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NÖDINGE. Samver-
kansavtalet mellan Ale 
kommun och Polismyn-
digheten är underteck-
nat.

Huvudmålet är att 
minska drogmissbruket 
bland unga och öka den 
upplevda tryggheten.

Det ska genom korta 
beslutsvägar så nära 
verksamheten som 
möjligt.

Med en märkbar stolthet 
skrev Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael Berg-
lund (M), och polisområ-
deschef Lars Klevensparr 
under samverkansavtalet om 
det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i 
Ale kommun.

– Liknande avtal har vi träf-
fat med Partille och Mölndals 
kommun. I Ale har vi redan 
kommit långt i vårt samarbe-
te. SSPF-arbetet – där skola, 
socialtjänst, polis och fritid 
gemensamt verkar för att 
fånga upp utsatta ungdomar 
–  har ni i Ale redan gjort till 
en skön konst. Samverkans-
avtalet ska förhoppningsvis 
tydliggöra våra roller ännu 
bättre. Vad är kommunens 
ansvar och vad ska polisen 
göra, säger Lars Klevensparr.

Han nämner också grann-
samverkan som ett lysande 
exempel på brottsförebyg-
gande arbete, där Ale utmär-
ker sig.

– Här har ni som kommun 
tagit ett mycket stort ansvar 
och få jobbar så intensivt som 
ni.

Fördelar
Birgitta Augustsson, SSPF-
samordnare i Ale, ser många 
fördelar med ett förtydligat 
samarbete med polisen.

– Jag tycker förvisso att vi 

redan idag har en väldigt bra 
dialog med polisen, men bara 
det faktum att varje skola nu 
får en kontaktpolis är en bra 
markering. Det innebär inte 
att polisen ska vara fysiskt när-
varande i skolan, utan syftet 
är att stötta lärare, elever och 
föräldrar när så behövs. Att 
alltid ha en öppen dörr till po-
lisen, dit det är lätt att vända 

sig kommer att bli värdefullt, 
säger hon.

Droger och metaller
För närvarande är det drog-
missbruket och metallstöl-
der som präglar det polisiära 
arbetet i Ale. I vintras skölj-
de en inbrottsvåg över kom-
munen, men den fick polisen 
stopp på.

– Vi gjorde en stor insats 
under två veckor. Både civil 
och uniformerad polis var då 
mycket synlig i kommunen. 
Det ledde till en del gripan-
den och sedan dess har det 
varit lugnt, säger enhetschef 
Håkan Frank.

Mikael Berglund konstate-
rade att ett års arbete och dis-
kussioner om avtalets inne-

håll äntligen är över.
– Det här är en kanon-

grej för Ale. Trygghet är en 
av de viktigaste byggstenar-
na i vårt samhälle. När kom-
munen växer och expanderar 
måste vi ligga långt framme i 
allt som rör trygghet, annars 
väljer blivande alebor en 
annan plats. Att kommun 
och polis samverkar medför 
självklart att vi kommer att 
upptäcka mer. Siffrorna över 
sådant som inte är så roligt 
kommer inledningsvis att 
stiga, men den smällen får vi 
ta. Vi måste våga identifiera 
problemen för att lösa dem. 
Jag tycker även idén med att 
låta polisen vara mer delak-
tig samhällsbyggnaden låter 
klokt. Ni vet hur man redan 
från början kan bygga bort 
otrygghet och då ska vi själv-
klart använda er kompetens.

Även oppositionsrådet 
Paula Örn (S) fanns med när 
det historiska avtalet skrevs 
under.

– Det här är oerhört po-
sitivt och jag gläds också åt 
andra viktiga händelser när 
det gäller att öka tryggheten 
för våra barn och ungdomar. 
I Nödinge har till exempel en 
ny nattvandrarförening star-
tat. Jag tror dessutom att det 
är bra att kommunens samar-
bete med polisen synliggörs.

Samverkansavtalet med polisen undertecknat

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kommunstyrelens ordförande Mikael Berglund (M) skriver tillsammans med polisområdeschef Lars Klevensparr under ett 
samverkansavtal mellan Ale kommun och Polismyndigheten.
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