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Hur barnperspektivet har beaktats i handläggningen av ärendet
I den första utredningen, som inleddes med anledning av uppgifter om att
barnet bevittnat våld, fördes inga barnsamtal med barnet på grund av barnets
ålder. Däremot tillsätts utredningsteamet under utredningstiden, som genom
observationer i hemmet hos båda föräldrarna träffade barnet. Utredningsteamet
hade kontakt med familjen under perioden 170622 t o m 171129.
Barnperspektivet finns väl beskrivet i utredningen, samt hur de båda
föräldrarna förmår att möta upp barnets behov.
Den andra utredningen inleddes hösten 2018 med anledning av att det inkom
en anmälan från BVC med misstankar om att mamman slagit barnet. Pappan
hade under våren vid upprepade tillfällen påtalat oro för hur dottern hade det
hos mamman. Dessa orosanmälningar är löpande bedömda. Under utredningen
sker barnsamtal hemma hos respektive förälder. Under utredningen skickas
även en remiss till Barnahus Linköping med frågeställningen om barnet är
traumatiserad och är i behov av en bearbetande kontakt. Remissen avvisas då
bedömningen är att barnet är indragen i en vårdnadskonflikt, vilket gör det
svårt att värdera och bedöma framkomna uppgifter. Under utredningens gång
görs överväganden om det finns skäl för vård med stöd av LVU. Utredningen
visar att barnet försätts i återkommande konflikter mellan föräldrarna, där en
riskfaktor är att föräldrarna inte kan sätta barnets behov före sina egna. I
analysen beskrivs barnets behov på ett tydligt sätt och vad föräldrarna behöver
arbeta vidare med för att tillgodose dessa. Bedömningen görs att fler samtal
enskilt med barnet skulle utgöra en utsatthet utifrån barnets lojalitet mot
föräldrarna, som har en pågående vårdnadskonflikt.
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Bedömning av barnets behov av insats
Utredningen som gjordes 2017 avslutades med beslut om föräldrastödjande
insatser. I uppdraget till utföraren ingick även att genomföra behandlingssamtal
med barnet för att bearbeta föräldrarnas separation och konflikter.
Barnet behov finns väl beskrivna i den andra utredningen, som avslutas i
januari 2019, med fortsatta insatser i öppenvården riktade mot båda föräldrarna
utifrån det behov som barnet har och finns beskrivna i utredningen.
Beskrivning hur nämnden utrett och hanterat information om att det
förekommit våld mot barnet
Nämnden har i sin första utredning utrett och bedömt de risker som finns runt
barnet kopplade till om barnet bevittnat våld, föräldrarnas återkommande
konflikter, samt föräldrarnas egna brister. Utredningen avslutades med beslut
om insatser riktade mot föräldrarna i syfte att de skulle få stöd med att hantera
och upphöra med de riskfaktorer som framkommit i utredningen, för att trygga
och tillgodose barnets behov.
Utredningen som inleddes hösten 2018 har utrett och bedömt de anmälningar
som handlar om våld förekommit gentemot barnet. Uppgifterna har varit vaga
och inte gått att styrka. Föräldrarnas egna svårigheter, deras konflikt och
pågående vårdnadstvist gör det svårt att bedöma de faktiska omständigheterna i
anmälningarna. Under utredningstiden har det inte gått att styrka om barnet
varit utsatt för våld. Däremot reagerar barnet på föräldrarnas konflikt och den
instabilitet som den förorsakar.
Hur nämnden arbetar övergripande med våldsföreskriften
Linköpings kommun beslutade om en övergripande handlingsplan för våld i
nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 2019. Handlingsplanen är
ett styrdokument för alla Linköpings kommuns verksamheter. Syftet är att
förebygga, upptäcka, synliggöra och åtgärda våld i nära relationer. Inom socialoch omsorgsnämnden ska en kartläggning ske kring kompetensbehovet för
respektive verksamhet. Social- och omsorgsnämnden har fastställt mål för
verksamheten kopplade till handlingsplanen.
Socialsekreterare som arbetar med barnutredningar genomför utbildning i
barnsamtal via Barnahus Linköping, med inriktning mot våld. Barnahus
Linköping anordnar även varje år en konferens kring målgruppen barn som
utsätts för våld, som socialsekreterarna på barngrupperna deltar i. Utöver det
anordnar länsstyrelsen i Östergötland en utbildning för alla nyanställda med
utgångspunkt från länsrutinen ” Att tänka på – rutiner för handläggning av
ärenden som rör barnmisshandel och sexuella övergrepp i Östergötlands län”.
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Det finns en web-baserad grundutbildning kring våld i nära relationer i
kompetenstrappan inom nämndens verksamhet. I processhandboken, som är ett
kvalitetsledningssystem för handläggningsprocesser, finns tillgång till rutiner
och dokument som rör våld i nära relationer.
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