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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) om att 

Flemingsberg klassas som ett utsatt område och om åtgärder för att öka tryggheten 

i Huddinge  

Sedan 2015 listar polisen områden i Sverige där kriminella inverkar på lokalsamhället. Ett 60-tal orter 

klassas som utsatta områden, av olika grad. Faktorer som vägs in är socioekonomisk status, 

offentliga våldshandlingar, öppen narkotikahandel, koncentration av kriminella, hot och våld mot 

vittnen och om polisen har svårt att fullfölja sitt arbete i området. Listan ligger till grund för hur 

polisen ska prioritera sitt arbete.  

 

Sedan tidigare är två kommundelar i Huddinge – Vårby och Skogås – med på listan över utsatta 

områden. När polisen i mitten av oktober uppdaterade listan kom även Grantorp/Visättra i 

Flemingsberg med. Det är beklagligt, men samtidigt befogat. 

Det finns idag tre tungt kriminella nätverk etablerade i Huddinge, varav ett i Flemingsberg. 

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 kommunen.  

I somras hände så det som inte får hända. Två små barn var ute och lekte i Visättra när de träffades 

av pistolskott och skadades allvarligt. Inte långt innan blev barn och unga vittnen till en skjutning 

med dödlig utgång vid Annerstaskolan. Att gängkriminella använder våld i ett område där barn vistas 

visar på fullständig hänsynslöshet.  

Barnen var inte måltavlor för skjutningarna, men händelserna visar hur våldet mellan gängkriminella 

tar sig in i människors liv. Det här är inte något vi ska vänja oss vid. Utvecklingen med att 

gängkriminella breder ut sig måste stoppas.  

Sverige är i grund och botten ett tryggt land, men utvecklingen av gängkriminaliteten utgör ett 

allvarligt hot. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit fram det mest omfattande 

programmet mot gängkriminalitet som någonsin har funnits i Sverige. Programmet innehåller 

åtgärder både på kort och lång sikt, och på flera olika områden. Men polisen och de rättsvårdande 

myndigheterna kan inte lösa detta ensamma. Det kommer att krävas samarbete. Kommunerna får 

aldrig stå passiva.   

För att bygga en långsiktigt trygg kommun behöver flera åtgärder vidtas. Det handlar om att vi ska 

ha en skola där alla elever klarar kunskapskraven. Det handlar om att öka resurserna till tidigt 

förebyggande insatser genom att tillföra mer resurser till socialtjänsten. Och det handlar om att 

Huddinges unga ska erbjudas en meningsfull fritid och ett rikt föreningsliv. Det minskar riskerna för 

att hamna snett och i värsta fall dras in i kriminalitet.  

 

Socialdemokraterna har också föreslagit att kommunen ska införa en trygghetsfond. En 

trygghetsfond skulle utgöra ett viktigt komplement till det ovan nämnda arbetet och möjliggöra fler 



aktiva insatser för att förebygga brott. Det handlar om långsiktig finansiering för åtgärder som 

förbättrad belysning, kameror, områdesvärdar och beskära buskage, såväl som kultur- och 

fritidsarrangemang för unga.  

Socialdemokraternas inställning är att vi som kommun ska göra allt vi kan för att öka tryggheten. Vi 

kan dock inte göra allt själva utan behöver också nationellt stöd. I Huddinge behöver vi satsningen 

Sluta Skjut.   

Sluta Skjut är en brottsförebyggande satsning och långsiktig strategi som syftar till att minska det 

dödliga och grova våldet i kriminella miljöer. Strategin har testats som ett pilotprojekt i Malmö Stad 

sedan 2018 och under denna period har antalet skjutningar i staden minskat. Arbetet mot gängen i 

Malmö ger resultat.  

Genom Sluta Skjut, och genom att lägga om politiken lokalt och prioritera det förebyggande arbetet, 

är vi övertygande om att Huddinge kan bli en tryggare kommun att bo och leva i. Vägen dit går via 

färre, inte fler, utsatta områden. 

 

Mot bakgrund av det ovanstående vill vi fråga följande: 

- Vilket politiskt ansvar tar du för att Flemingsberg har adderats till listan över utsatta 

områden och att Huddinge kommun nu har tre områden som klassas som utsatta? 

- Kommer du att verka för att den brottsförebyggande satsningen ”Sluta Skjut” ska komma till 

Huddinge? 

- Vilka andra brottsförebyggande åtgärder är du beredd att investera i för att bryta 

nyrekryteringen till de kriminella nätverken i Huddinge och bygga en långsiktigt ökad 

trygghet i kommunen? 
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