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Utvärdering och ny organisation för Huddinge kommuns
samordnade preventionsarbete riktat mot barn och unga 2020
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
1. Utvärderingen av Huddinge kommuns samordnade preventionsarbete
riktat mot barn och unga 2020, enligt bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande,
godkänns.
2. Samkraft avvecklas per den 31 december 2020.
3. Ansvaret för samordningen av det preventiva arbetet flyttas från
kommunstyrelsen till socialnämnden per den 1 januari 2021.
4. Beslutspunkten 3 gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Mål
och budget 2021 beslutar att omfördela medel från kommunstyrelsen till
socialnämnden för samordningen av preventionsarbetet.

Sammanfattning
Samkraft startade som ett projekt 2008 och blev en ordinarie verksamhet från och
med hösten 2009 med syftet att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och
kriminalitet bland barn och unga i Huddinge. Verksamheten bedrivs som ett
samarbete mellan Huddinge kommun och lokalpolisområde Huddinge.
I Mål och budget 2020 anges bland annat att ”Formerna för Samkraft ska
utvärderas och ses över för att optimalt passa in i det övergripande
preventionsarbetet.”
Med anledning av detta beslutades att en utvärdering skulle genomföras första
kvartalet 2020 för att lämna förslag på hur det samordnade preventionsarbetet
riktat mot barn och unga kan förbättras med fokus på organisering och styrning.
Utredningen påbörjades den 21 januari 2020 och slutfördes under april samma år.
Utvärderingen lades fram i form av en rapport som presenterades i april 2020 för
styrgruppen för Samkraft och den strategiska preventionsgruppen samt för den
politiska referensgruppen för preventionsarbetet och Samkraft.
Styrgruppen för Samkraft har utifrån rapportens rekommendationer kommit fram
till att föreslå att socialnämnden tar över ansvaret för att driva och leda det
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kommunövergripande preventionsarbetet. Kopplat till preventionsarbetet föreslås
etablering av en politisk referensgrupp. Organisationsförändringen förordas träda
ikraft den 1 januari 2021. Förslaget kräver att budgetmedel omfördelas i samband
med beslutet om kommunens Mål och budget 2021.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att bilagd utvärdering av Huddinge
kommuns samordnade preventionsarbete riktat mot barn och unga 2020 godkänns.
Samkraft föreslås avvecklas. Vidare föreslås att det samordnade
preventionsarbetet flyttas över till socialnämnden, under förutsättning att
finansiering omfördelas i Mål och budget 2021.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund och syfte
Samkraft startade som ett projekt 2008 och blev en ordinarie verksamhet från och
med hösten 2009 med syftet att förebygga psykisk ohälsa, missbruk och
kriminalitet bland barn och unga i Huddinge. Verksamheten bedrivs som ett
samarbete mellan Huddinge kommun och lokalpolisområde Huddinge.
Under 2017 initierade styrgruppen för Samkraft projektet Samordna
preventionsarbetet inom kommunen, vilket bedrevs under perioden februari 2018
till mars 2019. Projektet utmynnade i att kommunens ledningsgrupp i april 2019
beslutade att tillsätta en kommunövergripande strategisk preventionsgrupp (SPG)
och att den skulle ha samma styrgrupp som för Samkraft.
I Mål och budget 2020 framgår under målet God omsorg om individen bland
annat följande:
”Det samlade preventionsarbetet i Huddinge förverkligas genom samverkan
mellan samtliga förvaltningar och nämnder. En politisk styrgrupp för
preventionsarbetet samt för Samkrafts arbete ska införas för att rapportera av
projekt och resultat, samt prioritera insatser. Utbildningsnämnderna,
socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har ett tydligt uppdrag att
samverka i Samkraft tillsammans med lokalt polisområde. Formerna för Samkraft
ska utvärderas och ses över för att optimalt passa in i det övergripande
preventionsarbetet.”
Med anledning av detta beslutades att en utvärdering skulle genomföras första
kvartalet 2020. Syftet med utredningen har varit att ge väl underbyggda förslag på
hur organiseringen och styrningen av det samordnade preventiva arbetet i
Huddinge kommun som riktar sig till barn och unga kan förbättras. Inriktningen
har varit att skapa en hållbar organisation som inte blir allt för personberoende.
Utredningen påbörjades den 21 januari 2020 och slutfördes under april samma år.
Utredningen lades fram i form av en rapport (bilaga 1) som presenterades i april
2020 för styrgruppen för Samkraft och den strategiska preventionsgruppen samt
för den politiska referensgruppen för preventionsarbetet och Samkraft.
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Utvärderingens slutsatser och rekommendationer
Sammantaget kan konstateras att den organisation som finns i nuläget för att
samordna preventionsarbetet riktat mot barn och unga behöver förändras för att
bättre svara mot behoven som finns och för att kunna driva preventionsarbetet
framåt.
Flera brister har framkommit och påtalats i utvärderingen som bör tas omhand och
åtgärdas för att skapa en mer tillfredsställande organisation för preventionsarbetet
riktat mot barn och unga.
Rekommendationerna som utvärderingen presenterar ämnar på olika sätt bidra till
en tydligare styrning, bättre struktur, mindre personberoende/personaltung
organisation som aktivt och målinriktat kan upprätthålla, utveckla och driva på
samordningen av preventionsarbetet i Huddinge kommun.
Mot bakgrund av dessa slutsatser och genomförd analys lämnas följande
rekommendationer för det samordnade preventionsarbetet riktat mot barn och
unga i Huddinge kommun:
Avvecklande av Samkraft
 Mot bakgrund av vad som framkommit i denna utvärdering föreslås befintlig
organisation för Samkraft avvecklas.
 Nuvarande samverkansöverenskommelse för Samkraft, som ingåtts med
lokalpolisområde Huddinge, föreslås upphöra i samband med att Samkraft
avvecklas.
Ny organisation för att samordna preventionsarbetet riktat mot barn och unga
 Ansvaret för det samordnade preventionsarbetet kan fortsatt ha sin
organisatoriska tillhörighet centralt på kommunstyrelsens förvaltning,
alternativt förflyttas till en av fackförvaltningarna.
 Det samordnade preventionsarbetet föreslås ledas av en styrgrupp bestående
av representanter från kommunstyrelsens förvaltning, barn- och
utbildningsförvaltningen, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, kulturoch fritidsförvaltningen och socialförvaltningen.
 En eller flera preventionssamordnare bör inrättas för att hålla ihop och
samordna preventionsarbetet.
 Budgeten för Samkraft bör fortsatt avsättas för att finansiera samordningen av
preventionsarbetet riktat mot barn och unga, bland annat för finansiering av
preventionssamordnarnas tjänster och för att genomföra preventiva insatser för
barn och unga.
Övriga rekommendationer
 Preventionsarbetet behöver ytterligare kartläggas avseende barn och ungas
situation för att utstaka mål, inriktning och fokus för preventionsarbetet som
följs upp kortsiktigt och långsiktigt.
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Det samordnade preventionsarbetet riktat mot barn och unga föreslås anlägga
ett (geografiskt) områdesbaserat angreppssätt som ser till behoven och
förutsättningarna som finns i kommunens olika områden.

