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Motion om att öka chanserna för ett liv utan missbruk och kriminalitet 

I den nya regeringsförklaringen går det att läsa: ”Det brottsförebyggande arbetet startar i striden mot 

fattigdom och segregation. För att fler ska lämna kriminaliteten bakom sig införs ett nationellt exitprogram, och 

för att färre ska lockas in anställs fler fältarbetare och områdespoliser. Vi är hårda både mot brotten och brottens 

orsaker. ” 

För att vi ska lyckas i kampen mot missbruk och kriminalitet behöver vi ta hjälp av alla goda 

krafter som finns. Mycket bra arbete pågår redan i Helsingborg men vi behöver intensifiera våra 

insatser i det förebyggande strategiska arbetet. De senaste åren har vi sett en ökning av både unga 

missbrukare och unga rekryterade till kriminella miljöer. För att stoppa den utvecklingen måste vi 

vara proaktiva och kväva missbruk och kriminalitet i sin linda.   

Det är på sin plats att nämna att Helsingborg stad har byggt upp ett professionellt och ambitiöst 

avhopparteam men för att Helsingborg ska klara de utmaningar som vi som stad står inför måste 

fler resurser tillskjutas och det förebyggande arbetet prioriteras. Vi socialdemokrater ser 

föreningslivet och den idéburna sektorn som viktiga aktörer i det förebyggande arbetet mot 

missbruk och kriminalitet. I Föreningslivet finns det flera aktörer med gedigen erfarenhet som 

tillexempel Fryshuset som kan komplettera kommunens verksamhet på ett bra sätt och på så vis 

öka möjligheterna att nå ut till barn och ungdomar som i lägre utsträckning söker sig till 

kommunens verksamheter. Förbättrade uppväxtvillkor ger större framtidstro och det är ett 

utomordentligt vaccin mot ett liv i kriminalitet, missbruk och utsatthet.  

 

Utifrån ovan nämnda yrkar vi på att: 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med idéburen sektor och föreningslivet 

samordna och utveckla stadens samlade insatser för att förebygga, upptäcka och 

förhindra att barn och unga hamnar i missbruk och kriminalitet. 

 

 

För den socialdemokratiska gruppen i Kommunfullmäktige 
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