
Att förödmjuka en familj – en berättelse om Socialtjänsten i Mönsterås 

Det här är berättelsen om hur Socialförvaltningen i Mönsterås kommun utsatte en kämpande 

oskyldig familj för ett stort trauma helt i onödan. Utifrån ett gungfly av förtal och skvaller och en 

bristfällig förutredning agerade man halsstarrigt och utan djupare tanke på barnets bästa.  Familjen 

är idag friad både juridiskt och av Socialförvaltningen, men kommunen kan inte ens få fram en 

ursäkt. 

Den berättelse som följer innehåller inga djupare analyser, men visar på hur illa Socialtjänsten 

understundom fungerar i Sverige. En Socialtjänst som ibland missar det mest uppenbara, vilket leder 

till stora tragedier, men som också utsätter helt oskyldiga föräldrar för rena övergrepp. Berättelsen 

visar också på ett avgrundsdjup mellan juridik och etik, vilket alltid riskerar att leda till en 

avhumaniserad myndighetsutövning. När systemet blir viktigare än människan har samhället förlorat 

medborgarperspektivet. 

 

Hämtningen av ett barn 

Det började med ett sms. ”Hej pappa, jag är i Kalmar.” 

Jag satt som vanligt och jobbade måndagen den 8 december 2014 när jag fick sms:et av mitt 11-åriga 

barn. Jag tyckte det var konstigt eftersom klockan bara var 14.20. Då borde hen ännu vara på skolan 

och ha lektion. För ett ögonblick trodde jag att hen skämtade, så där som hen brukar göra ibland, 

men när hen inte svarade på mina sms började jag bli orolig. 

Tio minuter senare ringde telefonen. En dam från Socialförvaltningen presenterade sig och sa 

ungefär: ”Hej, jag ska informera dig om att ditt barn står under tillförordnad vårdnadshavare och just 

nu befinner sig i Kalmar på polisförhör.” Iskallt med neutral tjänstemannaton. 

Jag kände en isande kyla genom hela kroppen och benen började skaka. Verkligheten började kännas 

ogripbar. Vad hade hänt? Barnet var ju inte straffmyndigt, så vad kunde hen ha gjort? Jag började 

ställa frågor om orsakerna, men fick inga svar. Det enda jag fick veta var att de hade fått in en 

anmälan och att vi föräldrar anklagades för något. För vad fick jag inte veta. 

Jag blev både rädd och förbannad och ställde en rad frågor. Jag krävde förstås att vi omedelbart 

skulle få hem vårt barn. Utan dröjsmål. Jag fick veta att de skulle återkomma efter förhöret. Ett 

förhör av ett 11-årigt barn! Förhör om vad? 

Jag började leta i huvudet efter tänkbara orsaker till en anmälan. Vi hade inte gjort vårt barn något 

ont. Inte hade vi försummat vårt barn. Givetvis var vi inte perfekta, kanske höjt rösten ibland, kanske 

överbeskyddad hen i någon mån då vi inte låtit henne cykla runt i hela Mönsterås hur som helst, men 

inte hade vi gjort något som kunde föranleda att de tog vårt barn. Ärligt talat tyckte jag att vi var bra 

föräldrar som hade haft ganska mycket att kämpa med. 

Jag förklarade för damen från Socialtjänsten att vårt barn hade blivit utsatt för kränkningar i skolan 

under flera års tid och inte hade mått bra, särskilt inte det senaste halvåret. Vi hade därför för några 

månader sedan kontaktat Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för att få hjälp, eftersom vårt barn 



uppvisat självdestruktivt beteende och aggressioner hemma. Kunde det finnas ett samband? Varför 

hade socialen i så fall inte kontrollerat med BUP innan hämtningen? Det borde väl vara en 

rutinåtgärd? Frågorna hopade sig och allt snurrade. Jag fick inga svar. 

