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Äldreomsorgen i fokus
Valfrihet och skatteplanering under luppen
LINKÖPING

Under hösten har äld-
reomsorgen präglats av 
vårdskandaler och avance-
rad skatteplanering. Även 
den djupgående valfrihets-
revolutionen har från vissa 
håll ifrågasatts.

Moderaterna må ha 
det största opinionsstö-
det i landet men i äld-
reomsorgsfrågor är inte 
partiet populärast på den 
politiska arenan.

Ännu bättre
 Moderaterna tar nu ett 

samlat grepp kring äldre-
politiken och har tillsatt 
en särskild grupp för det-
ta och i lördags samlade 
man lokalt, regionalt och 
nationellt engagerade för 
att diskutera hur Sverige 
blir ett land att åldras i.

– Vi moderater är må-
na om att ta ett samlat 
grepp om äldrepolitiken. 
Det handlar inte bara 
om omsorg utan även om 
sjukvård och pensioner, 
säger Finn Bengtsson in-
itiativtagare till äldreda-
gen i Linköping och riks-
dagsledamot från Öster-
götland.

– Utgångspunkten för 
vår äldrepolitiska grupp 
är att försöka föra ut och 
få en trovärdighet i vår 
äldrepolitik. Vi ser i un-
dersökningar att vårt 
parti enbart har ett stöd 
på cirka 12 procent med-
an socialdemokraterna 

har det dubbla.

Tillgänglighet
En central utgångs-

punkt för gruppen är ar-
betet med att upprätthål-
la trygget, hög kvalitet, 
och tillgänglighet i politi-
ken för äldre.

–  Det är viktigt att 
komma ihåg att äldre inte 
är en homogen grupp ut-
an det handlar om olika 
människor som har olika 
behov och önskemål. Där-
för måste politiken for-
muleras utifrån många 
olika perspektiv och kom-

mer att gå in i de fles-
ta områden, säger Finn 
Bengtsson och kommen-
terar också driftsfrågor-
na.

– Oavsett vem som be-
driver verksamheten, pri-
vat eller offentligt är det 
viktigt att vi betonar det 
politiska ansvaret och 
uppföljningen mer än vad 
vi gjort. 

Vi är emot de konstruk-
tioner som syftar till att 
slippa betala skatt i Sve-
rige på offentligt beställ-
da verksamheter.

Valfriheten viktig
Valfriheten är viktig 

men den ställer också hö-
ga krav på hur bemötan-
de, service och uppfölj-
ning organiseras.

– Valfrihet handlar in-
te om att vissa ska få god 
vård och andra inte.

 Valfrihet handlar om 
att alla ska få vård med 
hög kvalitet som de själ-
va kan välja, men också 
om att kunna välja bort 
de alternativ man inte 
trivs med, menar Fredrik 
Sjöstrand landstingsråd i 
Östergötland.
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Finn Bengtsson och Fredrik Sjöstrand. Foto: Tommy Pettersson

Betyg ska spegla verkligheten
Inte nationella provresultat
LINKÖPING

Det har varit mycket dis-
kussioner om både fusk 
och betygsinflation i den 
svenska skolan den senas-
te tiden. Statistiken visar 
att slutbetygen i grundsko-
lan tenderar att bli högre i 
jämförelse med elevernas 
prestation på de nationella 
proven i årskurs nio.

Samtidigt som elevernas 
kunskapsnivåer har sjunkit 
under ett antal år. 

Respekten för betygen 
urholkas och nu reagerar 
alliansen i Linköping.

Stöd till lärarna
Man har därför tagit ett 

samlat grepp som ska va-
ra till hjälp och riktlinje 
till lärarna i deras bedöm-
ning och betygssättning.

– Pressen på våra lä-
rare har varit stor då det 
gäller elevernas godkända 
betyg i matematik, svens-
ka och engelska. Under-
känt i något av dessa äm-
nen har diskvalificerat 
eleven från att påbörja 
ett vanligt gymnasiepro-
gram. Forskning har vi-
sat att relationen att in-
te få fullständiga betyg i 
grundskolan och att ham-
na utanför yrkesliv och 
samhälle är stort. Det är 
därför viktigt att betygen 
speglar elevernas möjlig-
heter att klara av gym-
nasiet. Det är bättre att 

sätta in stöd tidigt i skol-
gången, säger Catharina 
Rosencrantz, barn- och 
ungdomsnämndens ord-
förande i Linköping.

Betygsmål
Sedan mitten av 90-ta-

let när förra läroplanen 
lanserades har lärare fått 
stort utrymme att själv 
tolka kunskapsmål och 
sätta betyg.

