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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Individorienterade verksamheter.

Bakgrund
Socionomerna på Barncentrum gjorde under hösten 2007 en studieresa till Edinburgh i
Skottland tillsammans med fyra poliser för att bl.a. studera samarbetet mellan socialtjänst
och polis vid Child Protection Office.

Kort sammanfattning av rapporten från studieresan
Child Protection Office startade sin verksamhet 2002 och betjänar hela Edinburgh som
har 500.000 invånare. Samarbetspartners är sociala myndigheter, polis, skola och sjukvården. Mellan myndigheterna finns ingen sekretess. Child Protection Office har hand om
alla ärenden där barn under 16 år är inblandade i Edinburgh. De handlägger även ärenden
där barnet är brottsmisstänkt.
Child Protection Investigation and Review Team är en enhet som arbetar för socialtjänstens räkning på polisens enhet. Socialarbetarna är samordnare för socialtjänsten gällande
barn och ungdomar som är utsatta för brott eller begår brott d.v.s. barn i riskzon. De bistår
även med konsultation kring barnens situation till polis och hälso- och sjukvården. Man
delger varandra allt från riskbedömning till prioritering. Barnet sätts i fokus. Erfarenheten
är att utsatta barn själva tenderar att bli antingen brottsoffer eller att de gå in i kriminalitet.
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För att ha extra tillsyn över dessa familjer samt för att göra en riskbedömning av dessa
barn för framtiden för man speciella listor på barn som är i riskzon.
British Association of Social Workers är en professionell sammanslutning som arbetar för
ett kvalitetssäkrat socialt arbete. Där har man noterat att socialarbetarnas roll blivit mer
utsatt genom att de fått en mer utredande funktion, på bekostnad av en mer avhjälpande
roll, i och med att de både är med vid polisens förundersökningar samtidigt som de gör
egna utredningar.
I Skottland finns ett mötessystem med beslutanderätt som kallas Children´s Hearing System, CHS. Dit kommer barn tillsammans med sin familj eller omsorgsgivare om barnet
behöver hjälp på grund av kriminalitet, skolproblem eller om det inte blir omhändertaget
på ett bra sätt. Där möter barnet en panel av mötesledare samt personer som har stor erfarenhet av barn och deras behov. Barnet och familjen är med under hela mötet och hör alla
diskussioner och vad som leder fram till de beslut som fattas.
Hela rapporten biläggs ärendet.
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