Min fru åkte hem och vi väntade på telefonsamtalet från Socialen. Så kom det och vi fick veta att vårt 

barn var på väg hem till oss igen. De hade inte funnit någon anledning att tvångsomhänderta vårt 

barn. Men vad vi var anklagade för fick vi inte veta. 

En halvtimme senare stannade en bil vid skolan och en ung dam som såg ut som en tonåring 

kommen direkt från ett diskotek kom gående med vårt barn. Barnet var påtagligt lättat över att få 

komma hem, men att traumat hade varit mycket stort skulle vi snart få erfara. Jag talade allvar med 

damen och förklarade att de hade kränkt oss och att de aldrig mer skulle få utsätta oss för något 

sådant. Deras beteende var helt oacceptabelt. Jag tänkte inte stå där och tacka för att hon kört hem 

vårt barn. De borde skämmas.  

Vi fick inte veta vad vi anklagades för. Känslan av att leva i en Kafkavärld smög sig på, samtidigt som 

vi var lättade att så snabbt ha fått vårt barn tillbaka. Det käraste vi har. Ett barn som vi alltid hade 

gjort allt för och skulle vara beredda att gå hur långt som helst för att rädda undan främmande 

människor. Hade de tagit barnet, så kan jag försäkra att vi hade tagit barnet tillbaka och fört barnet i 

säkerhet. Även om vi hade brutit mot lagen. När det kommer till ens barn så gör man det som krävs. 

Då väger lagar lätt. 

 

Vårt barns berättelse 

Vårt barn var oroligt och den kvällen hittade vi på roliga saker för att skingra barnets tankar (mat på 

Frasses, roliga affärer etc), samtidigt som vi var beredda att lyssna på barnets berättelse. 

Vårt barn berättade att det kommit en dam till skolan och sagt att polisen ville prata med hen. Vårt 

barn hade blivit mycket rädd och undrat varför. Damen hade då förklarat att ”för polisen kan man 

berätta om någon har varit dum i skolan och så”. Polisen hade sedan inte ställt några frågor alls om 

detta, utan endast om hemförhållandena. Hen blev alltså grundlurad. 

Hen fick sedan åka bil in till Kalmar. Klassföreståndaren fick följa med. När hen kom in till Kalmar 

lyckades hen smita in på en toalett och skicka ett sms till mig, men hann sedan inte skriva mer. Sms: 

et var uttryck för ett barn fullt av rädsla. Hen vågade inte ringa av rädsla för att de som tagit hen 

tillfånga skulle höra hen. Förhöret väntade. 

En kvinnlig polis hade sedan utsatt barnet för en rad kränkande frågor som hen hade tagit mycket illa 

vid sig för. Förhöret var enligt vårt barn av det slag att hen tyckte att de pressade och märkte ord. 

Uppenbart hade man använt en kognitiv intervju som är det värsta man kan utsätta ett barn för. 

Stasifasoner - Kamera 

För det första tvingades hen sitta framför en kamera och bli inspelad. Rena Stasifasoner. Flera av 

frågorna tangerade psykisk misshandel. Jag ska bara ge ett urval efter vad vårt barn har återgett, som 

tydligt visar hur manipulativt och känslolöst man agerar gentemot barn. 

 



 

"Här ljuger vi inte!" 

Bland det första som förhörsledaren sagt var "här ljuger vi inte!". Vårt barn upplevde det som ett hot, 

vilket det förstås kan tolkas som.  

 

"Varför går du så ofta till din farmor?" 

Nu till en av de mer sjuka frågorna: 

 

Polis: Varför går du så ofta till din farmor? 

Barn: Hon är snäll. 

Polis: Jaså, så det finns andra som inte är snälla? 

Barn: Nej, det var inte så jag menade. Jag tycker bara hon är rolig att leka med. 

