PLAN FÖR HANDLING
Barn och unga
Bakgrund

Höörs kommun är en av 50 kommuner som gått med i samarbetet med den nationella samordnaren för barn
och ungdomsvården, med syftet att stärka skyddet och stödet för barn och unga. En nationell handlingsplan
för detta arbete är framtagen och beslutad av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sommaren 2015. I
detta arbete ska sedan kommunen ta fram en handlingsplan för hur arbetet ska formas med beskrivning av
vad som kan göras och hur detta ska gå till. Planen har tagits fram i samverkan mellan social sektor, barn- och
utbildningssektorn och kultur och fritidssektorn. Samtliga dessa sektorer är arenor där vuxna möter barn och
unga i Höör i olika sammanhang.

Syftet med denna plan

Syftet med denna plan är att, i samverkan mellan sektorerna, arbeta med att stärka skyddet och stödet för
barn och unga i Höörs kommun samt att öka deras delaktighet och beakta barnperspektivet i kommunala
frågor.
Denna plan ska också syfta till att öka kunskaperna om varandras verksamheter, lyfta och främja den
samverkan som redan finns idag och ge oss möjlighet att utveckla den framöver. Vi vill med gemensam
värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt bidra till att barn och unga och deras föräldrar blir bemötta
likvärdigt oavsett vilken ingång de har till kommunens organisation och också kan vara förvissade om att vi
använder våra gemensamma resurser för att bistå på bästa sätt.

Den nationella handlingsplanens 3 områden
Uppdraget

Den sociala barn och ungdomsvårdens främsta uppgift är att skydda och stödja barn och unga som
far illa, men också att arbeta förebyggande och tillhandahålla frivilliga insatser. Socialtjänsten har
också förstahandsansvar för samverkan både på individ nivå och på övergripande nivå. En svårighet i
denna samverkan kan vara att socialtjänsten saknar överblick utanför social sektor och över t ex
friskolor och vårdinrättningar i och med det fria skolvalet och valfrihetssystemet inom hälso- och
sjukvården.
Förslag finns från regeringen att göra barnkonventionen till lag, vilket betyder att arbetet med att
implementera barnkonventionen i kommunens olika verksamheter behöver påbörjas snarast.
Organisation och utbildning

Kartläggning av sektorernas olika utbildningsbehov.
Socialtjänsten/individ och familjeomsorgen
Höörs kommun har en traditionell individ och familjeomsorg med samtliga områden på samma
avdelning under socialnämnden. När det gäller att erbjuda barn och unga skydd och stöd så är Höörs
kommun med i samverkan kring social jour, kriscentrum, familjerådgivning, Barnahus,
kompetenscentrum mot våld i nära relationer, barngrupper mm.
Under 2019 sker i första hand basutbildning ”våld i nära relationer”, MI utbildning/handledning samt
Familjerådslagsutbildning.
Kultur och fritid
Under 2018 ombildades kultur- och fritidssektorn, numera sektorn för Kultur, Arbete och Folkhälsa
(KAF). Fritidsgården har genomgått en omorganisation och nyanställt personal.
Skolan

Utbildningsverksamheten i Höörs kommun innefattar samtliga skolformer utom gymnasieskolans
nationella program. Samtliga skolledare har rektorsutbildning eller pågående. Det har sedan ett par
år tillbaka funnits en tjänst för att främja skolnärvaro. Tjänsten innefattar såväl operativt, åtgärdande
arbete som ett långsiktigt förebyggande.
Forskning och utveckling
Vi vill att det som görs bidrar till positiva förändringar för de människor vi kommer i kontakt med. Det finns
idag en hel del evidensbaserade metoder och arbetssätt men det behövs ytterligare evidensbaserad praktik.
Det vi gör behöver därför följas och utvärderas lokalt och också bli föremål för systematisk uppföljning för att
ge oss möjlighet att kunna konstatera om det vi gör innebär någon positiv skillnad för våra
kommunmedborgare. På individ och familjeomsorgen i Höör finns en processledare som är den som tittar på
de metoder och arbetssätt som används där för att bevaka att dessa stämmer överens med förhållningssätt,
värdegrund och den evidens som finns på området. De insatser vi genomför kommer vi att behöva följa upp
gemensamt.

Höörs kommun, Vision och mål
"Höörs kommun är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar
utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande."
"Höör - den naturliga arenan. Medborgaren den naturliga partnern"
Höörs kommuns mål för budgetåren 2016-2019
 God livsmiljö och boende för alla
 Tillgängliga och professionella
 Innovativa och ansvarfulla
 Långsiktig hållbar ekonomi

Barnkonventionens 4 grundprinciper





Artikel 2; Alla har samma rättigheter och lika värde
Artikel 3; Barns bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn
Artikel 6; Alla barn har rätt till liv och utveckling
Artikel 12; Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Lokala mål utifrån den nationella handlingsplanen






Barnkonsekvensanalyser vid politiska beslut och individuella beslut
Gemensamma (skola, socialtjänst, kultur o fritids) insatser ex föräldrautbildningar/stöd
Öka barn och ungas delaktighet

Stärka barn och ungas hälsa

Vad vi har att utgå ifrån











Den sociala barn och ungdomsvården ska ges förutsättningar att bedrivas med god kvalité
Samarbete ska ske utifrån kommunens yttersta ansvar, men också utifrån varje verksamhets eget
ansvar och uppdrag att samverka
Att följa upp revisionens tidigare fråga om möjlighet att koppla barn och ungdomspolitiken till
barnrättsperspektivet (barnrättsstrateger).
Lokal Överenskommelse (LÖK) avseende barn och unga med psykisk ohälsa som arbetats fram
gemensamt tillsammans med barnpsykiatrin 160502

