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SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring 
ungdomar i åldern främst 12-18 år. 
 

Sekretess 

SSPF bygger på att vårdnadshavare skriftligen godkänner att anställda inom 
skola, socialtjänst, polis och fritid får utbyta den information om ungdomen 
som behövs för att kunna samverka och samarbeta.  

Mål 

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

kriminalitet. 

Syfte 

Personal från Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid samarbetar med 
vårdnadshavare och ungdom för att få till en positiv utveckling för ungdomen. 
 

När kan det bli aktuellt med SSPF? 

När det finns oro kring en kombination av följande: 

 kriminella handlingar 

 bruk av alkohol och/eller droger 

 Skolk 

 Rör sig i olämpliga miljöer  

 Oro kring kamratkontakter 

 Utsätter sig för risker  

 

 

 

 

Hur? 

I Kungälv arbetar vi med SSPF ärende på två olika sätt: 

 Samverkansärende där information utbyts inom SSPF och återkoppling 

till föräldrar sker vid behov/ önskemål. 

 

 Nätverksmöten som leds av koordinator där ungdom, föräldrar och 

professionella från skola, socialtjänst, polis och fritid deltar. En 

”åtagandeplan” upprättas om vilka åtaganden som var och en av 

nätverksdeltagarna bidrar med och uppföljning sker efter viss tid. 

Utgår från familjens behov och önskan om stöd.  

Koordinator leder processen och kontaktar familjen efter inhämtat 

samtycke samt bokar tid för ett kartläggande samtal. Både föräldrar och 

ungdom deltar på kartläggningssamtalet samtidigt eller var för sig. 

Syftet med kartläggande samtal är att få en bild av den unges situation 

och tillsammans med familjen bestämma vilka områden som ska 

uppmärksammas i åtagandeplanen.  

Åtagandeplan upprättas och följs upp regelbundet. Koordinator finns 

med som stöd i processen för ungdom och föräldrar under SSPF 

ärendets gång. SSPF ärendet avslutas när koordinator och/eller 

familjen bedömer att behov av SSPF arbete inte längre finns. 


