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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel 
Dronjak med frågor om tryggheten för kvinnor i Huddinge 
 
Huddinge ska vara en trygg kommun att leva, verka och vistas i. För att skapa ett 
tryggt samhälle behövs ett strategiskt och målmedvetet brottsbekämpande 
arbete. Lika viktigt är det att satsa på förebyggande insatser så att brott inte 
uppstår. 
 
Nyligen presenterade Brottsförebyggande rådet den nationella 
trygghetsundersökningen. Undersökningen visar på en rad positiva trender 
såsom att förtroendet för polisen ökar liksom förtroendet för resterande 
myndigheter som finns med i undersökningen. 
 
Däremot finns det fortsatt mycket som oroar och där trenden inte är lika positiv. 
Det gäller bland annat att det fortsatt råder stora skillnader i utsatthet för brott 
mellan män och kvinnor inklusive stora skillnader mellan olika åldersgrupper. 
Särskilt allvarligt är det att nästan varannan ung kvinna i åldern 20-24 år har 
mycket eller ganska ofta tagit en annan väg på grund av oro för brott. Det kan 
jämföras med 14 procent av männen i motsvarande åldersgrupp. Nästan en 
tredjedel av befolkningen uppger också att de känner sig mycket eller ganska 
otrygga att gå ensamma under sena kvällar i sitt bostadsområde. Andelen 
otrygga är särskilt stor bland de yngsta och äldsta kvinnorna i undersökningen. 
Undersökningen belyser även att varannan kvinna i åldern 20-24 år känner oro 
att utsättas för våldtäkt eller sexuella angrepp.  
 
Utfallet i den nationella trygghetsundersökningen känns igen när man bryter ner 
siffrorna på regionnivå i Stockholm. Här har andelen kvinnor som 
självrapporterat att de blivit utsatta för sexualbrott de senaste åren har ökat och 
fler kvinnor än män känner sig otrygga när de befinner sig sent på kvällen i sitt 
bostadsområde. Medan enbart 2 % av männen uppger att de blivit utsatta för 
sexuella angrepp eller våldtäkt är siffran 21 % för kvinnor. Detta är inte bara 
oroande utan också oacceptabelt. Som invånare i Sverige, Stockholmsregionen 
och Huddinge ska man känna sig trygg.  
 



Trygghet är en viktig förutsättning för att öka jämlikheten och förbättra de olika 
bostadsområdena i kommunen. Det är tydligt att det här finns mycket att arbeta 
med för att skapa ett tryggare Huddinge. Siffrorna i delårsrapporten avseende 
hur man trivs i sitt bostadsområde vittnar om stora skillnader. I Flemingsberg 
uppger bara 31 procent att de trivs bra tillskillnad från Snättringes 82 procent. 
Andelen elever i årskurs 9 som upplever sitt bostadsområde som tryggt på 
kvällstid är bara 63 procent och även där finns stora skillnader såväl mellan olika 
geografiska områden som kön. I Vårby är siffran 50 procent jämfört med Länna 
där siffran är 81 procent. 
 
Regeringen har de senaste åren gjort viktiga satsningar för att öka tryggheten 
samtidigt som fler satsningar föreslogs också nyligen i budgeten i samarbetet 
med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Det handlar bland annat om en 
förstärkning av Polisen, ett 30-tal straffskärpningar, ett reformprogram för 
minskad segregation, en strategi med åtgärder för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor och satsningar på hela rättskedjan. Detta måste rimligtvis mötas upp 
med nödvändiga satsningar på lokal nivå även i Huddinge.  
 
Mot bakgrund av det ovanstående frågar vi dig: 
 

- Är du orolig över skillnaderna i upplevd otrygghet och att utsatthet för sexualbrott 
är så hög bland kvinnor? 

- Vilka lokala åtgärder är du beredd att vidta för att göra Huddinge till en tryggare 
kommun för kvinnor i alla kommundelar? 
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