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•

Vilka insatser gör socialförvaltningen när en polisanmälan kommer till
kännedom om att elever från Tibro kommun blivit misshandlade eller
misshandlat någon annan elev på skolan, fritidsgård eller på fritiden

Om det finns en anmälan till socialtjänsten görs först en förhandsbedömning som kan leda
till att ärendet avslutas eller att en utredning inleds för att kunna avgöra om behovet av
insats föreligger. Råd om olika stödinsatser i samhället ska ges, ex om brottsofferjouren.
• Vilken åtgärdsplan finns och vilka åtgärder vidtas?
I grunden är det lagar och riktlinjer som styr hanteringen.
Om den enskilde och dennes familj är i behov av stöd, så görs en individuell bedömning
för vilken typ av insatser som kan vara aktuella. Inget ärende är den andre lik.
• Sker en uppföljning av ärendet?
Har den enskilde beviljats insats så sker alltid en uppföljning av ärendet för att se om
genomförandeplanen följs och för att kunna ta beslut om ex förlängning av en insats eller
om en insats kan avslutas.
• Sker en samverkan mellan skola och socialförvaltningen?
Socialförvaltningen har kontinuerliga samarbetsträffar med olika aktörer för att diskutera
situationen i kommunen, exempelvis om det finns gängbildningar.
Socialförvaltningen samverkar med skolan runt elever och elevernas familjer där det är
nödvändigt. Skolan får stöd av socialtjänsten i det gemensamma arbetet runt eleverna.
Stödet har flera olika delar men skolan får även råd i hur skolan kan tänka och agera i
olika ärenden samt stöd och närvaro vid vissa träffar med vårdnadshavare för att
gemensamt kunna stödja elev och i vissa fall familjen.
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• Vilket stöd får brottsoffret?
Det finns flera stödfunktioner i kommunen: elevhälsan, skolkurator, familjecentralen,
ungdomsmottagningen och socialtjänsten i vissa fall. Vidare finns Regionens stödsystem
beroende på om man påverkats fysiskt eller psykiskt. Som person så kanske man får en
kraftig psykisk ohälsa vilket gör att man behöver uppsöka läkar- eller psykologstöd.
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