
Stefan Lidberg, ny tillför-
ordnad chef för individ- och 
familjeomsorgen kan inte 
uttala sig i enskilda ärenden, 

men han svarar uppriktigt på 
Alekurirens generella fråge-
ställningar.

Kan det någonsin finnas 
skäl som gör att det är rim-
ligt och acceptabelt att en 
pappa med ensam vårdnad 
om ett barn bor i ett plåt-
skjul?

– Nej, absolut inte. Nu 
kan jag inte det här ärendet 
som du hänvisar till, men 
så mycket kan jag säga att 
är detta sant kommer vi att 

anmäla oss själva och hante-
ringen av ärendet till länssty-
relsen. De har till uppgift att 
granska vårt arbete och har 
vi gjort fel ska det redas ut, 
svarar Lidberg.

När en individ som har varit 
placerad flyttar hem igen, 
på vilket sätt försäkrar sig 
socialtjänsten om att det 

finns ett bra boendeförhål-
lande att komma hem till?

– Jag utgår från att vi alltid 
planerar noga och utreder 
situationen samt stakar ut 
framtiden.

Vem har ansvaret för 
att skolgången inte bara 
avbryts, utan följs upp?
– Socialtjänsten har inget 

mandat att ge varken grund-
skolan eller gymnasiet i upp-
gift att ta hand om en individ, 
men vi ska självklart medverka 
till att det finns en planering. 
Ingen får glömmas bort.

Filip har inte varit i skolan 
sedan 20 november 2007.
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Berättelsen om Filip är 
ingen rolig läsning. För den 
som önskar en skönlitterär 
upplevelse ska sluta läsa nu. 
Det här är en beskrivning av 
verkligheten för en familj, 
far och son. De har av olika 
skäl haft det svårt och anmäl-
ningarna till socialtjänsten 
beträffande Filips situation 
har genom åren varit många. 
I efterhand kan konstateras 
att inte mycket av det som har 
gjorts har blivit till det bättre. 
Pojken, idag 17 år, har fått stå 
tillbaka för samarbetssvårig-
heterna mellan pappan och 
socialtjänsten.

De första anmälning-
arna till socialtjänsten kom 
1998, tio år senare tvingas 
Filip ändå bo i ett plåtskjul 
utan värme och utan möjlig-
het till skola. Däremot har 
det konstaterats att han har 
Aspergers syndrom och har 
egentligen redan från början 
varit i behov av en särskilt 
anpassad skolgång. Den fick 
han aldrig.

Besvärlig uppväxt
Filip har haft en besvärlig 
uppväxt. Hans pappa, som 
under största delen har varit 
egen företagare, har haft 
ensam vårdnad. Pappans 
affärer har under de senaste 
tio åren varit tämligen 
begränsade och årsinkoms-
ten har inte varit mycket 
större än noll. Familjen har 
bytt boende ett antal gånger. 
Skolpersonal och grannar 
har frekvent anmält sin oro 
för Filips hemförhållande. 
Behovet av en barnpsyko-
logisk utredning påpekades 
många gånger redan i tidig 
ålder, men trots remiss till 
BUP (Barn- och ungdoms-
psykiatrin) genomfördes den 
aldrig. 

Under åren i grundskolan 
tvingades Filip byta skola sex 
gånger. Det stod tidigt klart 

att Filip behövde extra stöd 
i skolan. Assistenterna har 
kommit och gått. Proble-
men har varit svåranalyserade 
och av mer social karaktär. 
Utredningar har påbörjats 
och avslutats. Svaret på varför 
Filip hade svårt att anpassa 
sig till skolans normer och 
sociala spel utreddes däremot 
aldrig fullt ut. Det konstate-
ras flera gånger att en psy-
kiatrisk undersökning borde 
genomföras.

I samråd med socialtjäns-
ten kommer skolan och 
pappan överens om en annan 
skola. Här får Filip, som då 
blivit 15 år, också bo under 
vardagar och vissa helger. 
Han kommer hem när han 
önskar. 

