var det allra lägst andel ”ja” på denna fråga 
i Klippan (och Svalöv) knappt 10%. I de kommuner där man hade högst andel ”ja”, låg man 
på c:a 31%. (Bland gymnasieelever var resultaten bättre.) 
 
Vi tror det skulle betyda mycket om vår kommun beslutade sig för att höja ambitionsnivån 
på detta område. 
I Klippans kommun finns ett skoldemokratiprojekt med goda ambitioner, där 200.000 kr 
årligen avsätts. Vi tror att man inom ramen för detta projekt lätt skulle kunna öka de mer 
långsiktiga, demokratiska vinsterna. (T.ex kan inspiration och idéer hämtas från en liknande 
verksamhet i Ystad.) 
 
Kristdemokraterna i Klippan konstaterar vidare att vi har ett kommande behov av att med 
smidighet och kreativitet integrera ett antal ensamkommande unga flyktingar i 
samhällsgemenskapen.  Även här handlar det om att hitta vägar för delaktighet och känsla 
av sammanhang. Alltså finns behoven både för nytillkommande, unga Klippanbor som för de 
som funnits här kanske sedan födseln. 
För att få fokus och prioritet i detta arbete tror vi att man behöver avsätta någon form av 
personalresurs. (Kommunen har ju nyligen beslutat sig för att tillsätta ett äldreombud.) 
Med tanke på att vi nästa år kommer att fira 100 år av kommunal demokrati i Klippan, vill vi 
se denna motion som ett sätt att stärka demokratin inför framtiden. 
 
Med ovanstående som bakgrund föreslår vi 
att det inrättas någon form av ungdoms- o integrationssamordnare i Klippans kommun. 
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