– Nu stramar vi upp 
detta med mindre tolk-

ningsutrymme och färre 
och tydligare mål direkt 
kopplade till kunskaps-
målen samtidigt som be-
tygsstegen blir fler får 
lärarna större möjlighe-
ter att ge betyg som speg-
lar elevernas kunskaper. 
Med betyg redan i års-
kurs sex, fler och tidiga-
re nationella prov kom-
mer också kunskapsbris-
ter upptäckas tidigare så 
att skolorna kan ge stöd 
och hjälp, Säger Cathari-

na Rosencrantz.

Lärarnas utmaning
För att nå en så likvär-

dig bedömning krävs det 
enligt alliansen nya ar-
betsformer och ett samar-
bete kring lektionsplane-
ring, prov, rättning samt 
utvärdering av varandras 
undervisning.

– I nämnden stramar 
vi upp riktlinjerna kring 
rättning av de nationel-
la proven. Lärare ska in-

te rätta sina egna elevers 
nationella prov. Om resul-
taten på nationella pro-
ven skiljer sig markant 
från slutbetygen ska det-
ta motiveras, menar Ro-
sencrantz.

– Bedömning och be-
tygssättning är ett grann-
laga, svårt arbete. Vi be-
höver på alla sätt stödja 
detta arbete så att lärar-
na kan känna säkerhet i 
sina bedömningar.
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Catharina Rosencrantz, barn- och ungdomsnämndens ordförande i Linköping. Foto: Tommy Pettersson

Nytt avtal för  
skyddat boende
LINKÖPING

Omsorgsnämnden för-
länger nu avtalet för skyd-
dat akutboende för kvin-
nor och Linköpings Stads-
mission fortsätter att dri-
va skyddat akutboen-
de för kvinnor med miss-
bruksproblem till och med 
30 september.

Under två år har om-
sorgsnämnden fått pro-
jektpengar via länssty-
relsen för att utveckla 
ett skyddat akutboende 
för kvinnor med miss-
bruksproblem. Under 
dessa två år har Linkö-
pings Stadsmission dri-
vit boendet, på uppdrag 
av omsorgsnämnden.

Boende som behövs
Under det gångna 

året har 21 kvinnor bott 

i olika perioder i boen-
det och i snitt har boen-
det haft en beläggnings-
grad på 45 procent.

– Vi förlänger avtalet 
medan vi arbetar på att 
få fram ett permanent 
boende. 

Avsikten är att vi ska 
kunna öppna det i år, sä-
ger omsorgsnämndens 
ordförande Linnéa Da-
rell.

Projektet avslutades 
vid årsskiftet, men om-
sorgsnämnden förlänger 
avtalet med Linköpings 
Stadsmission under pe-
rioden 1 januari 2012 - 
30 september 2012, till 
en kostnad av 450 000 
kronor. Under tiden ar-
betar omsorgskontoret 
med att ta fram en lång-
siktig lösning.
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Dog efter  
höftledsoperation
LINKÖPING

En man i 90-årsåldern 
drabbades av lunginflam-
mation och hjärtinfarkt 
och avled senare efter en 
höftoperation på Universi-
tetssjukhuset i Linköping.

Trots detta finner So-
cialstyrelsen ingen an-
ledning att kritisera 

vården efter en anmälan 
från sonen. 

Myndigheten konsta-
terar att verksamhets-
cheferna har varit lyhör-
da för de anhörigas kri-
tik om bristande infor-
mation och ordnat flera 
möten bland annat.
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Ny ledning för  
Nya Munken
LINKÖPING

Friskolan Nya Munken 
i Johannelund med drygt 
500 elever byter nu led-
ning.

Verksamheten har 
präglats av mycket låg 
personalomsättning 
bland lärarna och god 
kontinuitet i lednings-
grupp och styrelse. Sko-
lans rektor Lars-Inge-
mar ”Larsa” Johansson 
kommer dock att avgå 
med pension till somma-
ren 2012 och skolans vd 
Karl-Eric Magnusson, 
har efter lång tjänst öns-
kat avgå.

Rekryteringsanalys
Som efterträdare till 

Lars-Ingemar utses nu-

varande biträdande rek-
torn Beatrice Barlinger 
och Jan Person tillträ-
der som vd efter Karl-
Eric.   
  

Beatrice Barlinger har 
varit med sedan skolan 
startade, först som lä-
rarkandidat senare som 
SO-lärare och biträdan-
de rektor.

Jan Persson är auk-
toriserad redovisnings-
konsult och är sedan 
2007 verksam i den del-
ägda firman Aklero Eko-
nomi. Han har tidiga-
re bland annat arbetat 
som företagsrådgiva-
re i fristående sparbank 
och företagskonsult hos 
KPMG.
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Aktuell trafikövervak-
ning i Östergötland

Måndag den 23 januari
Hastighetskontroll och beteendeövervakning E4, 

rv 50 och 55.
Tätortskontroll i Norrköping samt Ödeshög.
Övervakning av den tunga trafiken vid Ringeby.