Hösten 2007 genomför 
BUP en psykologutredning, 
efter ett års väntan, som 
bekräftar att Filip har Asper-
ger syndrom. Han behöver 
därmed en särskilt anpassad 
skolgång. När diagnosen 
Asperger slutligen fastställs 
anser den dåvarande skolan 
sig inte vara rätt ställe för 
Filip. Barn med Asperger 
behöver annan vård. Filip har 
dessutom varit inblandad i 
en incident på skolan och vill 
hem.

Den 20 november återvän-
der han hem. Pappans boen-
desituation har då förändrats.  

Ett plåtskjul har plötsligt 
blivit ett permanent boende. 
Det är kallt, även möss och 
råttor har flyttat in, det råder 
enligt pappan ett mindre 
kaos. Trots att socialtjänsten 
vet att Filip ska flytta hem 
försäkrar de sig inte om vilka 
hemförhållanden som väntar.

Pappan tycker trots allt 
att det är bäst för pojken att 
komma hem efter allt strul 
som har varit på skolan. 
Dessutom har det som han 
länge har misstänkt bekräf-
tats, pojken har Asperger.

– Jag informerade social-
tjänsten om min boendesitu-
ation. De skulle se över möj-
ligheten att hjälpa oss, säger 
pappan. 

Det är då november 2007.
Efter hemkomsten till 

plåtskjulet har socialtjänsten 
en ganska tät kontakt med 
familjen, men de bevittnar 
aldrig den verklighet som far 
och son lever i. Det kommer 
att dröja till den 20 maj, exakt 
ett halvår, innan socialtjäns-
ten gör sitt första hembesök 
i plåtskjulet. Då är vintern 
över, kylan i jämförelse med 
tidigare är ganska avlägsen 
och råttorna utjagade. Skälet 
till det plötsliga hembesöket 
tros vara att pappan begärde 
ut delar av Filips akt och 
utredningar från socialkon-
toret. Han berättade att de 

skulle överlämnas till Aleku-
riren som har visat nyfikenhet 
kring boendet i plåtskjulet.

Täta kontakter
Vid hembesöket blir familjen 
erbjuden en jourlägenhet. 
Det blev de en månad tidigare 
också, men då på ett ställe 
som pappan inte ansåg lämp-
ligt för Filip. Den 16 juni ska 
familjen flytta in. Nu är det 
täta kontakter med familjen, 
inte så mycket handlar om 
Filip, det mesta handlar om 
riskerna med att lämna utred-
ningarna till pressen.

Hur det blir med den fort-
satta skolgången är det däre-
mot ingen som vet. Grund-
skolan anser att Filip, som 
genom institutionens försorg 
fått godkänt i kärnämnena 
svenska, engelska och matte, 
tillhör gymnasiets ansvar och 
gymnasieskolan menar att det 
individuella programmet inte 
tar in elever med godkända 
betyg i kärnämnena. Så vad 
händer om du inte har betyg 
i några andra ämnen efter nio 
år i grundskolan?

– Det här är svåra fall, men 
inte helt ovanliga. För det 
första så måste socialtjänsten 
ha en plan för pojken när han 
avslutar sin placering på insti-
tutionen. De har konstaterat 
att han har Asperger och då 
finns det ett antal alternativ 

att diskutera. Om alternativet 
är att flytta hem måste grund-
skolan erbjuda någon form av 
stöd och hjälp så pojken kan 
få betyg i övriga teoretiska 
ämnen. Annars blir det svårt 
att överhuvudtaget komma 
in på gymnasiet. Nu är det 
inte så lätt att studera alla 
dessa ämnen på egen hand, 
utan det brukar ske genom 
en annan placering där rätt 
utbildning kan ges, säger sak-
kunnig expertis som vill vara 
anonym.

Ingen tar ansvar
I socialtjänstens utredningar 
utlovas att studievägledare 
och lärare från gymnasiet 
ska ta kontakt med Filip, 
vilket inte sker. Grundskolan 
anser att de inte längre har 
något ansvar eftersom pojken 
”hoppat av” skolan. Ingen 
instans visar aktivt att de vill 
hjälpa Filip som för ett halvår 
sedan, och tokigt sent, fått 
diagnosen Asperger.

