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KORTEDALA. Ingen 
”egen” polisstation, 
men däremot en stor 
polisiär verksamhet i 
området.

Sådan är verkligheten 
i Ale kommun.

Det visar färska siff-
ror från Polismyndighe-
ten i Västra Götaland.

– Frågar du buset i Ale så vet 
de att vi har ögonen på dem.

Det säger Håkan Frank, 
enhetschef för polisområde 
Nordost.

Nyligen undertecknade 
Ale kommun och Polismyn-
digheten en ny överens-
kommelse om samverkan i 
det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet.

– För att kunna bedriva ett 
framgångsrikt polisarbete är 
samverkan med kommunen 
och dess invånare en förut-
sättning. Det positiva sam-
verkansklimatet finns här. 
Jag vill än en gång ta tillfäl-
let i akt att lyfta fram SSPF 
(Skola, socialtjänst, polis och 
fritid) som är en av de bästa 
metoder för att identifiera 
drogproblem och kriminali-
tet, säger Håkan Frank som 
avslår argumentet att en 
polisstation, eller ett polis-
kontor, i Ale skulle generera 
ett effektivare och bättre 
polisarbete.

– Jag kan förstå att en sta-
tion kan ha ett symboliskt 
värde för invånarna. Rent 
arbetsmässigt så spelar det 
dock ingen roll var poliserna 
har sitt klädskåp. Det viktiga 
är att när ett brott begås eller 

ordningsproblem uppstår, då 
ska polis snabbt kunna vara 
på plats. Så är också fallet i 
Ale, säger Håkan Frank.

Vad anser du om mobila 
poliskontor som används 
på olika håll i landet, bland 
annat i Lilla Edet?

– Det är ett sätt att möta 
kommuninvånarna. Det 
gäller emellertid att väga 
ett mobilt 
kontor mot 
den aktivitet 
som vi utför 
i kommu-
nen just nu. 
Vad är mest 
effektivt? Jag 
har inget rakt 
svart på den 
frågan. 

Cirka 2 
300 polisan-
mälningar görs i Ale varje år. 
De allra flesta är händelser 
som polisen rycker ut på.

– Vi griper ett 25-tal 
personer i Ale varje år och 
omhändertar ett 50-tal. Vi 
kontrollerar ungefär 600 
fordon per år där vi misstän-
ker efterlysta personer, nar-
kotika eller rattfyllerister. De 
ordinära trafikkontrollerna 
inkluderas inte i den siffran, 
säger Håkan Frank.

Två turlag på polisens 
ingripandeverksamhet har 
Ale som fokusområde. När 
poliserna inte är på uppdrag 
förlägger de sin tjänstgöring 
i Ale. 

– Vi jobbar både unifor-
merat och civilt i Ale. Våra 
ungdomspoliser arbetar 
företrädelsevis civilt. Totalt 

i Storgöteborg finns 1 300 
poliser som hjälps åt på den 
yta vi förfogar över. Här 
finns också specialistkunskap 
inom olika områden. Det är 
lätt att begära förstärkning 
till Ale om så skulle behövas, 
förklarar Håkan Frank.

Undersökningar visar att 
det är trafikproblem i form 
av buskörning med mope-

der, motor-
cyklar och 
A-traktorer 
som i första 
hand skapar 
o t r y g g h e t 
bland kom-
m u n e n s 
i n v å n a r e . 
Skadegörelse 
och klotter 
spär på den 
upplevelsen.

– Vi gör ett antal moped-
kontroller i Ale varje år, men 
det räcker inte. Här vilar ett 
stort ansvar på föräldrarna. 
I alltför många fall hjälper 
föräldrar till att trimma sina 
barns mopeder eller A-trak-
torer. Det är olagligt och 
direkt ansvarslöst.

– Föräldraansvaret är för 
övrigt grunden till all trygg-
het och den skapas i hemmet. 
Sedan har vi andra männ-
iskor som hjälper till runt 
barnen, i skolan och på fri-
tiden.

Hur ser du på drogsitua-
tionen i Ale?

– Generellt sett i Sve-
rige så är det lätt att få tag i 
droger, så även i Ale. Han-
deln har delvis förflyttats 
från gatan till nätet. Attity-

den till droger är något vi 
hela tiden måste jobba med. 
Uppväxtmiljön spelar också 
roll, det går inte att komma 
ifrån. Hittills i år har vi gripit 
88 personer, misstänkta för 
narkotikabrott i Ale.

Vi läser i tid-
ningar och hör i radion 
om återkommande 
skottlossningar i 
Göteborgs olika stadsde-
lar. Är Ale förskonade från 
grov brottslighet?

