Interpellation till ansvarigt kommunalråd i Norrköpings kommun
Bekämpa spontankriminaliteten
Bara för att ge exempel på det man kan benämna spontankriminalitet vill jag återge
några fall.
Den 13 juli i 2011 kom en 37 årig kvinna fram till en 68-årig dam vid en bankomat i
centrala Norrköping. Jag kallar dem nedan för 37-åringen och 68-åringen. Den senare
använde rollator på grund av sin reumatism.
37-åringen bad om pengar och 68-åringen svarade att hon inte hade tillräckligt med
pengar för sig själv. 37-åringen slet ifrån henne plånboken på ett mycket bryskt sätt.
68-åringen ramlade omkull och förlorade sina sista pengar. Händelsen har medfört ett
stort obehag när hon i fortsättningen ska ta ut pengar från bankomater. Det hela
fångades lyckligtvis på kamera, vilket resulterade i att 37-åringen kunde gripas.
Den 29 juni 2011 antastade samma 37-åriga kvinna en 17-årig tjej på en bänk i
Hörsalsparken. Efter att 17-åringen vägrade att lämna ifrån sig pengar blev hon slagen
av 37-åringen.
Den 5 augusti 2011 mötte 37-åringen och hennes pojkvän en 15-åring på Riksbron.
Paret erbjöd 15-åringen att köpa en stulen dator. När denne avböjde kastade paret
hans cykel i strömmen. 37-åringen försökte också sälja samma dator till en man på en
uteplats och när denna också avböjde resulterade det i dödshot.
Var och varannan helg sker det slagsmål och otrevligheter runt Norrköpings krogar.
Fredagen den 30 september greps en 19 åring misstänkt för misshandel och en 24åring greps misstänkt för våld mot tjänsteman. Lördagen den 1 oktober greps en 18åring efter slagsmål i krogkön.
Särskilt det som man kan se som spontana brott, mer eller mindre oplanerade av
brottslingarna själva, är svåra för polisen att komma åt utan vittnen eller
övervakningskameror.
Med bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande frågor:
1. Kommer kommunen arbeta för att installera fler övervakningskameror i
områden som idag anses stökiga för att stötta polisen i sitt arbete?
2. Vad avser kommunen göra för att hjälpa polisen att förhindra och lösa
den spontana brottsligheten samt öka tryggheten och minska rädslan för
spontankriminalitet hos Norrköpings invånare?
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