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Kommunstyrelsen

Huddinge kommuns preventionsarbete – beslut om
instruktioner för referensgrupp
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Instruktioner för referensgruppen för Huddinge kommuns preventionsarbete
fastställs i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteutlåtande, daterat den 26 april 2021.
2. Antalet ledamöter i referensgruppen fastställs till fem.

Sammanfattning
Arbetet med Huddinge kommuns prevention är förlagt hos socialförvaltningen
sedan 1 januari 2021.
Organiseringen av preventionsarbetet är i tre nivåer, styrgrupp, referensgrupp och
preventionssamordnare.
Referensgruppen består av fem förtroendevalda i Huddinge kommun.
Referensgruppens uppdrag är att genom;
 insyn tillse att preventionsarbetet sker i enlighet med uppdraget
 ha god kännedom om förvaltningarnas arbete med preventionsuppdraget
 få förståelse för och kunskap om hur olika prioriteringar görs
 komma med frågor och förslag till styrgruppen
 vara ett forum för styrgruppen att pröva nya arbetssätt, tankar och metoder
Styrningen av Huddinge kommuns preventionsarbete tar sin utgångspunkt i Mål
och budget. Utifrån Mål och budget upprättas handlingsplaner avseende
preventionsarbetet.

Beskrivning av ärendet
Arbetet med Huddinge kommuns prevention är förlagt hos socialförvaltningen.
Det övergripande målet för preventionsarbetet i Huddinge kommun finns
formulerat i Mål och budget och är att;


nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) minskar
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våld i nära relationer (VINR) upphör
främja den psykiska hälsan

Preventionsarbetet ska bedrivas systematiskt och evidensbaserat för att tidigt
förebygga missbruk, våld och främja psykisk hälsa. I särskilt fokus ska
kommunens barn och unga vara där skyddsfaktorerna trygga familjerelationer och
främjande av skolframgång ska prioriteras.
Organiseringen av preventionsarbetet är i tre nivåer, styrgrupp, referensgrupp och
preventionssamordnare.
Referensgruppen består av fem förtroendevalda i Huddinge kommun. De
förtroendevalda väljs av kommunfullmäktige för mandatperioden. De ledamöter
som nu väljs våren 2021, väljs för perioden från och med den 17 maj 2021 till och
med den 31 december 2022.
Referensgruppen har en viktig funktion genom att ha insyn i det preventiva
arbetet, bidra till förankring och ha en kontinuerlig och levande dialog med
tjänstemännen om uppdraget. Referensgruppen ska också sprida kunskap om
preventionsarbetet, arbetets uppdrag, arbetssätt och resultat. Referensgruppen
arbetar inte aktivt med frågorna, styrningen av preventionsarbetet sker genom Mål
och budget. Referensgruppens uppdrag är att genom insyn;






se till att preventionsarbetet sker i enlighet med uppdraget
ha god kännedom om förvaltningarnas arbete med preventionsuppdraget
få förståelse för och kunskap om hur olika prioriteringar görs
komma med frågor och förslag till styrgruppen
vara ett forum för styrgruppen att pröva nya arbetssätt, tankar och metoder

Preventionssamordnarna är organiserade inom socialförvaltningens individ- och
familjeomsorg. Preventionssamordnarna ska ansvara för den
kommunövergripande samordningen, utvecklingen och kunskapsspridningen
inom preventionsområdet. De ska också vara den samordnande länken mellan
Huddinge kommuns förvaltningar, externa myndigheter och andra relevanta
aktörer för förebyggande frågor. Ett viktigt uppdrag för preventionssamordnarna
är att hålla sig uppdaterade kring aktuell forskning, evidensbaserade metoder samt
lokala förutsättningar och målgruppsbehov. Deras arbete är övergripande och
strategiskt och ska initiera en utveckling av ett långsiktigt primärpreventivt arbete.
Arbetet ska vara resultatinriktat utifrån Mål och budget och format utifrån
politiskt satta mål.
Styrningen av Huddinge kommuns preventionsarbete tar sin utgångspunkt i Mål
och budget. Utifrån Mål och budget upprättas handlingsplaner avseende
preventionsarbetet som tas fram i samverkan mellan berörda förvaltningar och
följs upp kontinuerligt. Handlingsplanerna ska beskriva ansvarsfördelning,
nuläge, övergripande mål och effektmål. Handlingsplanerna fastställs av
styrgruppen.
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Förvaltningens synpunkter
Förvaltningens bedömning är att den organisation och rollfördelning som skapats
för Huddinge kommuns preventionsarbete ger goda förutsättningar för ett
systematiskt och evidensbaserat preventionsarbete.
Arbetet med att förebygga problem som orsakas av alkohol, narkotika, dopning,
tobak eller spel om pengar behöver bedrivas på ett strukturerat sätt för att vara
effektivt. Den uppbyggnad, ansvarsfördelning och samverkan för
preventionsarbetet som föreslås för det förebyggande arbetet i Huddinge kommun
är strukturerat på ett sådant sätt. Den föreslagna strukturen bygger på evidens,
bredd och långsiktighet vilket ger goda förutsättningar för ett arbete som
förebygger ohälsa och främjar hälsa som på sikt leder till en ökad jämlik hälsa.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget innehåller inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser utöver den
budget som kommunfullmäktige beslutat om för preventionsarbetet i Huddinge
kommun.

Barnperspektiv
Barnkonventionen definierar i sina 54 artiklar vilka rättigheter som gäller för barn.
Fyra av dessa, två, tre, sex och 12 är vägledande. Artikel två handlar om alla barns
lika värde och rättigheter, artikel tre anger att det i alla åtgärder som rör barn i
första hand ska beaktas vad som bedöms vara barnets bästa, artikel sex
understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling och artikel 12
lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i
alla frågor som berör honom eller henne.
Ett aktivt och sammanhållet preventionsarbete baserat på beprövad erfarenhet och
evidens bidrar till vad som sägs i barnkonventionens portalparagrafer på så sätt att
alla barn ges möjlighet till en uppväxt och ett liv utan missbruk och våld och med
god psykisk hälsa. Genom det preventiva arbetet ges förutsättningar till
framgångsrik skolgång hos barn och ungdomar vilket beaktar artiklarna två, tre
och sex. Huddinge kommuns preventionsarbete tar uttalat sin utgångspunkt i
barnens bästa vilket bland annat tar hänsyn till artikel tre.

Hållbarhetsperspektiv
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle, inte minst vad
gäller hälsa. Barn och ungas hälsa får på jämlika villkor en förutsättning och
chans genom ett effektivt och kommunövergripande preventionsarbete. Social
hållbarhet är avgörande för det demokratiska samhällets bevarande då ett socialt
hållbart samhälle är anpassningsbart, förändringsbenäget och tolerant.
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