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Medierapporteringen om 
gängkriminaliteten i både 
Norrköping och länet har 
fått de östgötska riksdags-
ledamöterna Andreas Nor-
lén (M) och Finn Bengtsson 
(M) att engagera sig. 

Under måndagen besöktes 
närpolisen i Ektorp.

–Vi ville se hur man job-
bar här i Norrköping, sade 
Andreas Norlén. Det rör 
sig om samma problem i 
hela länet och vi ville se hur 
man gör här för att följa 
upp de ungdomar som är i 
riskgruppen.

”Nolltolerans”
Rikspolisstyrelsen har på 
uppdrag av regeringen in-
rättat sociala insatsgrup-
per, för samarbete mellan 
polis, skola och social-
tjänst för att motverka ny-
rekrytering till kriminella 

gäng och hjälpa dem som 
vill ut ur ett gäng. 

Linköping har grupp
Linköping är en av de kom-
muner där en insatsgrupp 
har inrättats.

Med på mötet var även 
Ronny Ståhling, resurs-
pedagog på Ektorpssko-
lan, där man har infört en 
”nolltolerans”, där alla 
händelser av brottslig ka-
raktär anmäls till närpoli-
sen med ett positivt resul-
tat.

– Ungdomspolisen har 
fungerat som fältarbetare, 
engagerade och jättedukti-
ga i sitt arbete, sade Ronny 
Ståhling. Tyvärr ska de nu 
inordnas under ordnings-
polisen.

– Då finns det en uppen-
bar risk att man inte priori-
terar ungdomsarbetet.

Ett samverkansavtal 
mellan polisen och kom-

munerna gick ut förra året, 
men ett nytt avtal är på väg 
att signeras, både av läns-
polismästaren och före-
trädare för kommunerna. 
Ett avtal, som går ut på att 
förstärka insatsen mot de 
kriminella nätverken. 

Där ingår bland annat en 
kartläggning av ungdoms-
gäng innan de hinner bli 
grovt kriminella. 

Ska kunna ”kliva av”
Unga som väljer att hoppa 
av från de kriminella gäng-
en ska också ges bättre 
möjligheter att, med sam-
hällets resurser, kunna 
lämna en brottslig karriär.

– Samverkan är ett mås-
te, sade Finn Bengtsson. 
Och avtalet mellan polisen 
och kommunerna är nu på 
väg att undertecknas.
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Unga ska få hjälp lämna gängen

Päivi Johansson, Norrköpingsmoderaterna, tillsammans med partikollegorna och 
riksdagsledamöterna Finn Bengtsson och Andreas Norlén. Sittande Göran Eriksson, 
gruppledare närpolisen Ektorp.  FOTO: MICHAEL SVENSSON
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En okänd man ska ha 
kontaktat en flicka 
utanför Enebyparks 
idrottshall efter skol-
tid. Skolan har nu 
polisanmält händel-
sen. 

Det hela ska ha ägt rum på 
eftermiddagen/kvällen i 
förra veckan. Det är bar-
nets förälder som tagit 
kontakt med skolan. 

– Det är en förälder som 
kontaktat oss som har för-
stahandsinformation, men 
sedan är det föräldrar som 
har hört om olika händel-
ser men vars barn inte har 
varit inblandade, säger Su-
sanne Rask, rektor på Ene-
bypark som har cirka 220 
barn från förskoleklass till 
årskurs sex. 

Det är därför lite oklart 
hur många barn som bli-
vit drabbade. En förälder 
har berättat att en man 
ska ha sagt till en flicka att 
någonting hänt hennes 
förälder, som därför inte 
skulle kunna hämta henne 
efter skolan. Mannen ville 
att flickan skulle hoppa in i 
hans bil för att få skjuts till 
sjukhuset.

Talat med barnen
Trots att händelsen in-
träffade efter skoltid tar 
skolan det som inträffat på 
största allvar. Personalen 
informerades i slutet av 
förra veckan och samtliga 
föräldrarna informerades 
i veckobrev antingen i fre-
dags eller på måndagen. 
Lärarna har också tagit 
upp saken i sina klassrum.

– Man försöker ju prata 
med barnen efter den ålder 

som de har. Det är klart att 
det är obehagligt för alla att 
det finns någon runtom-
kring i området. 

Inte enda platsen
Händelsen har polisan-
mälts. 

– Vi måste ju ta det på all-
var när vi får den här infor-
mationen, så vi har kontak-
tat polisen och berättat vad 
vi har fått för information, 
säger Susanne Rask.

Skolans rektor berättar 
att när de kontaktade poli-
sen fick de höra att det figu-
rerade liknande historier 
från andra platser i Norr-
köping.

Okänd man försökte 
lura med sig flicka


