
Svar på interpellation om förebyggande arbete redan i mellanstadiet  

 

Hanna Victoria Mörck (V) har i en interpellation ställt frågor avseende förebyggande arbete 

redan i mellanstadiet. 

 

 

Otryggheten och den sociala oron i Uppsala är något vi tar på största allvar. Uppsala kommun 

arbetar med att skapa trygghet för Uppsalaborna med fokus på åtgärder bland barn och unga. 

Vi vet att barns uppväxtvillkor skiftar, både familjeförhållanden och det omkringliggande 

samhället påverkar barns möjligheter att klara skolan och få biljetten till ett fritt och 

oberoende liv. I vårt arbete med att förebygga sociala problem, utanförskap, missbruk, våld 

och kriminalitet är samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid, SSPF, en 

nyckelspelare. Uppsala ungdomsjours samverkan med SSPF har gemensamma samordnare i 

de mest utsatta områdena som arbetar med sociala insatser för att tidigt upptäcka ungdomar 

som är i riskzonen. Detta gör att vi både kan rikta stöd till individer och arbeta brett och 

uppsökande. Genom detta får vi ökade möjligheter att möta och arbeta med barnens hela 

dygn: i skolkorridoren och på fritidsgården, i hemmet och ute i lördagsnatten. 

 

Nu till Hanna Victoria Mörcks frågor:  

 

Varför omfattas inte mellanstadiet av SSPF? 

Under 2019 gjorde utbildningsnämnden och socialnämnden en gemensam satsning för att 

stärka och bygga ut samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid, SSPF. Genom detta 

utökades SSPF-arbetet i högstadiet för att i dagsläget omfatta samtliga högstadieskolor i 

Uppsala kommun. Utöver det har vi påbörjat ett projekt för mellanstadiet, ”SSPF junior”, 

som testas på ett par mellanstadieskolor där det ännu är för tidigt att se utfallet av projektet. I 

Mittenstyrets mål och budget för 2020 har vi lagt in uppdraget att fortsätta utvecklingen av 

främjande, förebyggande och tidiga insatser för barn och unga, bland annat genom att utöka 

Uppsala ungdomsjours arbete mot barn i lägre åldrar. Vi ser gärna en utveckling av SSPF 

för barn i lägre åldrar såväl som en utökning gentemot elever i gymnasieåldern. I nuläget 

finns inte SSPF för elever i gymnasieåldern utan gymnasieskolan och socialtjänsten möter 

upp med resurser vid de tillfällen som polisen planerar riktade insatser. Vår ambition är att 

utöka SSPF till fler mellanstadieskolor, och gymnasieskolor, men utvecklingen måste ske i 

samverkan mellan alla parter och bygger på att det finns resurser såväl inom ungdomsjouren 

som hos polisen. 

 

Finns det en ambition från styret att mellanstadiet ska omfattas? 

Se svar ovan. 

 

 

Helena Hedman Skoglund (L) 

Ordförande utbildningsnämnden  

 


