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NÖDINGE. En gemensam 
satsning för ett tryggare 
Ale. 

Under det närmaste 
året kommer polisen 
och kommunen genom-
föra en rad aktiviteter 

och narkotikarelaterad 
brottslighet.

I lördags lanserade 
Polisen och Ale kommun 
sitt medborgarlöfte.

I fokus för medborgarlöftet 
står trafik och narkotika. En 
rad riktade trafikkontroller 
och insatser mot narkoti-
kaförsäljning är planerade 
under året. Samtidigt sker 
det också ett förebyggan-
de arbete genom olika in-
formationsinsatser. Bland 
annat kommer kommunen 
arrangera ett ”föräldracafé 
inför tonårstiden” med tema 
alkohol, narkotika, doping 
och tobak.

– Det är viktigt att vi i 
högre grad involverar med-
borgarna i arbetet att öka 
tryggheten. Förhoppningen 
är att dessa aktiviteter ska 
minska de upplevda pro-

blemen i kommunen. Vår 
samverkan med kommunen 
och invånarna är viktig för 
att vi ska kunna utgå från en 
gemensam lokal lägesbild 
och jobba utifrån den. Det 
blir ett mer strukturerat och 
effektivt arbete, säger kom-

munpolis Anna Åberg.
Medborgarlöftet är en 

del av samverkansöverens-
kommelsen kallad Trygg i 
Ale – en långsiktig satsning 
där polisen, kommunen och 
medborgarna samverkar 
för att öka tryggheten i Ale 

kommun. Inom ramen för 
Trygg i Ale har polisen och 
kommunen tagit fram en 
gemensam lokal läges- och 
problembild. Den bygger 
på samlad information från 
dialoger med medborgare, 
medarbetare och samver-

kanspartners, statistik från 
trygghetsmätningar samt 
polisens brottsstatistik.

I den lokala lägesbilden 
har medborgarna, polisen 
och kommunen beskrivit 
narkotika och trafikrelatera-
de brott som några av pro-

blemområdena i Ale kom-
mun.

I medborgardialogerna 
har det bland annat fram-
kommit att invånarna i Ale 
upplever att fortkörning är 
ett problem i stora delar av 
kommunen, både på större 
och mindre vägar. Även stö-
rande moped- och A-trak-
torkörning är ett bekymmer.

Utöver detta uttrycker 
också invånarna en oro över 
ungas tillgång till och an-
vändning av narkotika och 
önskar att arbetet mot nar-
kotika ska intensifieras.

Polisens och kommunens 
gemensamma bild är att till-
gängligheten av narkotika är 
stor och ungdomarna har en 
förändrad och mer liberal 
inställning till narkotika idag 
än tidigare. Problem med 
narkotika finns i hela kom-
munen.

– Det är viktigt att vi har 
samma problembild och kan 
koordinera våra insatser. Det 
är det bästa sättet att möta 
den upplevelse av otrygghet 
som medborgarna känner. 
Den stora frågan för kom-
munens del är att det drogfö-
rebyggande arbetet och att vi 
kan trimma tidiga insatser i 
kommunens alla delar, säger 
Mats Edvardsson, adminis-
trativ chef i Ale kommun.

I lördags undertecknades medborgarlöftet för Ale av chefen för lokalpolisområde Kungälv/Ale, Teodor Smedius, och kommunstyrelsens 
ordförande Paula Örn.

Medborgarlöftet lanserat

TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se
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