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Ett jämlikt Klippans kommun 
 

Människans frihet socialdemokraternas viktigaste mål. Alla människor ska vara fria 
att utvecklas som individer. Man ska råda över sitt eget liv och påverka samhället. 
Därför är jämlikhet en förutsättning för frihet. Ett samhälle som ger alla människor 
möjlighet att utveckla sin fulla potential skapar en stark grund för demokrati och 
delaktighet.  Välfärden är avgörande för att skapa ökad jämlikhet och jämställdhet.  
 
Det handlar om att skapa trygghet för människor genom en skola och vård och 
omsorg av hög kvalitet, generösa socialförsäkringar och rätt till en bostad. En stark 
gemensam välfärd är ett effektivt verktyg för att omfördela samhällets resurser och 
utjämna klasskillnader. Människors behov utgör grunden, inte ekonomiska 
förutsättningar. Det ger människor möjlighet att vara med och forma sina liv.   
 
I handlingsprogrammet kan du se vad Socialdemokraterna vill arbeta för 
under den kommande mandatperioden 2019 – 2022! 
 
 
 
 

 

 
Vår expedition 
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En omsorg i världsklass 
 
Vår målsättning är att alla ska känna sig trygga i förvissningen om att den dagen 

man av olika skäl är i behov av samhällets insatser så finns dessa tillgängliga 

Mandatperioden började i en uppförsbacke, med ett stort underskott. Åtgärder 

sattes in för att hindra denna utveckling. När vi nu nära nog har en budget i balans 

kan vi lägga ett större fokus på att utveckla och effektivisera verksamheten. Allt för 

att våra medborgare ska få en god service. 

 Vård och omsorg ska fortsättningsvis huvudsakligen bedrivas i egen regi. 

 Den enskilde ska ha fortsatt stort inflytande över sin vardag oberoende av 

det behov och stöd man behöver. 

 Bostäder för vård, omsorg och service ska finnas i antal som motsvarar 

behovet. 

 Fler trygghetsboende tillskapas. 

 
 

 
Tillväxt, jobb och utbildning 
 
Skola, barnomsorg och boende är viktiga faktorer för ett fungerande arbetsliv. På 
samma sätt ger ett utvecklat näringsliv i kommunen förutsättningar för byggandet 
av bostäder, skapande av nya skolor och förskolor, vilket skapar nya arbetstillfällen.  
 
 

Boende 

Under den gångna mandatperioden har vi via det kommunala bostadsbolaget 

tillfört ett stort antal lägenheter. Kommunen har även byggt lägenheter för 

kommunplacerade och blockförhyrt lägenheter. Dessa lägenheter kommer att 

friställas, så att kommuninvånarna får tillgång till dem. Dessutom har ett stort antal 

tomter detaljplanerats så att det finns tomter i både Klippans, Ljungbyheds och 

Östra Ljungby/Stidsvigs tätorter.  

 Fortsätta att tillföra nya lägenheter i den takt det behövs utifrån olika 

målgruppers behov. 

 Efter marknadsundersökningar tillföra lägenheter på fler platser än i 

Klippans tätort. 

 Ta fram detaljplaner efterhand som efterfrågan ökar. 
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Näringspolitik 
 

Under den gångna mandatperioden har Klippans kommun klättrat i 

näringslivsrankingarna och företagen nyanställer, bygger ut och går i allmänhet bra. 

Vi har även ett levande affärsliv och en god dialog med företrädare från både 

näringsliv som från köpmannaföreningarna. Detta gör det möjligt för Klippans 

kommun att dra till sig nya aktörer och nya kommuninvånare. Nya 

kommuninvånare innebär fler som bidrar till att ekonomin fortsätter att utvecklas 

positivt och att kommunen kan leva upp till sin vision. 

Kommunen har en väl fungerande dialog med de statliga myndigheterna. Detta i 

kombination med en väl fungerande Arbetsmarknadsenhet och goda 

utbildningsmöjligheter på våra yrkesutbildningar gör att arbetslösheten är lägre än 

på många år.  

Turism är en annan viktig verksamhet och vi har prioriterat att ha kvar 

Turistinformationen centralt i Klippan kompletterad med Info Points ute vid 

besöksmålen sommartid.  

 

En samlad effekt av insatserna inom näringspolitik och turism skapar fler 

arbetstillfällen 

 Utveckla den goda dialogen med näringslivets olika aktörer. 

 Fortsätta det påbörjade arbetet att ha en tät dialog med statliga myndigheter 

för att få så många som möjligt i arbete och/eller studier. 

 Vara tillgängliga vid nyetableringar och när intressenter hör av sig om att 

köpa mark för företagsetableringar. 

 Intensifiera utvecklingen av våra gymnasieskolor för att ge så många som 

möjligt chansen att komma ut på arbetsmarknaden. 

