Det tvärsektoriella förebyggande
arbetet med barn och unga i Höörs
kommun
KF, 2022-02-02

Bakgrund
•
•

•
•

Hösten 2020 tog kommunledningen initiativ till ett sektorsövergripande
arbete för ett förstärkt och mera välkoordinerat ungdomspreventivt arbete.
2021 lades den tidigare fältverksamheten ner till förmån för ett
organisatoriskt och innehållsmässigt omtag.
Nya tankar om arbete med ungdomspreventionens innehåll, metod och
förankring skulle utarbetas.
En styrgrupp bildades bestående av utvecklingsledare och enhetschefer

Syftet var att kartlägga och utveckla ett fördjupat samarbete mellan Barn- och
utbildningssektorn (BUS), Social sektor (SOS) och sektorn för Kultur, Arbete och Folkhälsa
(KAF) i syfte att främja barn och ungdomars kunskapsresultat, skolnärvaro samt
psykosociala hälsa

Projektets upplägg och genomförda
aktiviteter
•
•

•
•

•
•

Styrgrupp med representanter för KAF, BUS och SOS har träffats
regelbundet för avstämning under projektets gång.
Omvärldsbevakning och inhämtande av goda exempel från andra
kommuner (Lomma, Sjöbo, Eslöv, Bromölla, Ystad och Östra Göinge).
Vilka gemensamma kulturer och strukturer behöver finnas för att främja
samarbetet? Hur når vi dessa?
Kartläggning av elevhälsoteamets, en av kommunens särskilda
undervisningsgruppers, skolkuratorers och socialsekreterares uppfattning
om möjligheter och barriärer för att möjliggöra ett framtida fördjupat
samarbete
Trygghetspreventionsprojektet
Sommarlovsprojektet

Nuläge
•
•
•
•
•
•
•
•

Kulturgården arbetar främjande och förebyggande genom öppen
fritidsgårdverksamhet och kulturpedagogisk verksamhet för unga 11–18 år.
Skolan arbetar främjande och förebyggande genom undervisningen och
elevhälsans arbete i verksamheterna. (6–16 år)
BUS och SOS samverkar kring problematisk skolfrånvaro
Föräldrautbildningarna Alla barn i centrum (ABC) och Cope erbjuds (BUS +
SOS).
Barngruppen Skilda världar erbjuds. (BUS + SOS)
Personal inom SOS handleder personal vid KAF:s verksamhet Kulturgården.
SOS erbjuder kommunmedborgare fem biståndslösa samtal med
familjebehandlare.
Familje- och föräldrarådslag anordnas vid behov i samverkan mellan SOS, BUS
och KAF.

Framtid- hur vi tillsammans över sektorerna
får de mest effektiva förebyggande operativa
insatser med de resurser vi har på lång sikt?

Hållbart
över tid

Fokus för arbetet nu är att skapa en helhet där våra sektorer
arbetar tillsammans för att uppnå bästa resultat, ibland genom
gemensamma satsningar och ibland inom respektive sektor
men alltid med en gemensam kunskapsbas.
• BUS har inför innevarande läsår gjort en satsning inom
skolornas organisation. Det har tillsatts elevhälsochefer, en
samordnade funktion som har till uppgift att utveckla samarbetet
med tex socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin, men
framförallt för att leda och utveckla det främjande och
förebyggande arbetet på skolan.
• KAF arbetar genom Kulturgården med det förebyggande arbetet
för barn och unga genom sin öppna och kulturellt inriktade
verksamhet.
• Föräldrarådslag anordnades i höstas i samverkan mellan skolor
och SOS samt mellan Kulturgården och SOS med stöd av
skolan, HFAB och polisen.

Sektorövergripande
”på riktigt”

Målen för det förebyggande arbetet är:
•

Ökad trygghet för kommunens barn och unga

•

Minskad andel unga som har upplevt kränkningar, våld och hot

•

Minskad skadegörelse

•

Förbättrad psykisk hälsa bland barn och unga

•

Ökad skolnärvaro

•

Ökad fysisk aktivitet bland icke föreningsaktiva ungdomar

•

Ökad medvetenhet bland barn och unga om ANDTS-frågor

•

Ökad samsyn och förbättrad tvärsektoriell samverkan mellan BUS,
KAF och SOS

Det förebyggande arbetet för barn och
unga tar avstamp i följande styrdokument
•

Barnkonventionen

•

Läroplan, Lgr11, för grundskolan samt för förskoleklassen och
fritidshemmet

•

Socialtjänstlagen

•

Kommunfullmäktiges mål för perioden 2020 till 2023, Höörs kommun

•

Agenda 2030 De globala målen för social hållbarhet

•

De nationella folkhälsomålen

Vad krävs för att öka kvalitén på det
förebyggande arbetet?
•
•
•
•
•

Skaffa en gemensam lägesbild och kunskapsbas
Genomföra tvärsektoriell samverkan
Utarbeta gemensamt arbetssätt
Säkerställa personalresurser
Arbeta Långsiktighet

Fokus ska ligger på att stärka skyddsfaktorer, som tex stödjande föräldrar
och övrigt socialt nätverk, en hälsofrämjande skola och meningsfull
fritidssysselsättning för unga. Tyngdpunkten är förebyggande arbete på
universell nivå då forskning visat att det ger bäst effekt långsiktigt och är
mest kostnadseffektivt. Vid akuta insatser inriktas arbetet även på selektiva
eller indikerade insatser på grupp- eller individnivå.

RESULTAT
Det förebyggande arbetet ska bedrivs långsiktigt med särskilt fokus på
utsatta grupper av ungdomar. Forskning visar att det tar tid innan
konkreta resultat syns.
Mätpunkter är:
•

LUPP-enkäten (2019/2022/2025) och

•

Region Skånes Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne (2021/2025).

•

Kostnader för skadegörelse hos HFAB (mäts årligen)

En koordinator har anställts för att leda
arbetet.
Koordinatorn är placerad på Kulturgården och arbetar både operativt och
strategiskt.
Koordinatorn leder en arbetsgrupp bestående av representanter för de
tre sektorerna BUS, KAF och SOS, som tillsammans utvecklar arbetet i
enlighet med målen.

•
•
•
•
•
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Arbetat på socialtjänsten i Eslöv
Arbetat med brottsförebyggande arbete i Malmö stad
Arbetet med förebyggande arbete i Svedala
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Koordinatorns huvudsakliga
arbetsuppgifter är att:
•

Samordna det förebyggande arbete som sker inom de olika
sektorerna för bästa möjliga effekt.

•

Projektleda teman som vi samverkar kring inom BUS, KAF och SOS.

•

Samverka med skolor, föräldrar, fritidsgård, socialtjänst, polis,
bostadsbolag, näringsidkare, föreningar och övriga civilsamhället.

•

Sammanställa, utvärdera, analysera och informera om den lokala
lägesbilden.

Fokusområde
Arbetsgruppen har kartlagt behoven över vilka områden av förebyggande
arbete som i dagsläget anses vara viktiga att arbeta med utifrån risk- och
skyddsfaktorer.
•

Våld, hot och kränkningar

•

Utanförskap

•

Psykisk ohälsa

•

ANDTS

Organisationskiss
Styrgrupp KAF, BUS, SOS

Arbetsgrupp KAF, BUS, SOS

Lokala BRÅ

Koordinator

grundskolor
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Dokumentation av arbetet under 2021

