
   

 Årsredovisning av brottsstatistik för Ale kommun 2016  
 

Det brottsförebyggande arbetet handlar om att göra Ale till en trygg, säker och attraktiv 

kommun att bo och verka i. Varje månad görs en sammanfattning av alla polisanmälda 

allvarliga1 brott i Ale kommun vid varje årsskifte görs en redovisning av året som gått. 

 

Under 2016 anmäldes totalt 1809 allvarliga brott i Ale kommun, vilket är 266 anmälningar 

fler än 2015, då 1543 allvarliga brott anmäldes. Av dessa 1809 anmälningar är 1140 så 

kallade förmögenhetsbrott.2 De har ökat med 90 anmälningar, då det 2015 var 1050 

förmögenhetsbrott. Det innebär alltså en uppgång av anmälda brott under 2016. 

 

Denna höjning kan i viss mån förklaras av att Ale kommun i januari 2016 organiserades till 

att tillhöra polisorganisation Kungälv/Ale. Ett nytt samarbete har inletts, vilket bidragit till att 

polisen har haft väldigt hög närvaro i Ale under året, vilket i sin tur lett till att anmälningarna 

ökat. Detta betyder alltså att högre siffror inte måste vara av ondo, utan de kan betyda att 

polisen befunnit sig mer frekvent i Ale, att folk vågar och vill anmäla det de utsatts för, eller 

att polisen t ex gjort några större narkotikabeslag eller andra satsningar i kommunen.  

 

Låga siffror kan betyda att det faktiskt inte händer så mycket, men kan även betyda att folk av 

olika anledningar inte anmäler eller att brottslingar inte upptäcks/åker fast. Statistik säger 

heller ingenting om känslan av trygghet/otrygghet - alltså vad gemene individ känner - utan 

statistiken visa enbart vilka brott som anmäls och är mer att se som ett finger i luften, som 

visar åt vilket håll det blåser! 

 

Intressanta poster:    Kommentar: 

 

Total bilbrottslighet: 

2016: 273 2015: 273    Exakt samma siffror 

 

Anmäld misshandel:  

2016: 170 2015: 157    Ökning med 13 anm. 

 

Anmälda olaga hot: 

2016: 283 2015: 193    Ökning med 90 anm. 

   

Anmäld narkotika/speciallagstiftning:   Ökning med 51 anm. 

2016: 182 2015: 131 

      

Anmäld skadegörelse: 

2016: 200 2015: 115    Ökning med 85 anm. 

 

 

                                                 
1 Vilka brott som klassas om ”allvarliga” framgår av den månatliga redovisning som redovisas på www.ale.se. T ex trafikbrott, borttappat 
gods och bortsprungna hundar, klassas inte som ”allvarliga” utifrån ett kommunalt perspektiv!  
2 Till förmögenhetsbrott, räknas alla ”allvarliga” brott som berör ekonomiska värden. Dit räknas inte: misshandel, olaga hot, 

narkotika/speciallagstiftning, sexualbrott och fickstöld. 

http://www.ale.se/


   
Anmälda övriga tillgrepp: 

2016: 254  2015: 200    Ökning med 54 anm. 

 

Anmälda villainbrott:    Ökning med 18 anm. 

2016: 56 2015: 38     

 

Anmälda cykelstölder:    Minskning med 20 anm.  

2016: 64 2015: 84   

 

Orterna efter antalet anmälningar: 2016 2015  

Nödinge:   570 471 Ökning med 99 anm. 

Älvängen:   360 268 Ökning med 92 anm. 

Nol:   237 195 Ökning med 42 anm. 

Bohus:   233 207 Ökning med 26 anm. 

Surte:   164 161 Ökning med 3 anm. 

Skepplanda:   128 135 Minskning med 7 anm. 

Alafors:   91 94 Minskning med 3 anm. 

Alvhem:   26 12 Ökning med 14 anm. 

 

Sammanfattning: 
Hög polisiär närvaro gör att antalet anmälda brott i statistiken ökar och detta ser vi tydligt har 

skett under 2016. Detta är varken konstigt eller förvånande, utan något vi var väl medvetna 

om att det kunde ske, när Ale bytte polisområde i januari.  

 

Under 2016 har även en del andra insatser gjorts i kommunen för att öka 

anmälningsbenägenheten; Bland annat har fastighetsavdelningen fått ett nytt 

skaderapporteringssystem som gör det lättare för de som arbetar i kommunen att anmäla t ex 

skadegörelse och klotter. Under 2016 har vi aktivt utbildat personal inom ATO i  ämnet ”våld 

i nära relationer”, vilket kan ha ökat anmälningsbenägenheten av misshandel och olaga hot. 

