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MOTION 
 

Stärk arbetet mot kriminalitet i Huddinge – Inrätta en 
permanent trygghetsfond 
 
Huddinge är i många avseenden en trygg och säker kommun att bo, leva och 
verka i. Flera bra rutiner och strukturer finns också på plats för att öka 
tryggheten. Bland dem kan nämnas en god samverkan med lokalpolisen, 

medborgardialoger i de olika kommundelarna, kamera- och väktarbevakning, och 
sommarjobbssatsningen Unga för orten. 
 
Samtidigt finns det flera anledningar till varför det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i Huddinge behöver intensifieras.  
 
Det kanske mest påtagliga skälet är att det idag finns tre tungt kriminella nätverk 
etablerade i Huddinge: i Flemingsberg, Länna och Vårby. Konsekvenserna av 

detta är allvarliga.  
 
De senaste åren har Huddinge drabbats av ett flertal skjutningar och våldsdåd 
med sprängmedel inblandade. Det har skett både i de områden där de kriminella 
nätverken har sin bas såväl som i andra delar av Huddinge. Ofta har 
narkotikahandeln – och de ekonomiska skulder och rivalitet mellan olika gäng 
som följer därav – varit skälet till de våldsamma och ibland dödliga 
uppgörelserna.  
 
Huddinge har även andra problem med otrygghet som behöver stävjas. Det 
handlar bland annat om inbrott och skadegörelse i kommunens skolor, 
bostadsinbrott och stöldligor, olovlig körning och parkering i våra 

bostadsområden, och cykelstölder och rån runt i synnerhet 
pendeltågsstationerna.  
 
Följderna av brottsligheten i Huddinge är allvarliga, för såväl brottsoffer som för 
samhället i stort. Det handlar både om risker för trauma och psykisk och fysisk 
ohälsa för de drabbade och om ekonomiska kostnader för kommunen1.  
 

 
1 Tillsammans mot brott – Ett nationellt brottsförebyggande program (2016, s. 3-4) 



Arbetet för att bekämpa brottslighet och öka tryggheten är därför viktigt och 
behöver bedrivas brett. Det inkluderar satsningar på såväl polisen som på 
rättsväsendet. Men inte minst handlar det om det förebyggande arbetet där 
kommunen utgör en nyckelaktör.  
 
Samtidigt saknar Huddinge sedan länge finansiering för brottsförebyggande och 
trygghetsskapande åtgärder. Avsaknaden av detta försvårar och i vissa fall 
motverkar den kommunala brottspreventionen men underlättar för kriminella 
strukturer. Därför föreslår Socialdemokraterna att det inrättas en trygghetsfond.  
 

Syftet med att inrätta en trygghetsfond är att möjliggöra permanent finansiering 
för Huddinges brottsförebyggande arbete och därigenom stärka arbetet mot 
kriminalitet. Det sker genom att kommunen varje år avsätter medel för 
brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser och åtgärder som 
kommunens nämnder och bolag kan ansöka om. 
 
En trygghetsfond skulle kunna fördela resurser till både social brottsprevention i 
form av exempelvis nattvandring, trygghetsvärdar och fritidsaktiviteter, och 
situationell brottsprevention som trygghetskameror, belysning, kapa buskage 
och tryggheten i den offentliga miljön2. Att inrätta en trygghetsfond är också 
särskilt angeläget nu när regeringen har tillsatt en utredning som ska föreslå hur 
ett lagstiftat kommunalt ansvar att arbeta brottsförebyggande kan utformas3. 

 
Det mest grundläggande för att bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete 
är att det bygger på kunskap och fakta. För att trygghetsfondens medel ska 
användas så effektivt som möjligt skulle fördelning baseras på statistik, 
expertkunskap, trygghetsmätningar och andra relevanta underlag. Det är också 
viktigt att åtgärderna därefter följs upp och utvärderas för att kommunens 
trygghetsskapande arbete ständigt ska utvecklas och förbättras. Därtill bör 
arbetet ske i nära samverkan med polisen och andra berörda aktörer som 
föreningslivet, civilsamhället och det lokala näringslivet4. 
 
En trygghetsfond ska inte ses som svaret på alla de utmaningar kopplat till 
otrygghet och brottslighet som Huddinge står inför. För att bygga en långsiktigt 

trygg kommun behöver även flera andra åtgärder vidtas. Det handlar framför allt 
om att vi ska ha en skola där alla elever klarar kunskapskraven och att Huddinges 
unga ska erbjudas en meningsfull fritid och ett rikt föreningsliv. Det minskar 

 
2 Tillsammans mot brott – Ett nationellt brottsförebyggande program (2016, s. 7, 18) 
3 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/11/kommunernas-ansvar-for-
brottsforebyggande-arbete-utreds/ 
4 Det brottsförebyggande arbetet i Sverige (2018, s. 5-7), Tillsammans mot brott – Ett nationellt 
brottsförebyggande program (2016, s. 4-5, 11, 14, 16, 23)  



riskerna för att hamna snett och i värsta fall dras in i kriminalitet5. En 
trygghetsfond skulle utgöra ett viktigt komplement till det här arbetet och 
möjliggöra fler aktiva insatser för att förebygga brott.  
 
Mot bakgrund av det ovanstående föreslår vi att: 
 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en trygghetsfond i Huddinge. 
 
 
 

För Socialdemokraterna  För Socialdemokraterna   
 
 

 

Rasmus Lenefors  Pran Malhotra 

 

 

 
5 Tillsammans mot brott – Ett nationellt brottsförebyggande program (2016, s. 10-11) 


