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För mer information kring SSPF arbete kontakta SSPF 
koordinator: 

 

Anna Lindestig  072-502 29 58 
anna.lindestig@ostersund.se 
 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan mellan skola, 

socialtjänst, polis och fritid. 

Ett stöd för familjer med 

ungdomar 12-16 år 
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SSPF 
SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar 
i åldern främst 12–16 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 
SSPF är ett forum för informationsutbyte med syftet att fånga upp barn och unga i 
riskzon för kriminalitet. Personal från Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid 
samarbetar med vårdnadshavare och ungdom för att gynna en positiv utveckling 
för ungdomen. 

När kan det bli aktuellt med SSPF? 
När det finns oro kring följande: 

• Misstankar om kriminella handlingar (rån, våld, stöld etc.) 
• Bruk av/försäljning alkohol och/eller droger 
• Rör sig i olämpliga/destruktiva miljöer 
• Oro kring kamratkontakter 
• Skolk 

 

 

 

 

 

 

Hur? 
 
Representant från någon av de fyra verksamheterna informerar vårdnadshavare 
om SSPF samt inhämtar samtycke. Samtycket lämnas till koordinator som sedan 
begär in ett ifyllt riskbedömningsformulär från skola, socialtjänst, polis och fritid. 
Efter en samlad bedömning tas beslut i arbetsgruppen om SSPF är aktuellt och/ 
eller om det är något annat stödbehov som föreligger.  
 
När en individ eller en händelse bedöms vara i behov av SSPF samverkan arbetar 
Östersunds kommun på följande sätt:  
 

- Koordinator träffar vårdnadshavare och ungdom och går igenom aktuell 
situation – styrkor/ behov, inventerar nätverk, formulerar mål. 

- Koordinator kallar till nätverksmöte tillsammans med ungdom, förälder 
samt de som finns kring ungdomen, t ex någon från skolan, fritidsgården, 
socialtjänsten samt med fördel andra familjemedlemmar. 

- I nätverksmötet skapas en gemensam Åtagandeplan där tydliga, mätbara 
mål sätts för ungdomen. I planen ska det även framgå vad som ska göras, 
när och av vem samt datum för uppföljning av plan.  

- Koordinator ansvarar för att samtliga får ta del av Åtagandeplanen samt 
finns som ett bollplank vid behov. 

 
SSPF ärendet avslutas när arbetsgruppen och/eller familjen bedömer att behov av 
SSPF arbete inte längre finns. 
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