Veckorna och månaderna 
går och inget händer. Han 
lämnas ensam 11-12 timmar 
om dagen, då pappan har fått 
jobb på ett bygge. Filip har 
flera gånger uttryckt i utred-
ningarna att han helst vill gå 
färdigt grundskolan och få ett 
slutbetyg.

Pappan bestämmer sig till 
sist för att besöka grundsko-

lan för att få tillgång till läro-
medel för SO-ämnena. Han 
fick några geografiböcker. 
Rektorn skulle sedan samla 
ihop övrigt material, men det 
har han/hon nog glömt för 
ingen har hört av sig och det 
finns inga tecken på att någon 
någonsin kommer att göra 
det heller.

LSS-handläggare
Med på hembesöket följer 
också en LSS-handläggare. 
Hon lovar att ta kontakt 
med Ale gymnasium för att 
se vilken hjälp som finns att 
tillgå, något som Filip hittills 
har nekats. 

Det har nu gått mer än ett 
halvår sedan Filip kom hem. 
Det är dessutom i slutet av 
maj. Med andra ord är hela 
våren förlorad och någon 
plan för hösten har inte pre-
senterats. Det speglar egent-
ligen hela ärendet.

I julas inkom till exempel 
en anmälan om familjens 
boende. Den var skarpt for-
mulerad, eftersom situatio-
nen ansågs akut. Socialtjäns-
ten ansåg att den inte inne-
höll någon ny information 
och beslutade att ingen ny 
utredning skulle starta, inte 
heller några akuta åtgärder. 

Det är ett av skälen till att 
de fortfarande bor kvar i plåt-
skjulet. Ett hembesök i jule-
tid hade garanterat förändrat 
situationen. Nu fick familjen 
istället vänta sju månader. 
Inte så lång tid för den som 
bor med element, badrum, 
kök och ett sovrum. 

För den som bor i ett 
plåtskjul är det en betydligt 
längre väntan. För den som 
är ung är det knappast lättare 
att förstå. 

Det är en ung människa i 
kris, vars verklighet har åter-
givits här. En verklighet som 
känns högst overklig, men 
det är faktiskt Sverige och Ale 
2008. Inget annat.

Fotnot: Filip heter egentligen något 
annat.

LSS är en rättighetslag som ska 
garantera personer med omfattande 
och varaktiga funktionshinder goda 
levnadsvillkor.

Filip, 17, bor i ett plåtskjul
–Ingen värme, inget kök, inget badrum, ingen skola – allt känt för socialtjänsten

Filip är ett offer för mängder av felaktiga beslut i samhällets sociala ansvarsystem för barn och unga. Den utlovade barnpsy-
kologiska utredningen som skuklle genomförts för många år sedan blev aldrig av. Vid 17 års ålder konstateras att han har As-
perger, vilket förklarar varför han hade svårt att anpassa sig i den vanliga skolan. Det förklarar däremot inte varför diagnosen 
dröjde så länge. Nu blev hela grundskolan ett helvete.

Sverige 2008. 
Filip, 17, bor i ett kallt plåtskjul med fler råttfällor än det finns möbler.

Han får ingen utbildning och har ingen kontakt med skolan.
Här har han bott med sin pappa sedan den 20 november förra året med socialtjänstens goda minne.
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ASPERGER
En högfungerande form av 
autism som kännetecknas av 
kontaktssvårigheter, ångest och 
rädsla för förändringar. Barn visar 
ofta bristfällig tidsuppfattning. 
Individer med Aspergers har 
inte sällan en hög intellektuell 
kapacitet och en förmåga att 
fokusera på ett speciellt ämne.

Socialtjänsten: "Ett plåtskjul är inget rimligt boende"
NÖDINGE. Är ett plåtskjul ett acceptabelt boende?

– Nej, det är det aldrig, säger tillförordnad IFO-
chef i Ale, Stefan Lidberg.

Filip, 17, har bott i ett plåtskjul sedan den 20 
november förra året med socialtjänstens goda 
minne.


