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KORTEDALA. För en tid 
sedan flyttade polisen 
ut ur Medborgarkonto-
rets lokaler på Ale Torg.

Det innebär dock inte 
att den polisiära närva-
ron försvunnit i områ-
det – tvärtom.

Ett samverkansav-
tal undertecknas nu 
mellan Polisen och Ale 
kommun, som bland 
annat innebär ett för-
djupat samarbete kring 
prioriterade satsningar.

För ett antal år sedan fanns 
det en polisstation i Alafors, 
som senare förvandlades till 
ett mindre poliskontor på 
Ale Torg. Numera har Poli-
sen ingen hemvist i kommu-
nen, men det är av underord-
nad betydelse menar Håkan 
Frank biträdande enhetschef 
för Polisen nordost.

– I framtiden kommer vi 
att se färre stationer då det 
slukar väldigt stora resur-
ser. Allmänhetens behov av 
att fysiskt kunna besöka en 
polisstation är inte lika stort 
idag då servicetillgänglighe-
ten med Internet, telefon och 
så vidare är väl utvecklad.

– Det vi behöver är fler 
poliser på gatan. Det spelar 
ingen roll varifrån poliserna 
utgår, det viktiga är vad vi 
gör. Det är den operativa 
närvaron som har betydelse 
och för Ales del är den minst 
lika utbredd som tidigare, 
säger Håkan Frank.

Samverkansavtal
Idag (läs tisdag) underteck-
nar Polisen och Ale kommun 
ett samverkansavtal. Det är 
ingalunda något nytt feno-
men ty konceptet finns på 
flera andra håll i landet.

– Det är Rikspolisstyrel-
sen som har tagit fram nor-
merna för detta samverkans-
avtal, berättar Håkan Frank 
och fortsätter:

– I ett år har vi tillsam-
mans med representanter 

från Ale kommun jobbat för 
att få fram en bra arbetsbe-
skrivning på det samarbete 
som görs. Jag vill ge kommu-
nen en eloge då man ligger 
i framkant i många frågor. 
Ta bara SSPF-arbetet som 
ett exempel, där vi funnit en 
arbetsmetodik som fungerar 
väldigt bra. Den är individ-
baserad vilket har visat sig 
vara framgångsrikt. Tidigare 
jobbade verksamheterna i var 
sitt rör, nu kan vi göra rätt 
sak i rätt tid.

Droger ökar
I samverkansavtalet är det 
framförallt två problemom-
råden som kommer att prio-
riteras och kräva särskilda 
insatser. Håkan Frank för-
klarar:

– Vi ser en ökad använd-
ning av alkohol och droger 
bland ungdomar. Det ten-
derar dessutom att gå allt 
lägre ner i åldrarna. Här 
måste det till ett trendbrott. 
Metoden är att jobba före-
byggande och här är SSPF 
en föregångare i sitt slag. Vi 
tror också på riktade punkt-
insatser i form av bland annat 
utvecklad vuxenvandring.

– Det andra fokusområ-
det är att motverka de pro-
blem som vi ser med inbrott 
och stölder. Metallstölderna 
har ökat drastiskt i takt med 
infrastruktursutbyggnaden. 
Vi ser även en hel del inbrott. 
Vår gemensamma ambi-
tion är att öka den upplevda 
tryggheten hos aleborna. 
Den senaste tiden har det 
skett en hel del civilspaning 
och övervakning i Ale och 
det kommer att fortsätta, 
säger Håkan Frank.

Vad har du för förvänt-
ningar på samverkansavta-
let?

– Historiskt sett så har vi 
haft ett väldigt bra samarbete 
med aleborna och kommu-
nen. Jag hoppas att det kan 
vidareutvecklas och bli ännu 
bättre. Ju mer information vi 
kan få desto mer saker kan vi 
göra rätt. Vi inom Polisen är 
beroende av andra, allmän-
heten är våra ögon och öron.

Samverkansavtalet mellan 
Polisen och Ale kommun 
sträcker sig fram till somma-
ren 2013.

Samverkansavtal mellan 
Polisen och Ale kommun
– Alkohol- och droganvändandet 
bland unga ett prioriterat område
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Den operativa verksamheten påverkas inte av att polisen lämnat Medborgarkontoret på Ale 
Torg. Idag (läs tisdag) tecknas ett samverkansavtal mellan Polisen och Ale kommun.

Håkan Frank biträdande enhetschef för Polisen nordost.
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