
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 

  



Interpellationssvar till Anders Lind (V) avseende Ungdomssituationen 

 

Sommaren 2020 kommer att vara speciell. I relation till covid -19 vilket sannolikt gör att det kommer 

att röra sig fler ungdomar utomhus i våra tätorter. Vi ser positivt på att ungdomar är ute men vuxna 

behöver också vara närvarande för att kunna ge trygghet och skapa en tydlig bild över 

ungdomssituationen i Kinda. Vi har i sammanhanget ett gott samarbete och regelbunden dialog med 

Kindas representanter i Kin BRÅ. 

 

Inför sommaren 

Beslut har tagits att tjänstepersoner från Kinda kommuns organisation ska finnas ute bland våra 

ungdomar på fredagskvällar under perioden vecka 24-31. Bedömning har gjorts att det krävs 2 

tjänstepersoner per kväll. 

Parallellt med denna insats bjuds även andra vuxna in att delta under dessa kvällar. 

 

Syfte: 

1. Att skapa en bild över ungdomssituationen i Kinda och vad som sker på kvällar och nätter. 

2. Att ge ungdomar, som befinner sig ute, ett stöd och vuxna att vända sig till. 

3. Att på sikt hitta vuxna som kan organisera sig och bedriva nattvandring i Kinda. 

 

Period: (vandringen gäller fredagskvällar om inget annat anges) 

Vecka  Ansvar  Kontaktperson 

24 (skolavslutning 11/6) Bildning/VoN  Finns 

25 (midsommarafton) Ingen vandring - 

26  VoN  Finns 

27  Bildning  Finns 

28  Bildning  Finns 

29  VoN  Finns 

30  Bildning  Finns  

31  VoN  Finns 

32  Bildning  Finns 

 

Omfattning: 

Vandringen skall bedrivas på fredagskvällar om inget annat anges.  

 

Tid: 

20.30 - 01.00 

Tjänstepersoner möter upp frivilliga vuxna som vill vandra kl. 20.30 vid fritidsgården i Kisa samt 21.30 

vid Stora torget i Rimforsa. 

Budget: 

Respektive förvaltning står för kostnaden för sin personal. 

 

Genomförande: 

Tjänstepersoner kommer att ha en gul väst med kommunlogga. En av tjänstepersonerna har 

mobiltelefon dit andra vuxna kan ringa för att nå kommunens personal under kvällen. En kommunbil 

hålls uppbokad till varje kväll för att tjänstepersonerna skall kunna ta sig mellan våra orter. 

En karta med platser som skall besökas är under framtagande. I första hand koncentreras arbetet till 

Kisa men även besök i Rimforsa och vid behov även Horn. 



Ansvarig skall efter kvällens slut skriva ner sammanfattning över hur kvällen har fungerat och maila 

till tobias.siverholm@kinda.se 

 

Frivilliggrupper som deltar i vandringar och som eventuellt genomför vandringar på andra tider än 

kommunens personal uppmanas att skicka motsvarande information till samma e-postadress. 

 

Marknadsföring: 

För att få hjälp av andra vuxna och civilsamhället ska marknadsföringsinsatser göras enligt nedan: 

- På kommunens hemsida och facebook-konto 

- Via e-post till vårdnadshavare åk 4-9 

- Via e-post till kommunens föreningar 

- Inbjudan till samtliga politiker i Kinda kommun att delta vid ett eller flera tillfällen 

- Pressrelease 

 

I kommunikationen framgår det: 

- Syftet med vandringarna 

- Vad som är de vuxnas uppgift och vad man bör undvika 

- Namn och mobilnummer till ansvarig tjänsteperson under aktuell kväll 

- Telefonnummer till polis vid upptäckt av brott 

 

Detta om sommarens planering. 

 

När det gäller det viktiga förebyggande arbetet har koalitionen med det i vårt budgetarbete för 2021-

2024. I den frågan för vi gärna en dialog med samtliga andra partier i Kindas fullmäktige för att på så 

sätt hitta en långsiktigt hållbar lösning. Här ska vi också ha en dialog med KinBRÅ och de 

organisationer som ingår där. 

 

 

 

 

 

 

Conny Forsberg 

Kommunalråd/Kommunstyrelsens ordförande 

mailto:tobias.siverholm@kinda.se



