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SURTE. Den psykiska 
ohälsan bland barn och 
unga är särskilt hög i 
Ale.

Därför har en enig 
kommunledning avsatt 
10 miljoner kronor 
under tre år till sociala 
investeringar.

Den öppna psykoso-
cialmedicinska mottag-
ningen MiniMili är den 
enskilt största åtgärden 
och syftet är att nå fram 
till oroliga föräldrar 
eller direkt till barn som 
hamnat i missbruk eller 
löper risk att göra det.

Barn och ungdomar i missbruk 
är inte bara en tragedi i sig, utan 
också något som innebär sto-
ra ekonomiska konsekvenser 
för landets kommuner. Någon 
snabb lösning finns inte, utan 
all forskning visar att ett långt 
förebyggande arbete är det 
som gäller för att på sikt mins-
ka missbruket. Det handlar om 
att upptäcka ungdomarna i risk-
området så tidigt som möjligt, 
därför är ett bra samarbete mel-
lan skola, socialtjänst, fritid och 
psykiatriska öppenvårdsmottag-
ningar avgörande. Här kommer 
Ale kommuns satsning på Mini-
Mili ha en betydande roll.

– Vår målgrupp är 0-25 år 
och vår ambition är att bli den 
första kontakten för oroliga för-

äldrar. De ska kunna ringa hit, 
anonymt om de vill, bara för att 
prata av sig. Vi ska vägleda och 
råda i situationen. Ibland kan-
ske det räcker med ett samtal 
eller en träff för att hitta rätt. 
Det som kanske mest skiljer oss 
från en vanlig mottagning är att 
vi tänker tillbringa minst lika 
mycket tid utanför våra väggar. 
Vi ska vara lättillgängliga, där 
ungdomarna är och vi tänker 
jobba brett genom att involve-
ra så många som möjligt, säger 
Lena Helsing, projektledare.

Pluseffekt
MiniMilis huvudsyfte är att job-
ba förebyggande och hitta bar-
nen så tidigt som möjligt, före 
eller i början av ett missbruk. 
Investeringen i verksamheten 
kommer att ge kommunen och 
samhället en ekonomisk plusef-
fekt.

– För varje barn som inte 
behöver placeras sparas stora 
resurser. Vidare handlar det 
om att utveckla våra hemmap-
lanslösningar i Ale, menar Lena 
Helsing.

På mottagningen, som är 
förlagd till Surte kulturhus med 
ingång på baksidan, jobbar för-
utom Lena också två behand-
lare Tine Winther och Mats 
Barre. En av huvudinriktning-
arna  är mot arbetsmarknaden. 
Tanken är att hjälpa ungdomar 
att hitta jobb, praktikplatser och 
i vissa fall yrkesutbildningar.

– Vi har redan börjat etable-
ra bra kontakt med arbetsmark-
nadsenheten, arbetsförmedling-
en, familjehuset, socialtjänsten 
och lärlingsgymnasiet i Älväng-
en. Det kommer bli värdefullt, 
säger Tine Winther.

En av MiniMilis styrkor ska 
vara möjligheten att gå på tvärs 
och hitta samverkansformer 
mellan olika verksamheter.

– Vi ska vara lättillgängli-
ga på alla sätt och vi ska göra 
skillnad. Får man problem som 
förälder eller ung i Ale ska detta 
vara den bästa kommunen att 
bo i, fastslår Mats Barre.

Ale sticker ut i många un-
dersökningar och enligt Folk-
hälsoinstitutet är ohälsan högre 
här än genomsnittet i landet. I 
Ale riskerar 15% jämfört med 
riksgenomsnittet 12,8% av var-
je årsgrupp att hamna i utanför-
skap. Den upplevda otrygghe-
ten är också högre.

– Det finns mycket att ta i 
och vi tycker det är bra att po-
litiken tydligt markerar att de 
är beredda att investera socialt. 
Förutsättningarna är trots allt 
väldigt bra i Ale. Föreningslivet 
är en stor tillgång, fritidsgårdar 
och fältassistenter är redan på 
plats, avslutar Lena Helsing.

Effekten av MiniMilis insat-
ser beräknas noga och ska visa 
att projektet blir en permanent 
verksamhet efter tre år.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

MiniMili. En ny psykosocialmedicinsk mottagning öppnar i Surte och är den största åtgärden i Ale 
kommuns sociala investeringsfond. Mats Barre, Lena Helsing och Tine Winther är redan på plats, 
men mottagningen kommer att utökas med ytterligare ett par personer.
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– MiniMili är mottagningen som även jobbar på fältet

Stor social investering i Ale

SYMPTOM

Om man hyser oro för att 
ett barn eller kompis är 
på väg in i ett missbruk 
ska man uppmärksamma 
humörsvängningar, nya 
kompisar, skolk och för-
ändrade rutiner. Både som 
förälder eller kompis kan du 
kontakta MiniMili.