Folkhälsoarbetet
ANDT riktlinjer KF 170927
Överenskommelsen Trygga Höör KF1612 (under revidering)
HBTQ planen KF 160330
Barnkonventionen blir lag 1/1 2020

Befintlig samverkan





Gemensamma möten (Socialtjänst/ Barn och Utbildning/Kultur, Arbete och Folkhälsas presidier)
Gemensamma frågor till centrala ledningsgruppen
Gemensam samverkansgrupp (Socialtjänst/Barn och utbildning/Kultur, Arbete och Folkhälsa) för
utveckling av samarbetet
Fältarbetsgrupper enligt överenskommelse Trygga Höör

Aktuella insatser













Cope och ABC föräldrautbildningar
Träffar kring föräldraskap, skola och socialtjänst, på vissa förskolor
Årskurs7 läger- Uppstartläger för de som börjar i högstadiet
Barn o unga med hög skolfrånvaro (rätten till skolgång i barnkonventionen), föräldrautbildning
UKM – Ung Kultur Möts, kulturfestival på lokal, regional och riksnivå
Biblioteksplanen – Riktade insatser till barn och unga
Kultur i skolan – Professionella kulturinsatser i skolan

Sommarlovsaktiviteter
Fokusgrupper, fritidsledarna besöker alla elever i åk 7 (hänger ihop med åk 7 läger)
Främja simkunnigheten hos barn
Träffar med kommunala och fristående skolor samt socialtjänst

Förslag på gemensamma insatser/frågor som kan utvecklas













Familjerådslag och föräldrarådslag information/ kunskapsutbyte
Gemensamma möten (socialtjänst och skola) med föräldrar i förskolan och skolan
Barnkonsekvensanalyser -att alla beslut inom kommunens olika sektorer ska följas av en
barnkonsekvensanalys.
Integrationsarbetet och motivationsarbete bland nyanlända föräldrar
Gruppverksamhet för tonåringar (Kulturgården)
Ungdomsråd via fritidsgården
Musik/Integrationsprojekt
Kulturstrategi barn och unga
Kulturgaranti
Alla barns ökade möjlighet till fritidsaktiviteter- samarbete mellan sektorerna
Behov av en folkhälsostrateg, familjers hälsa och barns hälsa
Föräldrastödssamordning i kommunen

Prioriterade insatser 2019





Skolnärvaro/frånvaro/frågor
Föräldrautbildning
Barnkonventionen
Ungdomsgrupper

Finansiering av prioriterade insatser 2019




Skolnärvaro/frånvaro frågor- Gemensam satsning Skola och Socialtjänst. Medel avsatta för
personalinsatser 2019
Föräldrautbildning- Socialtjänsten och skolan har var för sig utbildat personal att genomföra
föräldrautbildningar gemensamt och var för sig.
Barnkonventionen- Strategi saknas



Ungdomsgrupper- KAF och Socialtjänst/Ifo arbetar gemensamt kring upplägget ungdomsgrupper.
Finansiering fn genom befintlig personal. Medel för den verksamheten behöver avsättas i
Kulturgårdens budget from 2020.

Behov hos respektive sektor för att genomföra förslag och insatser




Gemensamma utbildningssatsningar för social sektor/ Individ och familjeomsorg, Sektorn för Kultur,
Arbete och Folkhälsa samt Barn och utbildningssektorn.
Bevaka våra respektive möjligheterna till att ansöka om statliga, eller andra, medel
Budgetera medel för att utveckla samverkan enligt plan

Ansvarsfördelning

Respektive nämnd ansvarar för att besluta om planen. Respektive sektorchef ansvarar för att göra den känd i
verksamheten, och övriga chefer för implementering i verksamheterna.
Samverkansgruppen, som upprättat planen, ansvarar för att lyfta de konkreta frågorna i sina respektive
verksamheter och för att fortsätta arbetet med denna plan kontinuerligt.

Samverkansgruppen ansvarar också för uppföljning och för utvärdering.

Tidplan för genomförande

Treårig rullande plan, denna plan avser 2018-2020

Uppföljning och utvärdering

Barn och Unga planen ska följas upp och revideras årligen. Detta är en reviderad plan för 2019.
Samverkansgruppen gör bedömningen att analys och bedömning av vad det innebär att
Barnkonventionen blir lag är ett större och mer omfattande uppdrag än vad gruppen kan hantera,
och föreslår att ansvaret för det arbetet framöver istället finns i kommunledningen/Centrala
ledningsgruppen.
Behov av barnrättsstrateg behöver då också diskuteras och beslutas på kommunledningsnivå. För
ändamålet behöver i så fall också avsättas pengar.
Vi konstaterar också att BoU planen till största delen varit en kartläggning av det aktuella samarbetet
under åren 2015-2019. Utvecklingsområden har varje år blivit identifierade, men inte prioriterade.
Samverkansgruppens förslag är att ersätta denna plan med en konkret årlig handlingsplan som utgår
från av politiken formulerade mål och med fokus på prioriterade områden. Planen bör gälla per
kalenderår och vara utformad så att den upplevs som en tillgång ute i verksamheterna.
Delårsuppföljning ska då göras, för att under hösten kunna upprätta en ny plan för påföljande år.
I de fall en insats fått medel avsatta för ändamålet redovisas en sammanställning vid årets slut.
Ett uppdrag behöver utformas och lämnas över till berörda sektorschefer, inför 2020.
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Sektor för Kultur, Arbete och Folkhälsa

