
SSPF ÄR ETT SAMARBETE mellan skola, social-
tjänst, polis och fritidsverksamhet för ungdomar i 
Ale kommun. Syftet är att fånga upp ungdomar i 
åldern 12–18 år som är på väg att tappa fotfästet 
i sitt liv. Birgitta Augustsson är samordnare för 
arbetet.

Ensam är inte stark
– Det är viktigt att vi inte lägger all fokus på den 
unga personens rädsla för att hamna fel. Vi måste 
hitta gemensamma vägar för att hjälpa de barn 
och unga som har en besvärlig situation. Det går 
att komma igenom problemen och vilsenheten 
om man får något att luta sig emot. Visst kan det 
vara en kliché – men det krävs ju en hel by för att 
fostra ett barn, säger Birgitta.

Namn Birgitta Augustsson
Yrke Koordinator för SSPF – samverkan 

skola, socialtjänst, polis och fritid
Ålder 51 år
Bor Göteborg
Familj Man, tre barn och två bonusbarn
Intressen Musik och ishockey

Skolk kan vara ett av de första varningstecknet 
på att något inte är okej i en ung persons liv. Ett 
gott samarbete mellan skola och hem underlättar 
för den unge komma tillbaka till rutinen att gå till 
skolan varje dag.

– Ungdomar, precis som alla andra, behöver 
rutiner och ett sammanhang. Då blir man stark 
och kan utvecklas. Det är lätt att ty sig till andra 
vilsna själar och hamna i en grupp med ett de-
struktivt mönster, säger Birgitta Augustsson.

Lokala samverkansgrupper 
Under våren har sex lokala sspf-grupper tagit 
form, från Bohus till Skepplanda. Tillsammans 
gör man en kartläggning över området och hur 
man kan arbeta för att förhindra att unga far illa.

ALE KOMMUN JOBBAR HÅRT med att förebygga problem för barn och unga. De som riskerar att hamna fel får hjälp och stöd.

På de här sidorna och i kommunens annons i höst och vinter berättar vi om arbetet med ungdomar och barn. Titta efter vinjetten Ung i Ale.

I dag handlar det om SSPF, Vakna och Mötesplats ungdom.

UNG I ALE
Ingen ska ramla igenom

Annons från Ale kommun.


