
SSP 
Samverkan mellan 

skola, socialtjänst och polis

”Vi är där ungdomarna är”



 

Det här är SSP
Vi i SSP-teamet samarbetar med skolor och med polisen för att 
göra Uppsala tryggare för barn och ungdomar. Tillsammans har 
vi lång erfarenhet av att jobba med barn, unga och familjer inom 
bland annat skolor, fritidsgårdar, socialtjänsten och behandlings-
hem. Vi är socionomer och behandlingsassistenter och vårt mål 
är att förhindra och minimera brott, droganvändning och risk- 
beteenden bland ungdomar.

Det här gör SSP
 

Vi är där ungdomarna är 

Vi har flera olika delar i vår verksamhet. En stor del är att  
skapa kontakt och bygga relationer till föräldrar, ungdomar och 
professionella i ungdomarnas närhet.  Det innebär att vi har ett 
brett kontaktnät och nära samarbete med högstadieskolor, fritids-
gårdar och andra aktörer som kommer i kontakt med ungdomar. 

För att skapa kontakt med ungdomar besöker vi dagligen platser 
och verksamheter där de unga är. SSP har samma personer på 
plats i några prioriterade områden, men vi är tillgängliga för hela 
Uppsala kommun. 



När det finns oro 

När en förälder, lärare eller någon annan nära ungdomar hör av 
sig och är orolig för en enskild ung person eller en grupp finns det 
flera insatser vi kan göra

Individuell hjälp 
Det vanligaste är att vi tillsammans med skolan, socialtjänsten 
och polisen träffar ungdomen och vårdnadshavaren. Tillsammans 
kan vi erbjuda stöd för att bryta en negativ utveckling. 

Möte med föräldrar  
Ibland finns det oro för en hel grupp med ungdomar kring  
exempelvis droger, kriminalitet och gängbildning. Då bjuder vi  
in till ett möte med föräldrarna, ofta i samarbete med en skola 
eller en fritidsgård. Tillsammans identifierar vi problemen och 
skapar lösningar.  

Närvaro av vuxna 
Det finns olika typer av närvaro. När det är större evenemang  
eller storhelger som valborg, skolavslutning eller festivaler är vi 
ofta ute på stan och nattvandrar. Andra gånger handlar närvaro 
om att delta i aktiviteter på skolor och föräldramöten. Unga behöver 
fler vuxna omkring sig som kan skapa trygghet och förtroende. 



Kontakta oss

Till dig som är ung eller vårdnadshavare

Vi vet att det kan vara svårt att prata med myndigheter eller  
andra stödinsatser. När du kommer till oss har vi tystnadsplikt. 
Vi vill att du ska känna att du kan prata med oss i förtroende. 
Om vi misstänker att någon som är ung far illa är vi skyldiga  
att underrätta socialtjänsten. Om vi gör en orosanmälan till  
socialtjänsten informerar vi familjen om det.

Till dig som är orolig för någon ung

Tror du att någon ung person nära dig börjat med droger, utför 
kriminella handlingar eller mår dåligt av någon annan anledning? 
Då kan du kontakta oss på SSP. Vi får ofta kontakt med familjer 
genom professionella som arbetar nära den unga.

Kontakta SSP

Vår gemensamma telefon, vi hänvisar dig till rätt område  
när du ringer: 
072-593 63 98

E-postadress:  
ssp@uppsala.se 

Webbplats:  
vardochomsorg.uppsala.se/ssp


