
– ARBETET HAR GÅTT OTROLIGT BRA. SSPF är 
fortfarande i uppstarten i Ale kommun, men det 
finns ett stort engagemang bland personalen från 
skola, fritid och socialtjänst i Ale kommun, säger 
Ing-Marie Olsson på Angeredspolisen.

Där arbetar hon som utredare och spaningsbefäl 
inom ungdomsbrottslighet. Ing-Marie Olsson är 
en av de poliser som deltar i Ale kommuns SSPF-
arbete (samarbete skola, socialtjänst, polis och 
fritid). Och efter att ha arbetat som polis i 25 år 
vet hon vilket arbetsområde hon föredrar.

– Jag ville jobba där jag kan påverka och det 
kan jag göra med ungdomar.

Vara med hela vägen
Tack vare ett utvecklat samarbete i SSPF kan 
polisen tidigt kontakta socialtjänsten i ett ärende 
som gäller en ungdom. På så sätt kan socialtjäns-
ten vara med hela vägen, från att polisen anhåller 
den unge och pratar med föräldrar och anhöriga. 

Det ger socialtjänsten förbättrade möjligheter 
att ta fram en bra underlag till handlingsplan.
– Ale kommun är en relativt liten kommun och i 
detta arbete är det en stor fördel. Man känner varan-
dra och det är lättare att samverka över gränserna.

Ibland räcker det lilla, bara man samarbetar
Ing-Marie säger att man kan nå långt för för att 
få en ung person på fötter med små medel. Hon 
exemplifierar med den unge killen som inte har 
råd med gympaskor och därför inte kan vara med 
och spela fotboll. Med ekonomiskt bistånd från 

socialtjänsten och insatser från fritidsverksamhe-
ten för att köpa skorna och stöttning i fotbolls-
träningen kan killens liv vända tack vare vuxna 
som ser och tar vara på det som är bra. 

– Sådana enkla saker kan ha en avgörande bety-
delse för att man ska komma med i ett hälsosamt 
socialt nätverk och bort från destruktiva krafter.

I ALE KOMMUN FINNS sedan länge ett aktivt och 
framgångsrikt arbete mot droger. Vakna – till-
sammans mot droger – vänder sig till barn och 
unga i kommunen. 
    – Målet för Vaknas verksamhet är att skapa 
alternativ till destruktiva beteenden och självklart 
ett drogfritt Ale, säger Thomas Berggren, pro-
jektledare för Vakna.

Privatpersoner och företag ger pengar
Vakna får i år 175 000 kronor i kommunala 
medel till sin verksamhet. 

– Största delen av pengarna som vi använder 
kommer från Vaknafonden. Sedan starten 2005 
har fonden fått cirka 1,4 miljoner kronor av 
näringsliv, föreningar och privatpersoner, säger 
Thomas. 

Pengarna används till att stötta föreningar som 
har bra idéer i det drogförebyggande arbetet och 
till olika arrangemang och utbildningar. 

”Tillsammans kan vi skapa 
lösningar för våra barn”

Under våren har Vakna varit med och arrang-
erat Festivalborg, en drog- och alkoholfri festival 
under Valborg, där rapartisten Petter och många 
duktiga lokala artister och band uppträdde. 

Vakna var dessutom medarrangör på vårens 
stora LAN Heavenhack på Ale gymnasium.

Föreläsningsserie om GHB
Till hösten kommer Vakna att fortsätta finnas 
med i arbetet runt Mötesplats ungdom, delta i 
arbetet med att förebygga skolk tillsammans med 
SSPF (samarbete mellan skola, socialtjänst, polis 
och fritid) och ordna en föreläsningsserie för 
föräldrar och personal om GHB – en drog som 
ökat i kommunen.

– Tillsammans kan vi – ungdomar, föräldrar, 
personal och andra kloka vuxna – skapa bättre 
förutsättningar för våra barn och ungdomar. Ett 
samhälle mår bättre om man som invånare oav-
sett ålder är inkluderad och delaktig i det.

”Stort engagemang i unga en styrka”

Namn Ing-Marie Olsson
Yrke Utredare och spaningsbefäl, 

Angeredspolisen
Ålder 46 år
Bor Göteborg
Familj Ja
Intressen Träning, böcker och friluftsliv

Därför fungerar SSPF-arbetet

Namn Thomas Berggren
Yrke Projektledare för 

Vakna – tillsammans mot droger
Ålder 46 år
Bor Kungälv
Familj Särbo och två barn
Intressen Spela tennis, jogga, kolla på bandy

Annons från Ale kommun.