 

Kommentar: Här ser vi ett tydligt exempel på manipulationsförsök och uppenbart också en förvriden 

verklighetsbild. Bara för att vårt barn ansåg att farmor var snäll, så försökte de få fram ett svar som 

innebar att vi som föräldrar är elaka. De hade säkert förhoppningar om att vårt barn skulle hålla en 

utläggning om hur hemskt det var hemma och att det var därför hen hälsade på farmor. Sanningen är 

förstås att farmor har oändligt mycket tid för sitt enda barnbarn. Därför är det så roligt där med alla 

spel och kurragömmor. Dessutom har farmor varit barnvakt från skoltidens slut tills vi kommer hem 

från våra arbeten. I själva verket borde vi få beröm för att vi låter vårt barn umgås med den äldre 

generationen. Man får vara tacksam så länge den är i livet. Barnets besök hos farmor ger även oss 

föräldrar lite avlastning, vilket vi behöver och gör oss till bättre föräldrar. 

 

"...indragen i duschen..." 

Vi fortsätter med ännu en kränkande fråga: 

Polis: Har du någon gång blivit indragen i duschen? 

Barn: Eh…nej det kan jag inte minnas... 

 

Kommentar: Plötsligt kommer en helt absurd fråga som gör att man kan undra om anmälarna är 

gravt hörselskadade. Röntgensyn har de uppenbarligen inte. Vi har funderat och funderat hur någon 

kan komma på idén att ställa en sådan fråga överhuvudtaget. Det måste ju ha legat någon typ av 

information i anmälan som leder fram till den frågan. Det enda vi kan komma på, men som är för 

ganska länge sedan, är när vårt barn en gång rusade in i duschen, tog duschslangen och sprutade 

vatten på oss när vi kom upp. Då blev det givetvis viss kalabalik på toaletten som kanske hördes in till 

grannarna. I övrigt så har det säkert blivit irriterat i duschen ett par gånger när mor/barn duschat där 

genom årens lopp, men knappast något som motiverar en anmälan. Det har då handlat om saker 

som svidande tvål i ögat eller liknande. Möjligheten till missförstånd är oändliga om man väljer att 

tolka verkligheten så. 

 

Vi går vidare. 

 

"Hur ser ett bråk ut hemma hos er?" 

Polis: Hur ser ett bråk ut hemma hos er? 

Barn: Det börjar nästan alltid med att jag blir irriterad för något. Mina föräldrar säger då till mig och 

sedan blir jag mer irriterad och sedan hysterisk. 



 

Kommentar: Frågan i sig kan man ställa, men enligt vårt barn var det som om de inte lät sig nöja med 

det svaret. Så de hade pressat, märkt ord och vänt och vridit på allt.  

 

Bakgrunden som Socialen inte kände till eftersom man inte kontaktade oss eller BUP först 

Här kommer vi in på bakgrunden till alltihop. Vårt barn har nämligen alltid haft ett hett temperament 

där hen fastnat i skriklägen under lång tid. Dessa utbrott har förvärrats genom den mobbning hen har 

blivit utsatt för i skolan. Sommaren 2014 fick hen en stor ångest inför skolstarten då hen var säker på 

att de skulle börja mobba hen igen. Hen blev då självdestruktiv. I utbrotten blev även vi föräldrar 

utsatta för aggressioner på en mycket allvarlig nivå. Det skreks också saker om oss som inte stämde, 

men som blev hemskt obehagliga för oss. Det kunde vara ord som ”Hjälp mamma slår ihjäl mig”, 

”Hjälp, pappa sliter mig i håret”. ”Hjälp, jag är kidnappad” etc.  Allt detta utan att vi föräldrar gjort 

någonting. Det var inget hen rådde över. Men när detta spårade ur helt sommaren 2014 så sökte vi 

hjälp på BUP, både akut och på sikt. Och vi fick hjälp direkt. De såg direkt sambandet mellan 

mobbningen i skolan och utbrotten hemma. 

 

Om Socialtjänsten i Mönsterås hade kontaktat oss eller BUP innan de hämtade barnet så hade de fått 

veta allt detta och den process vi var i. Mobbningen hade så gott som försvunnit och barnet mådde 

så sakteliga bättre hemma. Genom detta ingripande skadades förtroende för vuxna och skolan igen. 