Styrgruppen för Samkrafts rekommendationer utifrån utvärderingen
Baserat på rapportens rekommendationer föreslår styrgruppen för Samkraft att
socialnämnden från och med den 1 januari 2021 tar över ansvaret för att driva och
leda det kommunövergripande preventionsarbetet.
Vidare föreslår styrgruppen att en politisk referensgrupp inrättas. Styrgruppen ser
att styrningen av det kommunövergripande preventiva arbetet skulle gynnas
genom att den nämnd som ansvarar för samt de nämnder som har mandat att fatta
beslut kring preventiva åtgärder återfinns i den politiska referensgruppen.
Styrgruppen förordar att budgetmedel för det samordnade preventiva arbetet riktat
mot barn och unga omfördelas från kommunstyrelsen till socialnämnden i
samband med beslutet om Mål och budget 2021.

Förvaltningens synpunkter
Kommunstyrelsens förvaltning delar styrgruppens förslag till
organisationsförändringar. Etableringen av en politisk referensgrupp förordas,
vilket bör hanteras i särskild ordning av den nämnd som ansvarar för det
preventiva arbetet.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att bilagd utvärdering av Huddinge
kommuns samordnade preventionsarbete riktat mot barn och unga 2020 godkänns.
Vidare föreslås att Samkraft avvecklas och att det samordnade preventionsarbetet
riktat mot barn och unga flyttas från kommunstyrelsen till socialnämnden, under
förutsättning att medel omfördelas i Mål och budget 2021. Samkrafts budget år
2020 var 3 mnkr.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget till beslut enligt den tredje beslutspunkten förutsätter att budgetmedel
för det samordnade preventiva arbetet riktat mot barn och unga, som i budgeten
för 2020 var 3 mnkr, omfördelas från kommunstyrelsen till socialnämnden i
samband med beslutet om Mål och budget 2021. I övrigt föreligger inte några
ekonomiska eller juridiska konsekvenser.
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riktat mot barn och unga 2020