 Genomföra planerna för företagsetableringar bl.a. vid motorvägen i Östra 

Ljungby. 
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Barn och utbildning 
 
Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till 

människors frihet att forma sina egna liv. När svenska företag inte kan rekrytera 

den kompetens de behöver kan vi inte stå och se på. Det förutsätter breda 

investeringar i utbildning. Vi har under flera år sett för låga resultat i skolan 

samtidigt som skillnaderna mellan olika skolor ökar. Elevernas sociala bakgrund 

spelar allt större roll för hur väl de lyckas i skolan. Senare års ökade klyftor bidrar 

till svårigheter för elever från familjer med små ekonomiska resurser. 

 Ökad individanpassning för elever som behöver extra stöd. 

 Ökad trygghet och aktivt arbete mot mobbing. 

 Lärartätheten i för- och grundskola motsvarar minst genomsnittet i landet, 

med så hög kvot behöriga lärare som möjligt.   

 En resursfördelning för alla förskolor och skolor efter barnens behov. 

 
 
 
 

 
Ljungbyhed Park (gamla F5) 
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Infrastruktur och kollektivtrafik 
 

Goda kommunikationer är en förutsättning för att kommunen ska fortsätta 

utvecklas och växa. Att kunna ta sig från sin bostad till skola, arbete, handel och 

fritidsaktiviteter är en prioriterad fråga i diskussionerna med Skånetrafiken. Som en 

sista utväg har vi under 2017 tillfört ekonomiska medel för att återinföra buss 520 

(Klippan – Helsingborg) under ett begränsat antal turer, men det är inte 

egenfinansiering av kollektivtrafiken som ska vara lösningen. Det har även förts en 

dialog med Trafikverket om en övergång för gång- och cykeltrafik över 

järnvägsområdet vid stationen. Beslut har tagits om att göra en första studie för hur 

det ska kunna se ut och vad det kan komma att kosta. 

Fiberutbyggnaden har under den gångna mandatperioden varit prioriterad och 

beslut har tagits som har gjort att vi är på god väg mot målet som är full utbyggnad 

på landsbygden. 

 Busslinje 518 (Klippan – Stehag) utökas med fler turer kvällar och helger. 

 Busslinje 510 (Klippan – Ängelholm) har en god turtäthet, men vissa tider 

behöver kompletteras. 

 Busslinje 520 (Klippan – Helsingborg) permanentas och utökas till sin 

ursprungliga turtäthet. 

 Fiberutbygganden fortsätter.  

 Trafikverket tillsammans med kommunen samfinansierar en 

järnvägsövergång vid stationen snarast möjligt. 

 
 
Miljö och klimat 
 
Miljöarbetet handlar i grunden om allas vår framtid. Det handlar bl.a. om att vårt 

vatten förblir rent och tillgängligt, att vi inte förorenar luft och mark och att vi har 

tillräcklig kontroll av de aktörer som lever och verkar i hela vår kommun. 

 Projekt Rönneå påbörjas, med utrivning av de tre kraftverken, och därmed 

möjliggör för ål, lax och öring att vandra fritt mellan Ringsjön och 

Skälderviken. 

 Fortsätta vara restriktiva när det gäller brytning av naturfyndigheter i vår 

kommun. 

 Efter kartläggning freda tätortsnära grönytor så att inte förtätningen innebär 

att dessa byggs bort. 
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Kultur och fritid 
 
Kultur 

Kulturen måste ha mötesplatser för samtal och reflektion utan ekonomiska 

avkastningskrav och utan den styrning som sådana krav medför. Samlingslokaler 

för föreningsliv, bildningssökande och kulturskapande ska stå öppna för alla till 

rimliga villkor. Vår idé om kulturpolitik bygger på att ge kommuninvånarna 

möjlighet till gemenskap och kulturella aktiviteter inom ett brett område.  

 Prioritera barnkultur som skall vara avgiftsfri. 

 Utöka öppethållandet på biblioteken så att biblioteken kan vara centrum för 

informationssökning, kunskap och förströelse. 

 Avsätta medel för konstnärlig utsmyckning i kommunen med 1 % av 

byggkostnaden. 

 Utveckla musikskolan till en Kulturskola. 

 

Fritidsverksamhet 

För att vår verksamhet skall vara attraktiv är det viktigt att fritidssektorn ges 

utrymme och att den kan stimulera till en meningsfull tillvaro. Vi vill att 

kommuninvånarna ska kunna träffas och ha en positiv fritid. På detta sätt ger man 

kommuninvånarna möjlighet till gemenskap, integrering, rekreation, fysiska 

aktiviteter samt naturupplevelser. 

 Fortsätta utveckla Sågens allaktivitetshus.  

 Utveckla ungdomsverksamhet i alla kommundelar. 

 Befintlig hall byggs ut vid Badhuset och fullmåttshall byggs i Klippan. 

 

 

Busstationen Östra Ljungby 
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klippan@socialdemokraterna.se   
 
Facebook: 
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