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Tema trygghet på höstens ortsmöten
ALE. Ett tryggare Ale är 
temat på höstens orts-
utvecklingsmöten.

Kommunledningen vill 
ha ortsbornas synpunk-
ter på vilka åtgärder 
som kan skapa en större 
trygghet.

-
fattning om att brotts-
ligheten har ökat i Ale, 
men det är faktiskt inte 
sant, säger kommunchef 
Björn Järbur.

Trygghetsfrågorna får stort 
utrymme på ortsutvecklings-
mötena i oktober. Mötesdel-
tagarna får bland annat sva-
ra på en enkät under kaffet 
och kommunledningen med 
tjänstemän och ledande poli-
tiker svarar sedan på aktuella 
frågeställningar.

– Det finns en skillnad på 
faktisk och upplevd trygghet. 
Statistiskt sjunker brotts-
ligheten i Ale, men vi kan 
aldrig ta ifrån känslan hos de 
alebor som upplever en mot-
satt känsla. Därför måste vi 
lyssna till dem och höra vad 
de anser kan skapa en ökad 
trygghet, menar Kommun-
styrelsens ordförande Paula 
Örn (S).

Enligt statistik från 
Brottsförebyggande rådet 

har alebornas trygghetskäns-
la sjunkit något under åren 
2011-2015. En utveckling 
kommunledningen gärna vill 
mota.

– Vi måste möta den käns-
la av otrygghet som uppen-
barligen en del alebor bär 
på. Samtidigt är det viktigt 
att redovisa vad som är fakta 
i målet och det är att antalet 
brott i Ale minskar. Precis 
som på många andra platser 
i landet upplever ändå med-
borgarna  att brottsligheten 
har ökat, säger Björn Järbur. 

Samarbete lyfts fram som 
en viktig och avgörande fak-
tor i trygghetsarbetet.

– Alla måste fundera på 
vad var och en kan bidra 
med. Föreningslivet, bo-
stadsbolagen, näringslivet, 
polisen, fältarbetare och ale-
borna kan tillsammans göra 
skillnad, uppmanade Björn 
Järbur.

Polisens ökade närvaro 
har haft effekt på flera sätt.

Oacceptabelt
– När polisen gör tillslag och 
stör de kriminella nätverken 
får det konsekvenser. Det 
skapar tyvärr en del motre-
aktioner och stenkastning 
mot polisen är självklart helt 
oacceptabelt. Vi har från 
kommunledningens sida haft 
ingående samtal med polisen 
om att med stor enad kraft 
slå tillbaka mot detta, säger 

Björn Järbur.
Resultatet av enkäter-

na från höstens ortsmöten 
kommer sedan att tas med i 
kommunens fortsatta trygg-
hetsarbete med polisen.

Oppositionsråd Mika-
el Berglund (M) var också 
inbjuden att medverka i pre-
sentationen av Ale kommuns 
trygghetsarbete, men han 
avböjde.

– Man försöker gömma 
sig bakom statistik och jäm-
förelser med andra kommu-
ner när vi helt uppenbart har 

alebor som inte vågar gå ut 
om kvällarna. Det finns fak-
tiskt de som inte ens vågar gå 
hem från pendelstationerna. 
Jag vill att vi pratar öppet 
om de faktiska problem vi 
har i Ale. Jag vill att vi pratar 
om knallskotten i Nödinge, 
skadegörelsen på Ale Torg, 
klottret i Alafors och den 
rädsla flera alebor känner, 
säger han.

Paula Örn beklagar att 
oppositionen inte har önskat 
medverka.

– Jag upplever att det är 

precis det som Berglund 
säger som vi försöker göra. 
I dialog med aleborna på 
höstens ortsutvecklingsmö-
ten hoppas vi få många nya 
inspel om trygghetsskapande 
åtgärder. Vill inte oppositio-
nen vara med på det så är det 
upp till dem.

Små förändringar
I våras deklarerades att orts-
utvecklingsmötena skulle 
återkomma i en ny form till 
hösten. Förändringarna var 
knappt noterbara.

– Vi är inne i en process 
och därför låter vi nu mö-
tesdeltagarna fylla i en en-
kät, där vi försöker fånga 
upp vad deras åsikter. Den 
ändring som är gjord är att 
frågor som inkommer i sam-
band med ortsmötet inte 
ska behöva vänta ett halvår 
till nästa möte innan de be-
svaras. Det ska gå betydligt 
fortare och svaren ska publ-
iceras på hemsidan. Dess-
utom ska varje ortsmöte ha 
en gemensam Ale-fråga som 
diskuteras. Denna gång blev 
det trygghet, säger Inga-Lill 
Andersson (S), kommun-
fullmäktiges ordförande.

Belysning är en viktig trygghetsfaktor, men trots upplysta pendelstationer anser ändå många 
alebor att just detta är de mest otrygga platserna i Ale.
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ANMÄLDA BROTT

Totalt antal anmälda brott:
2011: 1593
2012: 1559
2013: 1636
2014: 1570
2015: 1543
Merparten är bilrealterade 
brott.

Brott ortsvis i Ale 2015
Surte:  161
Bohus:  207
Nödinge:  471
Nol:  195
Alafors:  94
Älvängen:  268
Skepplanda: 135
Alvhem:  12


