
Denna tidning inne-
håller den känsligas-
te och mest upprö-

rande artikel som jag har pu-
blicerat under mina år på lo-
kaltidningen. Den handlar 
om en 17-årig pojke som har 
kommit i kläm i det som vi 
normalt sett kallar ”vårt so-
ciala skyddsnät”. Vi har vid-
tagit alla försiktighetsåtgär-
der för att inte röja varken 
pojkens eller pappans iden-
titet. Här 
finns inga 
rikti-
ga namn, 
orter, 
skolor, 
lärare, rek-
torer eller socialsekreterare 
angivna.

Syftet med artikeln är inte 
att hitta syndabockar. Det 
kommer ni läsare att göra 
genom era egna slutsatser 
och det kan jag inte hindra er 
från. Tanken är att uppmärk-
samma samhället och de per-
soner med makt att påverka 
systemet, att arbetssätten för 
att hjälpa unga människor 
i kris inte alltid fungerar. 
Människor far illa. När före 
detta vård- och omsorgsmi-
nistern, Ylva Johansson (s), 
talade på 1:a maj sade hon 
att ”Inget barn ska lämnas 
i sticket”. Jag tänkte direkt; 
”Det är en vacker tanke, 
men först ska jag visa dig 
verkligheten. Har du aldrig 
varit där, så ska jag ta med 
dig dit." Det gör jag genom 
artikeln på sidan 9.”

För Filip, 17, blev hela 
skolgången ett helvete. 
Han hade svårt att passa in 
i stora grupper. Det sociala 
samspelet fungerade inte 
riktigt. Han ville till exempel 
inte äta i bamba med de 
andra barnen och det 
uppstod ofta konflikter med 
både jämnåriga och äldre 
elever. Filip levde i sin egen 
värld, men ingen tog reda på 
vilken.
I de utredningar som jag 
har fått ta del av framgår det 

tydligt att såväl pedagoger 
som specialpedagoger ville 
att Filip genomgick en 
psykologundersökning. 
Trots remiss till BUP 
genomfördes det aldrig 
någon utredning, inte i Ale 
i alla fall. Det går säkert att 
hitta skyldiga till det, men vi 
kan bara konstatera att det 
som var nödvändigt aldrig 
blev gjort. Först när Filip 
snart skulle fylla 17 kom 

svaret. En 
BUP-
utredning, 
genomförd  
på annan 
ort, 
bekräftar 
att Filip har 

Asperger. Det är framförallt 
ett socialt handikapp, en 
högfungerande form av 
autism som kan uttrycka 
sig på många olika sätt. 
Personer med Asperger 
är i behov av struktur och 
ordning i 
tillvaron. 
Filip har 
bytt skola 
sex gånger, 
lärare och 
assitenter 
har 
kommit 
och gått. Med svaret 
Asperger i handen är det 
inte svårt att förstå varför 
Filip har haft det extra svårt 
i skolan.

När väl utredningen är 
gjord, förvisso väldigt sent, 
borde systemet slå till. Nu 
borde rättvisa skipas och 
allt göras för att läka såren. 
Inte, tvärtom. Filip får lämna 
skolan där han varit placerad 
under 1,5 år. Här finns ingen 
hjälp för barn med Asperger.  
Han flyttar hem till sin far 
som är arbetslös och har 
sitt boende i ett plåtskjul. 
Socialtjänsten i Ale är väl 
medvetna om detta och det 
finns tydligt dokumenterat. 
Pappan är orolig för att 
detta inte är bra för sonen. 
Nu tror vi att vårt sociala 

skyddsnät ska slå till, eller 
hur? Men svaret är nej. 

Idag, i skrivande stund bor 
familjen kvar. Det är oaccep-
tabelt. Vilka skäl som helst 
får anges, det är fortfarande 
helt oacceptabelt att en 
pappa med ensam vårdnad 
om ett barn får bo i ett plåt-
skjul utan värme. Pappan är 
dessutom arbetslös och kan 
inte garantera mat på bordet. 
Varför reagerade inte social-
tjänsten? Tja, med tanke på 
att det tog ett halvår innan 
de ens gjorde ett hembesök 
så är det kanske inte så kon-
stigt…

Om inte socialtjänsten 
agerar i detta skede, vad 
krävs då för en aktion? Om 
inte en 17-åring får hjälp i 
en situation som denna, när 
ska han då kunna få hjälp. 
Idag finns fortfarande ingen 
plan för hur hans fortsatta 
skolgång ser ut. Kan en 

skandal bli 
tydligare?
Skolan hör 
inte av sig. 
Det sägs 
att när han 
lämnade 
den sista 
skolan, 

den som inte var avsedd 
för barn med Asperger, 
ansåg grundskolan i Ale att 
deras ansvar för pojken var 
avslutat. Är det extra enkelt 
att avsäga sig ansvar från 
barn med Asperger? Barn 
som har fått fel skolgång 
under hela grundskolan, 
har de ingen rätt att när väl 
diagnosen är fastställd, få sin 
chans till kunskaper?
Och hur var det nu hon sa; 
”Inget barn ska lämnas i 
sticket.”
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