– Det finns inslag av grov 
kriminalitet här också. Vi har 
en del av polisen kända per-
soner som bor i Ale kommun 
och som är relativt brottsak-
tiva.

I vilka av Ales orter 
begås flest brott?

– I Nödinge och Älv-
ängen. Därför förlägger vi 
stor del av vår verksamhet 
just där. Vi försöker också 
samordna våra resurser så 
gott det går för att skapa ett 
effektivt polisarbete. Vet vi 
exempelvis att det är stökigt 
på Ale Torg då lägger vi en 
trafikkontroll där.

Har du någon hälsning 
att skicka med till ale-
borna?

– Gör anmälan när brott 
sker och tipsa polisen. Vi är 
i behov av information för 
att kunna göra ett bra jobb. 
Vi har ingen egen kristall-
kula utan behöver hjälp av 
allmänheten, avslutar Håkan 
Frank.

Polischef Håkan Frank:

”Buset vet att vi 
har ögonen på dem”

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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ALE. Det finns ett full-
mäktigebeslut på att 
Ale kommun ska ta 
emot fler ensamkom-
mande flyktingbarn.

Lägenheter iord-
ningställs nu i den 
gamla spinnerifabri-
ken i Alafors.

– Mot bakgrund av 
det finns ett behov av 
fler goda män, säger 
Tony Karlsson (KD), 
ordförande i Överför-
myndarnämnden.

Det blir av allt att döma 
i början av nästa år som 
de ensamkommande flyk-
tingbarnen anländer Ale 
kommun. Överförmynda-
renheten ser därför över sin 
organisation, för att kunna 
erbjuda den hjälp som de 
nya invånarna har rätt att få.

– Förutom rättrådig, 
erfaren och i övrigt lämpad 
ska en god man för ensam-
kommande barn vara sär-
skilt lämpad att företräda 
barn i en utsatt situation. 
Att ha arbetat med barn 
är självklart meriterande, 
men inget krav, säger Tony 
Karlsson.

Vad omfattas uppdra-
get av?

– En hel del myndig-
hetskontakter. Uppdraget 
innebär bland annat att 
man ska delta på möten hos 

Migrationsverket, likaså 
föra samtal med skola, sjuk-
vården och så vidare, säger 
Tony Karlsson. 

– En god man bör ha ett 
öppet sinne, så att man med 
nyfikenhet och intresse dels 
kan möta ungdomen där 
han finns, men också visa 
intresse för att lära sig lite 
om den kultur ungdomen 
kommer ifrån.

Idén är att skapa en grupp 
av goda män med specialist-
kunskaper om ungdomar 
från andra kulturer, så att 
dessa ska kunna stödja var-
andra i olika frågor.

– Rädda Barnen har ett 
nätverk för gode män till 
ensamkommande flykting-
barn. Det är bra om det 
finns en grupp där berörda 
personer kan hålla kontakt 
via telefon, mejl eller rentav 
träffas, säger Ingela Stéen 
(S), förste vice ordförande 
i Överförmyndarnämnden.

En utredning görs av 
dem som visar sig vara 
intresserade av uppdraget 
som god man, så att han 
eller hon inte förekommer 
i brottsregistret. 

– Att vara god man är ett 
ansvarsfullt men samtidigt 
väldigt berikande uppdrag. 
Det handlar om att skapa 
relationer och du lär dig 
väldigt mycket under tiden, 
avslutar Ingela Stéen.

JONAS ANDERSSON

Gode män för ensam-
kommande flyktingbarn

Ordföranden respektive förste vice ordföranden i Överför-
myndarnämnden, Tony Karlsson (KD) respektive Ingela 
Stéen (S), välkomnar fler gode män.

Vi griper ett 25-tal
personer i Ale varje år och 
omhändertar ett 50-tal.
Vi kontrollerar ungefär 
600 fordon per år där vi 
misstänker efterlysta
personer, narkotika
eller rattfyllerister.

Håkan Frank
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Ny tandläkare i Nol
Som många patienter redan vet så 
genomgår Fahimeh Farahmand sin 

specialistutbildning. 

Därför tar tandläkare Henrik 
Arvidsson  

med syster Daniela nu hand om 
patienterna. 

Alla gamla och nya 
patienter hälsas 

hjärtligt välkomna!

Läs mer på www.
tandfokus.se

www.tandfokus.se

Internet-
droger

– en fara i samhället

Karin Breding på 
Narkotikaroteln föreläser 

om internetdroger
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