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Måndag 5 oktober

Narkotikabrott
En person grips på Ale Torg, 
misstänkt för narkotikabrott 
eget bruk.
En kvinna med rollator får ta 
emot en kraftig smäll i ryggen 
av en okänd ung man i Skepp-
landa. Ärendet rubriceras som 
misshandel.
Stöld sker på en arbetsplats i 
Surte. En kompressor tillgrips.
Skadegörelse i form av glas-
kross rapporteras från Mellan-
gårdens förskola i Nödinge.

Tisdag 6 oktober

Snattare gripen
En snattare grips på bar gär-
ning på Kvantum, Ale Torg.
En person smiter från sin bens-
inräkning på Shell i Nol.

Onsdag 7 oktober

Drograttfylleri
En polispatrull griper en man i 
Surte, misstänkt för drogratt-
fylleri. I mannens bil hittar 
polisen stöldgods, diverse 
elektroniska prylar.

Torsdag 8 oktober

Misshandel
En person misshandlas ombord 
på en buss. Det är när bussen 
stannar vid hållplatsen Albo-
torget som en kille delar ut ett 
slag mot målsägande, innan 
denne kliver av bussen.

Fredag 9 oktober

Kopparstöld
Kopparkabel och kopparskenor 
tillgrips på Ale Elförenings 
transformatoranläggning.

Lördag 10 oktober

Brand i Bohus
Tidig morgon sker en lägen-
hetsbrand i Bohus sedan en tv-
apparat fattat eld. Lägenhetsin-
nehavaren förs till sjukhus.
Bråk uppstår mellan ungdomar 
i Nol. En person anmäler en 
misshandel. Vittnen finns till 
händelsen.

Måndag 12 oktober

Skadegörelse
Ale kommuns dagverksamhet i 
Krokstorp gör en anmälan om 
skadegörelse. Det är en ruta 
som har krossats.

Antalet anmälda brott under 
perioden 5/10 – 12/10: 71. Av 
dessa är sex bilinbrott och tre 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Vi hjälper dig med
företagets försäkringar.

Pernilla Hjelm
Företagsmotor 0521-27 31 65

Anita Ottosson
Företagsförsäkring
Liv och Pension 0322-785 08

Magnus Ryberg 
Liv och Pension 0322-785 12
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Närhettrygghet,helhet.

NÖDINGE. Birgitta 
Augustsson är spindeln 
i nätet som koordine-
rar arbetet inom SSPF 
– skola, socialtjänst, 
polis och fritid.

Målet är att skapa 
ett uthålligt samarbete 
mellan de olika aktö-
rerna.

– Det tar tid att 
förstå, känna tillit, få 
öppenhet och total 
respekt för varandras 
olika professioner och 
arbetsuppgifter. Vårt 
gemensamma mål är 
emellertid att barnet 
eller den unge ska få 
stöd och skydd från 
samhället utifrån en 
helhetssyn, säger Bir-
gitta till Alekuriren.

Birgitta Augustsson började 
sin anställning som projekt-
ledare för SSPF i februari. 
Under det första halvåret 
har hon hämtat information 
från de olika verksamheterna 
och satt sig in i enheternas 
arbetssätt.

– Från början handlade det 
mycket om att bryta ny mark. 
Det tog ett tag att reka runt 
bland verksamheterna, men 
det gav mig oerhört mycket. 

Jag samlade på mig massor av 
material och det var oerhört 
lärorikt, säger Birgitta.

Sjösätta våra tankar
Syftet med projektet är att 
skapa ett uthålligt samver-
kansarbete och en samsyn 
som genererar att barn och 
unga som far illa, eller riske-
rar att fara illa, ska få hjälp i 
ett tidigt skede.

– Nu står vi inför en ny 
utmaning och det är att sjö-
sätta våra tankar, idéer och 
metoder som vi diskuterat 
oss fram till. Målet är att 
skapa ett skyddsnät för barn 
och unga, och även föräldrar 
om så behövs, säger Birgitta.

Ur diskussionerna har det 
bildats lokala SSPF-grup-
per i Surte-Bohus, Nödinge, 
Nol-Alafors och Älvängen-
Skepplanda. I varje grupp 
finns en representant från 
respektive enhet.