Skolan som höll på att bli en trygg miljö igen, blev plötsligt en otrygg plats. Nu följde veckor med 

mardrömmar där hon drömde hur Socialen jagade henne i skogen och påtagligt sämre humör. Barnet 

for också illa av att åka till Kalmar eller när radion spelade låtar hen kände igen från den ofrivilliga 

Kalmarresan. 

 

"Vad gör dina föräldrar när du får utbrott?" 

Hur som helst verkade inte förhörsledaren helt nöjd med barnets berättelse om de hysteriska utbrott 

barnet får. De gick vidare och frågade vad vi som föräldrar gör när hen får dessa utbrott. Barnet hade 

då svarat att vi håller i armarna, vilket också är något som BUP har sagt att vi ska göra i det läget 

eftersom hen då är farlig för sig själv och oss föräldrar. Förhörsledaren hade väl förhoppningar om att 

få höra om hemska misshandlande föräldrar. Vi har också fått tips om att ta ut barnet från hemmet 

och gå en promenad, hur arg hen än är. 

 

"Beskriv dina känslor i detalj" 

En annan sak som var manipulativ, var att de hade bett barnet beskriva de känslor hen hade när hen 

hade fått ett gosedjur i julklapp. Vårt barn hade sedan beskrivit sina känslor när barnet öppnade 

paketet. Förhörsledaren hade sedan sagt: ”Just så detaljerat ska du svara på mina frågor”. Detta är 

manipulation. De spelade på vårt barns känslor och lockade barnet att berätta om glädjen inför ett 

paket, men bara för att sedan kunna locka fram något annat. Oerhört fult. 

 

Farmor igen och upprepade frågor som skapar press 

De hade också frågat om någon annan känner till det här med barnets utbrott hemma. Barnet hade 

då svarat. ”Ja, farmor. De brukar ringa till henne och så kommer hon och försöker lugna ner mig.” Då 

hade förhörsledaren frågat vad farmor gör för att lugna ner, varvid barnet hade svarat ”hon försöker 

lugna ner mig genom att tala snällt.” Förhörsledaren hade sedan lämnat rummet, för att sedan 

återkomma och ställa samma fråga. Obegripligt, enligt vårt barn. ”Jag hade ju redan svarat”. Det är 



välkänt att upprepade frågor kan göra att barnet känner sig pressat att ändra sitt svar när man frågar 

om samma fråga. 

 

Förnedrande sista fråga efter förhöret 

Efter förhöret hade man kommit med den förnedrande ledande frågan – "vill du stanna här hos oss 

eller åka hem till dina föräldrar. Om du är rädd och osäker kan du säga det." Vårt barn hade inte 

fattat hur man överhuvudtaget kan ställa en sådan fråga, men hade sagt….”åka hem till mamma och 

pappa förstås….”. Hur kan man ställa en sådan fråga till ett barn som just genomgått ett förhör och 

blivit hämtad från skolan utan föräldrarna och som inget hellre vill än att få åka hem. Skamligt! 

 

Sedan sattes hen i en bil och skjutsades hem. Det hade inte framkommit något i förhöret som gjorde 

att de kunde hålla barnet kvar. Efter förhöret ringde de BUP och fick bekräftat att vi gick där med 

barnet. Varför hade de inte gjort det före hämtningen? 

 

Friade 

Tre dagar senare fick vi ett brev från åklagarmyndigheten där det stod att ärendet hade lagts ner och 

att vi inte längre var misstänkta för någonting. Där framgick vad vi hade anklagats för – att vi skulle 

ha kränkt vårt barn. Där fanns också en del andra anklagelser som inte hade med vårt barn att göra 

och som även de var lögner. Till och med att vi är högutbildade omnämndes som något misstänkt. Att 

vårt barn besökte farmor var misstänkt. Allt byggde på en anonym anmälan och skvaller. 

