
Interpellation till Conny Forsberg, kommunstyrelsen ordförande ang ungdomssituationen 

i Kinda. 

  

Det är mycket bråk på kvällar och helger i Kisa. Här samlas ungdomar från hela Kinda 

och främst på helger. Det är drogförsäljning. Vi har haft nazistiskt klotter på Vråken, som 

är en plats där många vistas, liksom på stationsområdet. Klotter finns fortfarande kvar på 

el-skåp. På Leopardens parkering har det stått en utbränd bil.  

  

Både boende och inte minst våra gäster uppskattar den fina miljön vid Vråken, och möter 

vårt samhälle vid stationsområdet. Vi måste värna att dessa områden är trygga för alla 

Kisabor och besökare, vi måste samla våra resurser i samhället. 

  

Varför är det då så här, och varför just nu? En del av förklaringen är att gymnasieskolan 

stängt och tillämpat distansundervisning. Konsekvenserna av detta märks nu. Vi börjar ha 

en smått kaotisk situation, där många av våra ungdomar inte mår bra av att ha varit 

utestängda från den vanliga skolundervisningen. Så vet vi ju också av erfarenhet att 

sommaren med sysslolöshet och varma kvällar gör att ungdomarna vistas ute tillsammans 

– mest på gott, men också ibland på ont. 

  

Att ungdomar träffas och umgås är naturligt. Det är en del i att bli vuxen. Det vi dock kan 

se är ett samhälle, där vuxna är frånvarande och en brist på goda förebilder och en 

bristande integration med vuxenvärlden i vårt samhälle och vår lilla stad.  

  

De som arbetar i vår fritidsverksamhet och på fritidsgården gör ett fantastiskt jobb. Deras 

verksamhet riktas i första hand till ungdomar som går på högstadiet. Även deras 

verksamhet minskar inför sommaren. För de lite äldre ungdomarna finns ingen 

verksamhet. Det måste till en förändring och det krävs att vi med gemensamma krafter tar 

tag i situationen. Nu stundar en sommar med varma kvällar och ännu mer ledighet. Många 

ungdomar har dessutom inte fått något sommarjobb. 

  

Vi i Vänsterpartiet har ingen färdig lösning. Det vi dock är klara över är att vårt samhälles 

samlade resurser: kommunfolk, polis tillsammans med engagerade unga och vuxna i 

civilsamhällets föreningar och organisationer samt lokalt näringsliv måste mobiliseras 

inför sommaren.  

  

        Hur ser handlingsplanen ut inför sommaren?  

        Vilka åtgärder planeras för att förebygga att de problem vi redan har inte ska 

eskalera under sommarens ledighet? 

 

 

Anders Lind, Vänsterpartiet Kinda 

  




