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Motion
Inför en avhopparverksamhet för ett tryggare
Huddinge
Gängkriminaliteten har blivit ett eskalerande problem i vårt land. I Huddinge finns ett
flertal väletablerade kriminella nätverk och organisationer. Gängens verksamhet är
inte bara farlig för de inblandade gängmedlemmarna utan också för allmänheten som
riskerar att komma i vägen när gängen gör upp med varandra eller internt. 2018
avled en ung man i Segeltorp efter att ha skjutits med 13 skott. Han hade förväxlats
med en gängmedlem. Samma år plockade en 63-årig man upp ett okänt föremål på
torget i Vårby Gård. Föremålet visade sig vara en handgranat som detonerade.
Mannen avled. I mars besköts två män utanför en företagslokal i Huddinge centrum.
Den 15:e september 2020 avled en man av skottskador i Skogås. I november ägde
en misstänkt skottlossning rum i Visättra natten till den 9/10.
Det är av största vikt att ha förebyggande insatser för att motverka att ungdomar
hamnar i gängmiljöer. Detta kan till exempel handla om fler vuxna i skolan, om
meningsfulla fritidsaktiviteter och attraktiva mötesplatser för unga. Det kan också
handla om att man måste intensifiera arbetet med fältsekreterare och nattvandring.
Här har kommunen det övergripande ansvaret men bör se civilsamhället som en
viktig resurs.
I studien The impact of neighbourhood deprivation on adolescent violent criminality
and substance misuse: a longitudinal, quasi-experimental study of the total Swedish
population (N. Långström, B. D’Onofrio, J. Hallqvist, J Franck och P Lichtenstein, 20
konstateras att ett områdes socioekonomiska förhållanden har stor påverkan på om
unga begår våldsbrott eller dras in i kriminella gäng. På polisens lista över utsatta
områden räknas såväl Skogås som Vårby upp. Detta beskriver allvaret i situationen
på ett tydligt sätt. Segregation, fattigdom och arbetslöshet, lågt valdeltagande och
brist på framtidstro. Sådana faktorer spelar roll för förekomsten av kriminalitet i våra
kommundelar.
Huddinge kommun har idag, trots ett stort antal allvarliga gängrelaterade incidenter
under de senaste åren, ingen organiserad avhopparverksamhet för gängkriminella.
Dock finns rutiner för avhopparstöd inom socialtjänsten. När någon vill hoppa av ett
kriminellt gäng har man istället tagit resurser från andra verksamheter, så som
boendestöd, för att finansiera detta arbete. Det är uppenbart att Huddinge kommun

behöver ett mer hållbart arbete än så för att nå resultat. Medel för att finansiera en
sådan verksamhet finns att söka hos Polismyndigheten.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
1. Huddinge kommun inrättar en avhopparverksamhet under ledning av
socialtjänsten med egen budget.
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