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1. Uppdraget 

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2014-12-10 § 199 uppdragit till 
kommunledningskontoret att, i samverkan med berörda nämnder, ta fram en 
gemensam handlingsplan för barn- och ungdomsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, socialnämnden och utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden. Första prioritering var samordning av arbetet med 
”unga utanför”.  

Delrapportering skedde vid kommunfullmäktigemöte 2015-03-05 § 19. 

Från 2015 ingår även vård- och omsorgskontoret i den politiska 
ledningsgruppen för förebyggande frågor. 

2. Definition 

Definitionen på förebyggande arbete är följande: 

Att förebygga är att förhindra uppkomsten av något som inte är önskvärt.  

Begreppet bygger på två olika grundförutsättningar:  

-  att man vill undvika något oönskat och  
-  att man tror att problemet är av sådan art att man kan åtgärda 

det. 
 

Att arbeta förebyggande och främjande är att stärka det som fungerar bra 
och försöka minska det som inte fungerar.  

- Förebyggande arbete är beroende av att alla inblandade parter 
har samma mål. 

- Främjande arbete fokuseras på faktorer som t ex hur man 
försöker undvika att ungdomar drabbas av sociala problem, t ex 
att ungdomen inte begår brott medan förebyggande i det här 
fallet fokuseras på att minska. 

Tidiga insatser används ibland synonymt med förebyggande arbete. Tidiga 
insatser är t ex organiserandet av verksamheter såsom familjecentraler och 
öppna förskolor. 

Inom preventionsforskningen benämns tre olika förebyggande nivåer för 
insatser: 

- Universellt förebyggande, då insatserna riktas mot hela eller en 
stor del av befolkningen för att hindra att olika problem 
uppstår, exempelvis genom informationskampanjer. 

- Selektivt förebyggande, där insatserna riktas mot olika 
riskgrupper. 

- Indikerat förebyggande, där insatserna riktas till enskilda 
individer genom exempelvis behandlingsinsatser. 
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3. Omfattning 

3.1. Gällande period  

Denna handlingsplan gäller för perioden 2016-2019. 

3.2. Nämndernas ansvarsområden 

Denna handlingsplan gäller för berörda nämnder i deras arbete med att 
förebygga social ohälsa hos barn och unga. 

Respektive nämnd ansvarar, i arbetet med denna handlingsplan, för sina 
uppgifter och åtaganden beskrivna i  

- nämndernas reglementen 
- nämndernas verksamhetsplaner 
- övriga styrdokument som reglerar arbetet med att förebygga 

social ohälsa hos barn och unga 

3.3. Politisk inriktning 

I arbetet med handlingsplanen ska nämnderna förhålla sig till vid varje tid 
gällande och beslutade övergripande politiska fokusområden. 

4. Politisk ledningsgrupp för förebyggande frågor 

Den politiska ledningsgruppen för förebyggande frågor består av ordförande 
för följande nämnder:  

- Barn- och ungdomsnämnden 
- Kultur- och fritidsnämnden 
- Socialnämnden 
- Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
- Vård- och omsorgsnämnden 

Syftet med arbetet i den politiska ledningsgruppen för förebyggande frågor 
är att samordna berörda nämnder i arbetet med förebyggande frågor och 
därmed förebygga social ohälsa hos barn och unga. 

Uppgiften som den politiska ledningsgruppen för förebyggande frågor har är 
att samordna berörda nämnder i följande frågor: 

• Arbete som rör våld i nära relationer (utarbetad policy finns) 
• Barns och ungdomars psykiska ohälsa 
• Brottsförebyggande arbete 
• Drogförebyggande arbete (ANDT) (utarbetad policy och plan finns) 
• Fritidsfrågor 
• Jämställdhet, demokrati, könsroller och sexualitet 
• Skol- och arbetsmarknadsrelaterade frågor 
• Ungdomssituationen i kommunen 
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5. Handlingsplan 

5.1. Syftet med handlingsplanen 

 
Det övergripande syftet med handlingsplanen är att på ett samordnat, 
målinriktat och långsiktigt sätt arbeta med förebyggande frågor när det 
gäller social ohälsa hos barn och unga i Sollentuna.   

5.2. Verksamhetsplanering 

Handlingsplanens innehåll fogas in i kommunens målstyrning. 
Gemensamma åtaganden för nämnderna kopplas till kommunövergripande 
mål och till fullmäktiges fokusområden. Nämnderna svarar själva för att 
foga in aktuella åtaganden i sin verksamhetsplanering. 

5.2. Fem nämndövergripande åtaganden 

De fem nämndövergripande åtagandena är följande: 

1. Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande 
arbetet gällande nyanlända familjer (med särskilt fokus på barn och 
unga) och ensamkommande barn och unga. 
 

2. Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande 
arbetet gällande barn och unga som varken studerar eller arbetar. 
 

3. Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande 
arbetet gällande barn och unga med funktionsnedsättning. 
 

4. Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande 
arbetet gällande barn och unga som berörs av arbetet med våld i nära 
relationer. 
 

5. Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande 
arbetet gällande ANDT-frågor. 

5.4. Handlingsplaner kopplade till åtaganden 

Följande handlingsplaner är kopplade till respektive åtagande: 

 

Åtagande 1 

Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande arbetet 

gällande nyanlända familjer (med särskilt fokus på barn och unga) och 

ensamkommande barn och unga. 

• Handlingsplan 1- På ett mer systematiskt sätt uppmärksamma barn 
och unga i nyanlända familjer i samband med etablering.  
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• Handlingsplan 2 - Utveckla en väg in-koncept för nyanlända. 
 