 

På fredagen hade vi första mötet med Socialtjänsten som förklarade att trots att vi redan var frikända 

så skulle de göra en utredning. En utredning av vad? 

Vi formulerade skriftligt svar på alla anklagelser i anmälan, trots att vi redan var frikända. 

Utredningen genomfördes på rekordtid. Normalt sett tar det fyra månader. Vår var färdig på en 

månad. Uppenbarligen insåg de att de hade gjort ett gravt misstag, men var för stolta för att tillstå 

det. I utredningen fanns ingenting negativt om oss. Tvärtom så visade samtalet med BUP att vi var 

bra föräldrar som tog ett stort ansvar för vårt barn. Av utredningen framkommer att det inte finns 

någonting som tyder på att vårt barn utsatts för kränkningar i hemmet. 

Misstagen 

Det finns tidigare prejudikat som säger att man inte ska hämta barn i skolan utan att först vidtala 

föräldrarna. Socialstyrelsen riktade för ett tag sedan hård kritik mot en socialnämnd för att man 

hämtat barn i skolan utan att tala om det för föräldrarna i förväg. Jag citerar Socialstyrelsen: 

 

Föräldrarna måste informeras i förväg och hur man sedan agerar får avgöras från fall till fall men att 

ta kontakt med barnet utan föräldrarnas godkännande eller vetskap och att hämta ut honom från 

lektionen inför ögonen på sina klasskamrater är inte godtagbart, enligt Socialstyrelsen. 

Men värst av allt – hade man tagit en riktig kontakt med BUP innan hämtningen så hade man fått 

kunskap om den process vi var inne i och därmed fått förklaringar som gjort hämtningen helt onödig. 

Därmed hade både vi och vårt barn sluppit det trauma vi nu utsattes för och som stoppade hela den 

positiva process vi var inne i. Vårt barn hade sedan hösten mått allt bättre på grund av hjälpen från 



BUP och att mobbningarna i skolan avtagit. Socialtjänstens agerande förstörde mycket av det jobb vi 

lagt ner under flera månader. 

Inte minst skapades en ny otrygghet i skolan. Nu var hen varje dag rädd för att bli hämtad igen. Jag 

tog ledigt en vecka från jobbet och tillsammans med en kamrat bevakade vi skolan. Allt för att ge vårt 

barn trygghet att gå till skolan. Om Socialen hade försökt hämta barnet igen så skulle vi ha agerat 

direkt med bestämdhet och fört barnet i säkerhet. 

Vi begärde förstås ut alla handlingar i ärendet, men det fanns saker i förhöret som inte fanns med i 

handlingarna. Så allt fick vi uppenbarligen inte ta del av. Självklart borde de ha nämnt det vi inte fick 

ut, med besvärshänvisning. 

Av handlingarna som beskriver processen före hämtningen framgår att utredningen gjordes mycket 

bristfälligt. Allt byggde på en anonym anmälan. Man kontaktade inte BUP ordentligt förrän efter 

förhöret. Flera socialsekreterare var inblandade. Man stressade fram ett snabbt ingripande. Vi 

kontaktades först en timme efter hämtningen i skolan. Vårt barn utsattes för ett förnedrande förhör 

och trauma. Vi fick inte veta vad vi anklagades för förrän efter fem dagar. 

Nu tog vi oss ur denna Kafkavärld. Många har det gått mycket sämre för. Jag har under processen fått 

många mejl från människor som har negativa erfarenheter av just Socialtjänsten i Mönsterås. Några 

har fått sina liv förstörda. 

Flera beskrev den nedåtgående spiral som de hamnat i efter kontakt med Socialtjänsten i Mönsterås. 

