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Motion om fältarbetare 
 

Polisen anger att tonåren är den mest brottsintensiva perioden i livet. Både flickor och pojkar begår 

och utsätts för brott, men pojkar begår fler och grövre brott. Enligt polisen har ungdomsbrotten legat 

på en stabil nivå under de senaste 30 åren. Trotts det, ökar upplevelsen av otrygghet bland 

hässleholmarna. De senaste veckorna har vi läst om oroligheter på Kulturhuset, Ljungdala, med mera. 

Varje barn som hamnar i brottslighet är ett barn för mycket. Det försvårar individens möjligheter att 

klara ett självständigt liv och innebär stora samhällskostnader. Socialt fältarbete är ett framgångsrikt 

sätt att jobba för att förebygga att unga hamnar i brottslighet.  

 

Fältarbetarna jobbar på individuell-, grupp-, och strukturellnivå när det gäller barn och ungdomar som 

riskerar hamna i sociala problem. En fältsekreterare jobbar förebyggande och uppsökande med barn 

och ungdom. Det uppsökande arbetet består av att vara ute så mycket som möjligt i ungdomsmiljöer, 

både dag och kvällstid, vardagar och helger för att stötta och upptäcka ungdomar som riskerar att fara 

illa på olika sätt. Det förebyggande arbetet bygger på samarbete med andra aktörer som skolor, 

föreningar, polis med flera. I vår kommun kan fältarna bidra till det positiva arbetet som gruppen 3 

förvaltningar bedriver. Fältarna arbetar även rådgivande och ger stöd till unga och deras föräldrar. 

Frivilligheten skapar en god relation till barn och ungdomar utan det hårda egenmäktiga bemötandet, 

vilket i många fall inte tas emot positivt bland barn och ungdomarna. Bemötandet och intresset som 

barnen och ungdomarna får leder till tillit och att de finner en trygghet i de vuxna och till ett samhälle 

där de behöver integreras. Fältarna har tystnadsplikt men även anmälningsskyldighet, vilket innebär ett 

ansvar att agera i de fall man befarar att en ungdom far illa.    

 

Det är också viktigt att engagera frivilliga krafter, i arbete med barn och unga. Det är ett långsiktigt 

och kontinuerligt arbete, där det behövs skapa strukturer och en gemensam värdegrund som ökar 

tryggheten och integrationen och samtidigt minskar kriminaliteten. Samtidigt som de förebygger 

kriminalitet och brygger broar över de ökande klyftorna i samhället finns fältarna som viktiga vuxna 

som bryr sig om och som visar sig ta ansvar.  

 

Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar om att återställa och finansiera fältarbetare.  

 

Hässleholm, januari 2021  

Arberesha Sabani (MP) och Dolores Öhman (MP) 


