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Motion.  
Gynna demokratin genom att underlätta politiskt engagemang. 
 
Demokratin är beroende av att människor är politiskt engagerade. Därför är det oroväckande att 
en alltför stor del av vårt lands befolkning vänder demokratin ryggen genom att avstå från att rösta 
i allmänna val eller genom att avstå från att vara politiskt aktiva. 
 
Att öka det politiska intresset och få fler att bli politiskt aktiva är inget som är lätt eller som 
åstadkoms genom någon enstaka åtgärd. Tvärtom behövs ett flertal åtgärder av skiftande karaktär. 
Dock måste vi som alltid när vi står inför större utmaningar börja någonstans. Den ena åtgärden 
efter den andra kan på sikt leda till en långt mer vitaliserad demokrati än den vi har idag. 
 
Ett sätt att gynna demokratin i Klippans kommun vore att se över på vilka sätt det kan göras lättare 
att vara politiskt aktiv och ta bort onödiga hinder för politiskt engagemang.  
 
För många, framförallt för ensamstående föräldrar, kan ett hinder för politiskt engagemang vara 
att det inte ens med bästa vilja går att lösa barnomsorgen i samband med sammanträden eller 
beredningar.  
 
Med hänvisning till det som ovan nämnts yrkar vi därför på att fullmäktige beslutar: 

att ändra dagens regelverk för kommunal barnomsorg så att det under dagtid alltid erbjuds 
sådan åt de barn som behöver det i samband med förälders/föräldrars deltagande i 
kommunpolitiska sammanträden eller beredningar. 
 
att i samband med ett eventuellt införande av ett kommunalt Nattis utforma regelverket så 
att det under kvällstid alltid erbjuds barnomsorg åt de barn som behöver det i samband med 
förälders/föräldrars deltagande i kommunpolitiska sammanträden eller beredningar. 

 
att i avvaktan på ett eventuellt införande av Nattis ge rätt till flexibel barnomsorg under 
kvällstid genom att anlita timanställda barnskötare åt de barn som behöver omsorg i samband 
med förälders/föräldrars deltagande i kommunpolitiska sammanträden eller beredningar  
 
att de avgifter som tas ut för barnomsorg enligt att-satserna ovan ska hållas så pass låga att 
det inte innebär en ekonomisk förlust att vara politiskt aktiv. Avgifterna ska alltså gott och 
väl täckas av det arvode som utgår för deltagande i sammanträden eller beredningar. 
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