Så här kunde det se ut som ett allmänt mönster:  

1. Någon gör en anmälan till Socialen. Ibland handlar det om hämndanmälningar, ibland om genuin 

oro, ibland en kombination. Anmälningarna kan handla om att de hört skrik, att de sett ett barn leka 

ute hela dagar, att någon har setts flytta sitt barn inomhus genom lyft, att någon har råkat förhasta 

sig och säga något olämpligt till sitt barn i en pressad situation. Det kan räcka med något sådant för 

att man ska få en anmälan emot sig. Eller som i vårt fall där de uppenbart hört vårt barns högljudda 

utbrott, då hen hemma tagit ut allt efter dagar av kränkningar och anspänning i skolan. Samhället 

präglas allt mer av angiveri. 

2. Socialen inleder då en utredning, vilket man är skyldig att göra när man får en anmälan. I alla 

handböcker står det om vikten att skapa förtroende redan vid första mötet. Trots detta så inleder 

ofta Socialen med något som direkt bryter förtroendet. Det kan handla om en helt onödig dramatisk 

hämtning som vi drabbades av, eller utfrågningar med anklagelseudd, där känsla av misstroende 

infinner sig. Trots att föräldern intygar och lovar att hon/han inte gjort något, trots att föräldern kan 

förklara och egentligen inte alls är någon dålig förälder, så sätter Socialen igång hela 

misstroendemaskineriet. 

3. Den anklagade känner sig direkt kränkt och blir ledsen, förbannad, mindre samarbetsbenägen och 

man gör kanske ett allmänt otrevligt framträdande, låt vara att det är välmotiverat. Detta används 

ibland sedan emot personen i Socialens utredning. 

4. Den anklagade blir allt mer deprimerad och frustrerad då han/hon känner sig misstrodd. Det 

påverkar till slut hemförhållandena. Efter ett tag blir den tidigare så bra och omtänksamma föräldern 



en ”sämre” förälder då han/hon mår så dåligt av Socialens utredning. Man dras ner av att inte känna 

sig trodd, insinuationer, falska skuldkänslor och skvaller.  

Man får frågor där man inte kan bevisa att man talar sanning. Plötsligt blir allt som sker en pusselbit i 

en häxprocess. Fel ögonkontakt, ett utbrott, något man säger fel, att man i desperation gått till 

tidningen, ja allt kan plötsligt vändas emot en. Rädslan tar över och till slut har Socialens utredning 

sänkt människan så mycket att de kan börja ställa ultimatum om föräldern överhuvudtaget ska få 

behålla sitt barn. Och även om föräldern får behålla barnet, så har det blivit en psykiskt nedåtgående 

spiral och kanske flera år av livskvalitet har gått förlorade. Allt på grund av falskanmälan eller 

misstolkningar eller enstaka misstag. En förälder som säkert var en utmärkt förälder innan anmälan 

har efter en kort tid (det behövs inte lång tid för att gå ner sig) gått ner sig så mycket att Socialen kan 

sätta in den sista stöten (kanske omedvetet). De kommer att leta efter saker som kan visa att man 

inte agerar för barnets bästa - vare sig det handlar om stökigt hemma, sömnproblem, svagheter i 

karaktären eller personliga egenheter. I vissa fall har Socialens personal stått i otillbörliga relationer 

till människor som varit inblandade i utredningarna. 

 

Rädslan som tar tag 

Vi kan också vittna om att man ganska så direkt blir lätt paranoid efter en anmälan. Plötsligt ser man 

sig om när man går ut. Plötsligt vågar man inte ha normal ljudvolym på TV:n. Tänk om det skriks i 

filmen och så misstolkas det. Vi har blivit rädda att sätta gränser för vårt barn, då det kan leda till 

utbrott, vilket i sin tur kan leda till ny anmälan. Till slut kan man ha hamnat i en sits där barnet tar 

över hela hemmet då det vet att mamma och pappa inte vågar sätta gränser, så att det kan få sin vilja 

igenom i allt.  

Och vågar vi låta vårt barn gå till farmor som vanligt längre? Det vändes ju också emot oss i anmälan. 

