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LILLA EDET. Brottslig-
heten fortsätter att 
minskar i Lilla Edets 
kommun.

Det visar färsk sta-
tistik från polismyn-
digheten i Västra Göta-
land.

– Framförallt är det 
tillgrepsbrotten som 
har minskat i antal, 
säger kriminalkommis-
sarie Ingvar Blixt.

Sociala myndigheterna och 
kommunledningen i Lilla 
Edet har regelbundna möten 
med polisledningen i Troll-
hättan. Det sker också en 
ständig dialog mellan fält-
arbetarna i kommunen och 
polisen.

– Samarbetet fungerar 
utmärkt, ta bara arbetet 
kring Edetfestivalen som ett 
färskt exempel. När polissta-
tionen lades ner i början av 
2000-talet var jag verkligen 
bekymrad. Den oro jag kände 
då har emellertid försvunnit. 
Patrulleringen i vår kommun 
är betydligt bättre nu än 
när stationen var öppen och 
poliserna satt inne på kon-
toret, säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).

Claes Johansson, polis-
chef i Östra Fyrbodal, har sin 
bild klar för sig.

– Det är inget värde att 
ha en skylt om den inte står 
för något. Det är hur vi bäst 
bedriver vårt polisarbete som 
är det viktigaste. Den syn-
liga verksamheten är en del, 

sedan är det angeläget att de 
brott som anmäls också blir 
utredda, säger Claes Johans-
son.

– Att vi har ett bra sam-
arbete med Lilla Edets 
kommun är jag den förste 
att skriva under på och det 
värnar vi om.

Svårare
Att den totala brottslighe-
ten minskar i allmänhet och 
tillgreppsbrotten i synnerhet 
har sin förklaring.

– Det är betydligt svårare 
att stjäla fordon idag. Dess-
utom tror jag att kommunens 
företag är effektivare på att 
skydda sig med larm, bevak-
ning och så vidare, säger 
Ingvar Blixt.

– Vad vi har problem med 
i centralorten är misshandel 
på helger i samband med 
spritkonsumtion. Det har 
ökat något det sista året. Vad 
det gäller ungdomsbrottslig-
heten så har vi några ungdo-
mar som skapar en otrygg 

stämning genom hot och 
misshandel. Här samverkar 
vi med de sociala myndighe-
terna för att komma till rätta 
med problemet, säger Ingvar 
Blixt.

Hur är det med narko-
tika?

– Det finns ett fäste med 
GHB i Lödöse, Göta och 
Lilla Edet. Vi har gjort några 
beslag på dessa platser, säger 
Blixt.

I framtiden är det inte 
otänkbart att kommunhu-
set i Lilla Edet kommer att 
erbjuda någon form av poli-
siär service.

– Vi tittar på ett sam-
tjänstavtal som innebär att en 
kommunal tjänsteman kan 
tillgodose en enkel service. 
Det kan bland annat vara att 
dela ut en blankett, hänvisa 
till rätt kanal och så vidare. 
Arbetet är fortfarande i sin 
linda, men vi håller på att se 
över den möjligheten, avslu-
tar Claes Johansson.

JONAS ANDERSSON

Brottsligheten fortsätter minska

Brottsligheten i Lilla Edet fortsätter att minska. En förkla-
ring ligger i en ökad polisiär patrullering i kommunen.
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