
Förra veckans nummer 
har gett eko långt ut-
anför tidningens nor-

mala spridningsområde. Det 
var inte syftet, men ändå värt 
att notera. Vi berättade om 
Filip, 17, som bor tillsam-
mans med sin far i ett plåt-
skjul. Han har på något sätt 
hamnat i ingenmansland och 
sedan november har det inte 
blivit någon skola. Hur det 
blir i framtiden är fortfaran-
de oklart. Boendesituatio-
nen har varit kände för soci-
altjänsten, 
men det 
är förvisso 
bara delvis 
sant efter-
som deras 
första hem-
besök gjor-
des först för några veckor 
sedan. Jag har sökt förkla-
ringar till händelseutveck-
lingen, jag har också ställt 
frågor till ledande politi-
ker och tjänstemän om deras 
reaktioner. Att de inte vill 
prata om det enskilda fallet 
respekterar jag, men att i 
princip bara använda; "Inga 
kommentarer" tycker jag är 
nonchalant när man talar om 
unga människor i kris. Jag 
efterlyser lite medmänsk-
lighet.

I ett fall av social karaktär, där 
många människor är känslo-
mässigt berörda kan det vara 
extra viktigt att linda in svaren. 
Jag trodde nog att någon mer 
än Peter Madsen, verksam-
hetschef för grundskolorna i 
Ale, skulle visa empati. Peter 
pratar inte om det enskilda 
fallet, utan om problematiken 

i allmänhet. Han beklagar att 
det "verkar som om någon 
har hamnat i kläm". Han 
beskyller ingen för något, 
utan försöker istället skapa 
förståelse för systemet. Han 
menar vidare att det därför är 
angeläget att få till sig berät-
telser som den om Filip för att 
bland annat kunna utveckla 
samverkansformerna mellan 
förvaltningarna. På så vis kan 
man gardera sig mot att det 
händer igen.

Madsen 
markerar 
tydligt att 
det är allvar 
och att han 
redan har 
fått ett bra 
underlag 

för hur Filips tid i grundsko-
lan har sett ut. Nu ska det 
redas ut om man kunde ha 
gjort något annorlunda och 
framförallt undersöka om 
man kan bidra med något för 
att förbättra dagsläget.

Det var ett medmänskligt 
sätt att svara på som jag tror 
de flesta läsare kommer att 
respektera. Det är inte sär-
skilt svårt att säga; "Vi har 
tagit till oss berättelsen och 
vi ser allvarligt på det som 
står där. Vår ambition är att 
utreda ärendet och om fel 
har begåtts göra vårt yttersta 
för att ställa allt till rätta."

Jag har istället mött en 
tvekan till att historien 
överhuvudtaget är sann? Jag 
måste säga att jag har bättre 
saker för mig än att försöka 
hitta på saker att skriva om.

På omvägar har jag också 

nåtts av åsikten att "det 
är pappans fel". Det finns 
säkert många skyldiga i detta 
drama och som förälder är 
du självklart ytterst ansvarig 
för dina barn, men om det 
nu är så att det finns brister 
föräldraskapet är det inte då 
socialtjänsten ska rycka in? 

Det har som ni förstår 
varit en stormig vecka med 
mängder av mejl, telefon-
samtal och sms. Jag har fått 
tips om andra historier och 
det är alltid intressant att 
ta del av människoöden. 
Problemet är att det finns 
en begränsning. Du kan 
inte engagera dig i allt. 
Tidningen har valt fallet 
Filip. Det ska vi följa och 
förhoppningsvis leder det till 
förändringar som medför att 
ingen annan drabbas. Om vi 
är kritiska nu, hoppas jag att 
vi snart kan rapportera om 
positiva beslut, förändringar 
och framförallt förbättringar.

Peter Madsen är för 
övrigt veckans hjälte för mig, 
eftersom han till skillnad från 
många visade intresse, enga-
gemang och självkritik mot 
den egna kommunen. Det är 
så man kommer vidare i livet. 
Det är så man utvecklas till 
det bättre.

Tyck gärna till i detta ämne 
och rätta mig 
om jag har 
fel.
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

AA
Anonyma Alkoholister

Att sluta med drickandet är, anser vi bara en början.

Alegruppen
Vi träffas onsd. kl 19.00 Södra Klöverstigen 38.

Tel 073-617 44 60
Telefonsvarare 031-98 31 80

>> "Inga kommentarer" tycker 
jag är nonchalant när man 
talar om unga människor i 

kris. <<

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

• HEMSERVICE
• 1 ÅRS SERVICEGARANTI
• FÖRSÄLJNING AV DATATILLBEHÖR
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 PARABOLER OCH DIGITALMOTTAGARE
• INSTALLATION AV ANTENNER 
 OCH PARABOLER
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• FRI LÅNE-TV

Reparation av 
TV – VIDEO – DVD – DIGITALMOT.

ÖPPET Mån-fre 08-18, Lör 10-13

AD TV 
SERVICE

Du hittar oss vid korsningen i Agnesberg
Agnesbergsv. 21

Tel. 031-330 30 92

FOTBOLLSGOLFFOTBOLLSGOLF

Välkomna!
0303-74 51 26 / 0704-16 31 72

Vi säljerVi säljer

Engelins tårtor
Engelins tårtor

 BED & BREAKFAST 
 POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

LILLA EDETS KOMMUN

GENERALENTREPRENAD
Gatu- och va-anläggningar

Lilla Edets kommun genom samhällsbyggnadsavdelningen inbjuder 
till anbudsräkning avseende utbyggnad av gatu-och va-ledningar på 
norra delen av Stallgärdet i Ström.

Entreprenadens genomförande kräver att erforderliga medel och 
tillstånd erhålles.
Förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. 

Anbud skall vara kommunen tillhanda senast den 3 juli 2008.
Entreprenaden skall vara färdig för slutbesiktning senast den 
31 oktober 2008.

För rekvisition av förfrågningsunderlaget kontakta Lilla Edets kommun
Jan Erlandsson tfn: 070-7757725.

Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen

Nästa vecka:Nästa vecka:  
Läs om nyheten som förändrar dina 

viktigaste rutiner i livet!