• Handlingsplan 3 - Stärka arbetet med informationsinsatser riktat till 
målgruppen.  

 

Åtagande 2 

Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande arbetet 

gällande barn och unga som varken studerar eller arbetar. 

• Handlingsplan 1 - Utveckla samordningen av arbetet kring ogiltig 
skolfrånvaro i grundskolan. 
 

• Handlingsplan 2 - Fortbildningsinsatser till berörd personal i ökad 
kunskap om hur möta barn och unga som av olika anledningar har 
ogiltig skolfrånvaro, inte trivs i skolan samt trygghetsskapande 
insatser. 
 

• Handlingsplan 3 - Stärka samverkan i syfte att öka andelen 
gymnasieelever som fullföljer sina studier eller befinner sig på 
arbetsmarknaden.  

 

Åtagande 3 

Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande arbetet 

gällande barn och unga med funktionsnedsättning 

• Handlingsplan 1 - Stärka samverkan kring barn och unga med 
sammansatt problematik. 
 

• Handlingsplan 2 - Ökad samverkan kring arbete och sysselsättning. 
 

• Handlingsplan 3 - Ökad samverkan kring fritidsaktiviteter. 

 

Åtagande 4 

Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande arbetet 

gällande barn och unga som berörs av arbetet med våld i nära relationer. 

• Handlingsplan 1 - Ökad samverkan kring våldspreventivt arbete med 
barn och unga. 
 

• Handlingsplan 2 - Fortsatt samverkan kring våld i nära relationer. 
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Åtagande 5 

Stärka samordningen mellan förvaltningarna i det förebyggande arbetet 

gällande ANDT-frågor. 

• Handlingsplan 1 - Ökad samverkan kring ANDT-frågor med barn 
och unga. 
 

• Handlingsplan 2 - Fortsatt samverkan kring ANDT-arbetet. 

5.5. Aktiviteter kopplade till handlingsplaner 

Inom respektive nämnd ska aktiviteter utarbetas för respektive 
handlingsplan. 

5.6. Uppföljning 

Den nämndövergripande handlingsplanen ska följas upp enligt ordinarie 
uppföljningsprocess. Uppföljning av helheten sker i årsredovisningen. 

5.7. Samverkansparter 

Förutom de målgrupper som berörs i respektive åtagande bör även följande 
parter involveras på olika sätt i det förebyggande arbetet, till exempel: 

• Företrädare för de barn och unga som omfattas av denna 
handlingsplan 

• Rektorer och elevhälsoteam 
• Elever 
• Ideella sektorn 
• Intresseorganisationer 
• Näringslivet 
• Kommunalförbundet Brandkåren Attunda 
• Polisen 
• Stockholms läns landsting 
• Arbetsförmedlingen 
• Sollentuna kommuns Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 

6. Lagar och styrdokument 

6.1. Lagar 

Några exempel på lagar: 

Skollagen 
www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar 

Socialtjänstlagen 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-
2001-453/ 

http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
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Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1993387-om-stod-och-
ser_sfs-1993-387/  

6.2. Styrdokument 

Några exempel på styrdokument: 

FN:s barnkonvention 
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten 

 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  
https://unicef.se/fakta/barn-med-funktionsnedsattning  

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011 
http://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973  

 

Trygghets- och säkerhetsarbetet i Sollentuna kommun 

Trygghets- och säkerhetsstrategi för Sollentuna kommun för 
mandatperioden 2014-2018 
Länk Trygghets- och säkerhetsstrategi för Sollentuna kommun för mandatperioden 2014-2018  

 

Årlig sammanställning och planering till trygghets- och säkerhetsstrategin 
Länk Årlig sammanställning och planering till trygghets- och säkerhetsstrategin  

 

Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete (ANDT) i 
Sollentuna kommun 
https://www.sollentuna.se/sv/kommun--politik/sa-styrs-sollentuna/forfattningssamling/ovregl/ 

 

Policy mot våld i nära relationer 
https://www.sollentuna.se/sv/kommun--politik/sa-styrs-sollentuna/forfattningssamling/ovregl/  

 

Vård- och omsorgsnämndens långsiktiga plan för funktionshinderområdet 
http://www.sollentunax.se/protokoll/docs/B1714VON_251110009416.pdf   

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1993387-om-stod-och-ser_sfs-1993-387/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1993387-om-stod-och-ser_sfs-1993-387/
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
https://unicef.se/fakta/barn-med-funktionsnedsattning
http://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973
https://docs.netpublicator.com/api/public/r42235088/document/6a50eed32b181569442e-37c9-48c2-b783-a6ae3c09e889?hash=98cd9ecfc67383-c40fb00ab11d37886-619a1e167976206319&cache=Tue%20Jan%2026%202016%2018:59:11%20GMT+0100%20%28V%C3%A4steuropa%2C%20normaltid%29
https://docs.netpublicator.com/api/public/r42235088/document/13009aa76625f8b178af-7c37-4fb8-af4c-03746f434ac4?hash=98cd9ecfc67383-c40fb00ab11d37886-619a1e167976206319&cache=Tue%20Jan%2026%202016%2019:00:32%20GMT+0100%20%28V%C3%A4steuropa%2C%20normaltid%29
https://www.sollentuna.se/sv/kommun--politik/sa-styrs-sollentuna/forfattningssamling/ovregl/
https://www.sollentuna.se/sv/kommun--politik/sa-styrs-sollentuna/forfattningssamling/ovregl/
http://www.sollentunax.se/protokoll/docs/B1714VON_251110009416.pdf
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