– Vi kartlägger de olika 
orterna och se hur proble-
matiken ter sig vad det gäller 
droger, kriminalitet, skolk 
och gränslöst beteende. 
Det kan skilja sig åt i Bohus 
jämfört med Skepplanda till 
exempel. En problemsitua-
tion som gäller hela kom-
munen är alkoholen. Jag är 
bekymrad för den gränslösa 
alkoholkonsumtion, som i 
en del fall går på rutin hos 
ungdomar i 15-16-årsåldern, 
säger Birgitta Augustsson.

Vad har du att säga om 
den utbredda skadegörel-
sen?

– Skadegörelsen kan vara 
ett uttryck för missnöje, 
grupptryck, nonchalans eller 
förtvivlan. Det är svårt att 
sätta fingret på en enskild 
faktor och det ska man ha 

respekt för. Jag vill dock 
betona att vi från kommu-
nens sida, både skola, social-
tjänst och fritid, tillsammans 
med polisen, är väldigt aktiva 
i just den här frågan.

Ett avstamp för att hitta 
säkra och trygga former för 
ett varaktigt skyddsnät för 
barn och unga som far illa tas 
på tisdag då det arrangeras ett 
samverkansseminarium i Ale 
gymnasium. Berörda förvalt-
ningar i kommunen, politi-
ker, Alebyggen, polisen, Ung 
och trygg, BUP, Vakna och 
kyrkan kommer att finnas 
representerade för att möj-
liggöra ett delägarskap.

– Vi sammanför en bred 
kompetens. Det är av stor 
vikt att arbetet är väl förank-
rat på alla plan. Detta är en 
framgångsfaktor som stän-
digt återkommer när man 
tittar på område som har 
lyckats över tid i samverkans-
arbete. Det finns i dagsläget 
ett mycket gott engagemang 
på alla nivåer i Ale kommun, 
säger Birigitta Augustsson.

– Sedan vill jag betona hur 
enormt viktig föräldrakon-
takten är. Vi söker former för 
att föräldrarna ska känna sig 
välkomna att delta i diskus-
sionerna runt barn och unga, 
såväl i med- som motgång. 
Att skapa bra relationer med 
barnen och dess föräldrar är 
ovärderligt.

Tenderar det att bli fler 
barn och unga som far illa 
i Ale?

– Splittrade, vilsna och 
kraftlösa ungdomar finns 
i hela landet. Situationen 
är inte på något sätt värre 
i Ale än någon annanstans. 
I Ale har vi valt att satsa på 
ett aktivt ungdomsarbete. Vi 

blundar inte för problemen, 
men lyfter också fram det 
som är bra, säger Birgitta och 
fortsätter:

– De allra flesta barn och 
ungdomar har flyt i skolan 
och på sin fritid. De ungdo-
mar som det går lite kroki-
gare för, måste vi också för-
söka skapa relationer med. 
Vi ser att vi når framgång när 
vi har vuxna runtomkring de 
ungdomar som snubblar. Det 
kan vara innebandytränaren, 
men likaväl en fältanknuten 
socialsekreterare, fritidsle-
daren eller läraren för att 
nämna några exempel. Vi 

vuxna ska vara vägvisare.
Hur ser du på din yrkes-

roll?
– Det är ett hoppfullt, 

meningsfullt och entusias-
merande arbete. Det är inte 
alltid vi får se resultatet, men 
förhoppningsvis kan vi bidra 
till att lägga till en viktig del i 
den unges liv.

– Jag är en positiv män-
niska av naturen och tillsam-
mans med min arbetslivser-
farenhet vet jag att det går 
att förändra. Nu är vi på rätt 
spår och framförallt samma 
spår. Det känns jättebra!

JONAS ANDERSSON

Uthållig samverkan som skapar varaktigt skyddsnät
– Birgitta Augustsson koordinerar SSPF:s arbete

Birgitta Augustsson är projektledare/koordinator för den 
samverkan som finns i SSPF – skola, socialtjänst, polis och 
fritid. Målet är att skapa ett uthålligt skyddsnät för barn och 
unga som far illa eller riskerar att fara illa.

BIRGITTA 
AUGUSTSSON
Ålder: 51.
Bor: Mölndal.
Familj: Man, tre barn, två bonusbarn.
Utbildning: Beteendevetare, sociolog.
Intresse: Musik. Lyssnar på allt ifrån 
klassiskt och opera till rock´n roll.
Motto i livet: Jag tror på det goda 
till motsatsen är bevisad. 


