Svar på interpellation ställd av Socialdemokraterna
till Erik Östman (M) – Står kommunen på
brottsutsatta elevers sida?

Är det Linköpings politiska lednings hållning att kommunen inte brustit i sin hantering
och att inga fel begåtts i ärendet?
Svar: Den samverkansrutin som finns har i detta fall inte fungerat vilket också konstaterats
av Skolinspektionen. Det har därmed funnits brister i hanteringen av ärendet.

Vilka åtgärder avser den politiska ledningen vidta för att liknande situation inte ska
uppstå igen?
Svar: Följande åtgärder har vidtagits:


Att utreda och upprätta en rutin för säker och korrekt informationsöverföring mellan
skola och socialtjänst vid placering. Denna ska ses över och kommuniceras minst en
gång per år.



Att utreda behov av samt ge förslag på åtgärder och
utbildningsinsats/kompetensöverföring som krävs för att såväl brottsoffer som
förövare en trygg och säker skolgång.



Att ta fram rutiner och processer för att elever som blir utsatta brott och kränkningar
ska få en trygg skolmiljö på sin skola. En återrapportering av arbetet med trygghet i
grundskolan ska ske till nämnden två gånger per år. En granskning av rutinerna har
tillförts nämndens internkontrollplan.



Att ta fram rutiner och en lathund för rektorer i hur man ska agera när liknande
situationer uppstår. Ett utbildningspaket för rektorerna har tagits fram och kommer
genomföras under slutet av januari och februari.

Utöver detta kommer vi fortsätta att stärka samarbetet mellan berörda nämnder och kommer
inte tveka att införa ytterligare åtgärder där det är befogat. Det är Allians för Linköpings
tydliga uppfattning att som elev i Linköpings skolor ska man kunna känna sig trygg i sin
skola.

De anhöriga till den drabbade eleven efterfrågar fortfarande åtgärder från ansvariga
nämnder för att denne ska kunna återvända till Berzeliusskolan. Kommer den politiska
ledningen i kommunen ta initiativ till sådana åtgärder?
Svar: Hanteringen av ett enskilt elevärende görs enligt etablerad rutin på tjänstemannanivå
och i enlighet med skollagen. Specifika åtgärder är inte föremål för politisk styrning. Från den
politiska ledningen har ovanstående uppdrag lagts. Dock har vi varit drivande i att säkerställa
att en löpande dialog förs med berörda vårdnadshavare av såväl skola som socialtjänst.
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