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Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak (M) 
om åtgärder för att öka tryggheten i Skogås 
 
Socialdemokraternas mål är ett tryggt och levande Huddinge för alla, där människor boende 
i kommunens samtliga delar känner en stark tillit till sitt område och sina medmänniskor. 
Kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete ska finnas med som ett 
naturligt inslag i alla delar av kommunens arbete. Det innebär att arbetet med att öka 
tryggheten i Huddinge måste ske kort- och långsiktigt, brett och tvärsektoriellt. 
Ambitionerna måste omfatta hur vi formar skolorna, hur vi stärker civilsamhället, vilken fritid 
vi erbjuder barn och unga, hur vi upprustar våra bostadsområden och vilka säkerhetshöjande 
åtgärder vi beslutar om i våra centrum. 
 
De senaste åren har Huddinge drabbats av en rad våldsamma händelser som har skapat en 
ökad otrygghet i kommunen. Det har varit skjutningar, sprängningar och andra grova 
våldsbrott. Det här kan vi aldrig acceptera.  
 
Ingen förväntar sig att Huddinge kommun på egen hand kan lösa alla våra utmaningar med 
brottslighet och otrygghet, men kommunen sitter på ett stort antal nycklar som såväl Polisen 
som Brottsförebyggande rådet menar är grundläggande om vi ska motarbeta gängen och 
trygga Huddinge. 
 
Den senaste tiden har Skogås drabbats av en rad våldsamma händelser som har skapat 
otrygghet i området. I slutet av januari skedde en explosion utanför ett flerfamiljshus. 
Tidigare i år knivskars en tonårspojke vid ett rån i Skogås centrum, vilket har rubricerats som 
mordförsök. Därtill har det under den senaste tiden bl.a. skett ett flertal rån och andra 
våldsamma händelser runt centrala Skogås. Situationens allvar i Skogås understryks av att 
kommunens lägesbild kategoriserar det som ett kritiskt läge i form av en femma på den 
femgradiga skalan.   
  
Mot bakgrund av det ovanstående vill vi fråga följande: 
 

• Är du beredd att se över om de planerade kamerorna i Skogås centrum är 
tillräckliga för att dokumentera brottslighet? 

• Är du beredd att samtala med Huge Bostäders ledning om att under en period 
öka antalet ordningsvakter och väktare i Skogås centrum? 

• Är du beredd att se över om den befintliga belysningen i centrala Skogås är 
tillräcklig för att minska otryggheten?  



• Kommer du att vidta andra åtgärder för att bekämpa brottsligheten och öka 
tryggheten i Skogås? 
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