
SSPF - 
Samverkan mellan skola, socialtjänst, 
polis och fritid



SSPF 
SSPF står för samverkan mel-
lan skola, socialtjänst, polis och 
fritid kring ungdomar runt 12-18 
år.

Hur fungerar SSPF?
SSPF är ett forum för informa-
tionsutbyte med syfte att fånga 
upp barn och unga med riskbe-
teende. Personal i SSPF-grup-
pen samarbetar med vård-
nadshavare och ungdom för att 
främja en positiv utveckling för 
ungdomen. 

När kan det bli aktuellt med 
SSPF? 
Syftet med gruppen är att fånga 
upp ungdomar på glid i ett tidigt 
skede. Arbetet riktar sig mot 
ungdomar som har riskbeteen-
den eller befinner sig i riskmiljö-
er på olika sätt, exempelvis:
  
• Hög skolfrånvaro
• Oro kring kamratkontakter
• Rör sig i olämpliga/destrukti-

va miljöer
• Misstanke om kriminel-

la handlingar (våld, stöld, 
bland annat)

• Bruk av/försäljning av alko-
hol och droger



 Hur får du kontakt med 
SSPF?
Du kan själv ta kontakt med 
någon ur SSPF-gruppen för att 
diskutera om det kan vara ett 
alternativ för dig eller ditt barn/
ungdom att delta i en SSPF-in-
sats. Det kan också vara nå-
gon inom verksamheterna som 
tror att en gemensam insats 
av SSPF kan vara till stöd och 
hjälp för er som familj. 

Exempel på insatser
• Ungdomscoach 
• Stöd i skolarbetet 
• Föräldrastöd 
• Stödjande samtal

Mål
Ungdomen ska ha en 
fungerande skolgång och 
leva ett liv fritt från droger 
och kriminalitet. 



Samverkan och sekretess
Arbetet inom SSPF bygger på 
att vårdnadshavare för ungdo-
mar under 18 år godkänner att 
aktörerna inom SSPF får sam-
arbeta och utbyta information. 
Informationen som utbyts rör 
endast det som har med sam-
verkan att göra.  

Hur ser processen ut?
• Vårdnadshavare lämnar sam-

tycke till att samverkan får 
göras

• Koordinator träffar vårdnads-
havare och ungdom för att 
kartlägga situation och nät-
verk

• Nätverksmöte där olika pro-
fessioner som är viktiga för 

ungdomen medverkar till-
sammans med familjen för att 
göra en ”åtagandeplan” med 
relevanta insatser för ungdo-
men. 

• Uppföljningsmöten genom-
förs efter en viss tid.

Planen utgår alltid från famil-
jens specifika behov och öns-
kan av stöd.

För mer information kontakta
Tove Alm: 070 - 606 70 83
Martina Johansson: 
070 - 606 17 05

E-post: sspf@borgholm.se 

Välkommen att höra av dig!