Vågar jag skriva på min blogg, trots att jag har all rätt i världen att göra det? Tänk om vi råkar 

skicka barnet till skolan med en fläck på tröjan. Kan det vändas emot oss? Tänk om hen stöter emot 

och får ett blåmärke. Vi får varje dag kämpa så att rädslan inte ska ta oss i ett förlamande grepp. Vi 

måste våga sätta gränser för vårt barn, ha på TV-n, skriva, låta barnet gå till farmor, och sluta leta 

efter Socialens hämtbilar i varje hörn.  

 

Är Socialen medvetet elak? 

Men är Socialtjänsten verkligen medvetet elak? Inte nödvändigtvis. Troligen sällan. Förmodligen finns 

det en viss atmosfär, en avtrubbning som infinner sig med åren. De lurar sig själva att tro att de gör 

det för barnets bästa och därmed ger de sig alibi för att krossa familjer. Givetvis räddar de förstås ett 

och annat barn som verkligen far illa. Men Sverige sticker i många avseenden ut, med extremt många 

omhändertaganden av barn, och uppenbara missgrepp från myndighetens sida.  

 

Kommunen som vägrar be om ursäkt 

Mönsterås kommun vet säkert att de har agerat bristfälligt och etiskt fel. Istället för att förvara sig 

borde de svara: 

 

"Vi gjorde ett misstag och agerade förhastat. Vi gjorde inte ett skit för att kommunicera med 



familjen. Vi inser att vi skadeskjutit den positiva process som familjen var inne i sedan de fått hjälp av 

BUP och kränkningarna i skolan nästan slutat. Vi förstår att vi genom vårt agerande skapat ny 

otrygghet i skolan för barnet. Vi borde ha satt oss in i familjens situation genom att samtala med 

både BUP och föräldrarna, innan vi samtalade med barnet. Vi borde inte ha hämtat barnet i skolan 

utan föräldrarnas vetskap. Det hade gått att samordna med utredningstekniska krav. Vi borde också 

ha informerat föräldrarna om vad anmälan innehöll direkt och inte låtit dem vänta 5 dagar. Vi sade 

också en del ogenomtänkta saker till barnet som har förstärkt traumat. Vi ber familjen om ursäkt och 

kommer att införa rutiner som gör att detta inte kan upprepas." 

 

Men någon ursäkt lär vi inte få. Hittills har vi inte fått det trots en formell begäran om det. En bekant 

skrev: ”Kommuner KAN inte be om ursäkt hur befogat det än är. Det lilla ordet fastnar i strupen och 

vill inte komma ut.” Skulle vi mot förmodan få en ursäkt, så lovar jag att uppdatera denna artikel. 

Självklart borde kommunen också be om ursäkt för den mobbning barnet utsatts för under många år, 

men så länge inte lyckades stoppa. Det har en stor del i att det blev som det blev. 

Följderna av det som hänt är att vi alla fått traumatiska upplevelser och därför får bearbeta 

posttraumatisk stress. Vårt barns läkandeprocess fördröjdes. Skolan blev åter en otrygg miljö för vårt 

barn. Jag är också helt övertygad om att några av de sjukdomar jag fick under dessa veckor utlöstes 

av den stress jag tvingades leva med. Ändå står vi här i en mening starkare än någonsin. 

Vi känner inget behov av att hämnas på dem som gjorde anmälan. Vi vill inte sjunka till deras nivå. Vi 

har integritet och självaktning. Vi vet vilka det var. De får själva leva med sina orättfärdiga beslut. Att 

vi har blivit friade, rest oss och lyckats gå vidare är gott nog. 

I en mening har vi bestämt oss för att lämna detta bakom oss och fortsätter jobba för att vårt barn 

ska få må bra. Ingen lyckades knäcka oss. Den här skriften är för att andra ska ta lärdom och att det 

inte ska falla i glömska och sopas under mattan. Men vi väntar ännu på den där ursäkten. Ett enkelt 

litet förlåt från Mönsterås kommun. Vi är värda det – vårt barn, min fru och jag. 

 

 

 

 

 


