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Huddinge prioriterar tidiga
sociala insatser och ett aktivt
folkhälsoarbete
Huddinge kommun avsätter i mål och budget 2018 resurser för
en bredare samverkan inom alla förvaltningar för socialt
förebyggande åtgärder och för att prioritera folkhälsoarbetet.
Genom mobila team riktade till barn och unga, Barnahuset för barn som varit utsatta för
våld samt Samkraft har Huddinge ett aktivt förebyggande socialt arbete som nu stärks
ytterligare.
-

Vårt primära fokus ligger på att våra barn och unga ska ges det stöd de behöver.
Genom att prioritera förebyggande arbete redan i tidigare åldrar förbättras goda
livschanser samtidigt som samhällsets kostnader minskar. Det är på sikt en social
investering. Vi ska stärka föräldrarna i deras roll att ansvara för sina barns
utveckling och välbefinnande. Aktiviteterna ska ha rätt effekt. Vår utgångspunkt
ska vara att alla barn har rätt att växa upp i trygghet utan begränsade rättigheter och
möjligheter, säger Lars Björkman, ordförande i Huddinges råd för
funktionshinderfrågor.

Huddinge Kommun ska arbeta brett med olika förebyggande insatser mot missbruk, våld,
psykisk ohälsa samt kriminalitet. Det övergripande syftet är att bidra till bättre
förutsättningar för att minska ojämlikheter i hälsa och öka jämställdheten på alla områden i
kommunen. Psykisk ohälsa är ett ökande folkhälsoproblem, både bland barn och vuxna.
Huddinge kommun ska ha ett självmordsförebyggande arbete.
-

Fysisk aktivitet har visat sig stå för en betydande del för ett friskt liv. Tillgång till
utegym, upprustade motionsspår samt ett rikt kultur- och fritidsliv ger balans i vår
vardag. Än bättre blir det om vi kan samverka mer med civilsamhället och
uppmuntra det lokala engagemanget, säger Ingalill Söderberg, kommunalråd med
ansvar för demokrati, folkhälsa och jämlikhet.
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