Barnahus Skaraborg
Samordnade insatser för brottsutsatta barn

Socialförvaltningen

Samverkande myndigheter
På Barnahus samverkar:
Åklagarmyndigheten
Polismyndigheten Västra Götaland
Skaraborgs sjukhus
Essunga kommun
Falköping kommun
Grästorp kommun
Gullspång kommun
Götene kommun
Hjo kommun
Karlsborg kommun
Lidköping kommun
Mariestad kommun
Skara kommun
Skövde kommun
Tibro kommun
Tidaholm kommun
Töreboda kommun
Vara kommun

Barnahus Skarab
org erbjuder
barn utsatta för br
ott en trygg
och barnvänlig m
iljö.
Barnet står i cent
rum för de
samverkande myn
digheternas
insatser.

Skövde kommun är värdkommun för verksamheten.

Målgrupp
Barn 0-18 år utsatta för brott, t ex
• misshandel och andra våldsbrott
• sexualbrott
• brott med hedersmotiv
• kvinnlig könsstympning
Till målgruppen tillkommer också barn som bevittnat våld i nära relation samt
unga förövare av sexualbrott.

Syfte
• öka antalet barnärenden där arbetet omgående samordnas utifrån barnets
behov av skydd, stöd och säkerhet
• barnen kommer till ett ställe
• effektivisera samverkan mellan myndigheterna
• snabbare handläggning, rättssäkerhet
• ett lugnare och tryggare omhändertagande och en tydlighet till barnet och
familjen om vad som händer

Konsultation
Samordnarna från Barnahus kan ge råd och konsultation till yrkesverksamma i
ärenden som rör målgruppen.

Samråd
Varje måndag kl 13.30-16.00 finns tid avsatt för samråd. Samrådet är endast en
mötesplats för professionella. Vid samråden deltar åklagare, psykolog, barnförhörsledare, barnläkare, aktuell socialtjänst och samordnare från Barnahus.
Samrådet ger råd och synpunkter kring aktuell frågeställning. Det fattas inga beslut vid samrådet.
Vid en eventuell polisanmälan kan polisens och socialtjänstens utredningar planeras och samordnas för att skona barnet och säkra rättsprocessen.
Barnens behov av särskild företrädare, BUP-kontakt, läkarundersökning och
krisstöd diskuteras.

Anmälningsplikt
Misstänker du att ett barn är utsatt för ett
brott eller far illa kontakta direkt
socialtjänsten.
Du som arbetar med barn har
anmälningsplikt.

Barnförhör
På Barnahus sker barnförhör med videoinspelning av specialutbildad polis, i en
trygg och barnvänlig miljö. Inspelningen kan sedan användas i den rättsliga processen. Förhöret kan följas på tv-skärm i ett medhörningsrum. De som tittar på
förhöret i medhörningsrummet är oftast aktuell socialsekreterare, den särskilda
företrädaren, åklagare, försvarsadvokat, BUP och barnläkare.

Medicinska undersökningar
På Barnahus kan enklare medicinska undersökningar genomföras av en barnläkare i samband med förhör.

Samordnarna
På Barnahus Skaraborg arbetar två samordnare. Deras arbetsuppgifter är att:
• samordna möten mellan myndigheterna
• ha en konsultativ roll till inblandade professioner
• initiera, ta vara på, vara påläst i frågor som rör verksamheten
• ansvara för en bra besöksmiljö och ett gott mottagande för barn och
medföljande i samband med polisförhör
• leda och delta i samråd med professionella
• delta i eftermöte med professionella

Kontaktuppgifter
Lena Ödlund Möller
tfn 0500-49 74 58
e-post lena.odlund.moller@skovde.se
Sofia Melén Moadi
tfn 0500-49 85 37
e-post sofia.melenmoadi@skovde.se

Informationen gäller t o m 2014-06-01 därefter kommer en ny reviderad upplaga.
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