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PROTOKOLLSANTECKNING
Ärende 22: Huddinge kommuns preventionsarbete - beslut om
instruktioner för referensgrupp samt val av ledamöter till densamma
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 handlar inte minst om tre tungt kriminella nätverk som är
etablerade i Huddinge och som i flera fall rekryterar unga till sin verksamhet, våld mot kvinnor och i
nära relationer, hedersrelaterat våld och om skolinbrott, skadegörelse och stölder.
Kommunens främsta uppgift och ansvar ligger på den preventiva sidan. Vi menar att det i arbetet för
ökad trygghet är grundläggande med fler lärare per barn i skolan, en socialtjänst med tillräckliga
resurser för ett proaktivt arbete, och fler möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid.
För att öka tryggheten krävs utöver samverkan mellan kommunens olika förvaltningar och
verksamheter också att kommunen samverkar med andra aktörer så som polisen, fastighetsägare,
brandförsvaret, regionen och civilsamhället.”
Vi vet nämligen hur många unga har det i de områden där det sociala skyddsnätet och givande
aktiviteter saknas. De får då istället hänga i centrum eller i trappuppgångar. I delar av kommunen ser
vi även att bristen på en meningsfull fritid kan leda till att unga människor hamnar på glid och i värsta
fall rekryteras till kriminella gäng. Det är inte bara en förlust för den enskilde utan för hela samhället.
Det förebyggande arbetet för att motverka att unga hamnar snett är alltid och på alla sätt mer
lönsamt än repressiva åtgärder i efterhand.
Socialdemokraterna vill se ett större politiskt ansvarstagande för dessa frågor. Därför förespråkade vi
fler ledamöter i den politiska referensgruppen för det preventiva arbetet såväl som en mer aktiv roll
för de förtroendevalda. Vi beklagar att vi inte fick gehör för detta, men kommer att vara en aktiv och
konstruktiv part i den grupp som nu tillsätts.
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