Tjänstemän från kommunen har i samverkan med politiker dessutom varit ute på höstens 

samtliga ortsutvecklingsmöten och upplyst allmänheten om vikten av att polisanmäla alla 

brott och i år ser vi tydligt att budskapet gått fram! 

 

Sedan flera år tillbaka är Nödinge den ort som absolut flest brott sker i, vilket inte alls är 

konstigt, då Nödinge är den största orten med fler personer som kan begå brott, fler tillfällen 

som gör tjuven och mer/fler att begå brott mot. I år har det anmälts fler brott i Nödinge än 

under 2015; en ökning med 99 anmälningar och vi har haft mycket hög polisnärvaro i 

Nödinge, framförallt under hösten då man gjort en extra satsning just där. 

 

I Älvängen, som är näst största orten, minskade anmälningarna ganska radikalt under 2014 – 

kanske på grund av insatserna som då gjordes vid Resecentrum, såsom begränsade öppettider, 

och aktiva Trygghetsvärdar etc. Under 2015 såg vi en liten ökning med 21 anmälningar i 

Älvängen och under 2016 har anmälningsantalet ökat med ytterligare 92 anmälningar, något 

vi självklart måste ta på allvar. Främst är det området runt resecentrum som återigen varit ett 

problem i Älvängen och även där har polisnärvaron varit högre än tidigare. 

 

I Nol, Bohus och Alvhem har också ökningar av anmälningar skett. Även i Surte, men ytterst 

marginellt med 3 brott. I Skepplanda och Alafors har det varit små minskningar.  



   
Slutsats: 
Under framförallt hösten 2016 var det många olika aktörer som rapporterade oro för ökad 

droganvändning, ökad skadegörelse/klotter och känslan var att det var allmänt stökigt i 

kommunen. Det kan ha berott på att den höga polisnärvaron ”störde” en del medborgare. 

Flera olika insatser gjordes under hösten för att bryta trenden, såsom orossamtal, ökad 

samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, bättre belysning, större vakttäthet, 

drogbeslag osv. Så även om siffrorna för 2016 är högre än tidigare år, var detta ganska väntat. 

 

Det som oroar mig mest är att skadegörelsen ökat, men ännu mer beklämmande är det att 

misshandel och olaga hot fortsätter att öka och har gjort rätt länge nu. Det kan givetvis betyda 

att det finns en större anmälningsbenägenhet och att folk vet sina rättigheter och anmäler mer 

frekvent, men förebyggandet av hot och våld är något vi överlag behöver arbeta mer med. En 

del av hoten sker via nätet, vilket fortfarande är en förhållandevis ny arena, som kan bidra till 

att anmälningarna ökat under åren. Mycket våld, hot och sexuella övergrepp är tyvärr 

relationsbetingat och våldet sker i många fall inom den egna familjen, bakom lykta dörrar, 

vilket gör det svårare att komma åt och att förebygga. 

 

Bilbrottsligheten sjunker överlag i Sverige, eftersom bilarna är så mycket svårare att bryta sig 

in i nu än förr och även är svårare stjäla. I Ale har bilrelaterade brott sjunkit under några år 

och har bevisligen legat väldigt stabilt under året som gått.    

 

Anmälningar av narkotika har ökat, vilket också kan härledas till polisens höga närvaro i 

kommunen. Många har åkt fast för narkotikainnehav och förhoppningsvis gör insatserna nytta 

i förlängningen. Under hösten 2016 har drogförebyggartjänsten återinsatts, vilket är 

glädjande. 

 

Något som minskat radikalt är cykelstölderna, som under 2015 var ett stort problem. 

Anmälningarna har minskat under 2016, kanske beroende på informationsinsatser som gjorts. 

 

Det har genomförts två trygghetsvandringar under året. En vandring genomfördes med 

tjänstemän och med unga från ungdomsrådet i Nödinge, för att få ungdomarnas perspektiv på 

Nödinge. En trygghetsvandring genomfördes på nya Kronanskolan i Älvängen, ihop med 

tjänstemän och elevrådet, i syfte att få elevernas syn på sin skolväg.  

 

14 nya grannsamverkangrupper har startats upp i Ale under året, vilket behövs då antalet 

villainbrott ökat. 

  

Tack till alla som under året arbetat brottsförebyggande på olika sätt i Ale! 

 

För fördjupad statistik/analys, kontakta brotts- och säkerhetshandläggare  

Charlott Klug, 0704-32 01 21.  

 

  


