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Så ska kvinnovåldet stoppas
50 förslag ska föra framåt
LINKÖPING

Mäns våld mot kvinnor är 
ett stort samhällsproblem 
som årligen kostar samhäl-
let miljarder. De båda mo-
derata riksdagsmännen An-
dreas Norlén och Ewa Tha-
lén Finné har i sitt projekt 
”Vem ska tro på mig?” sam-
manställt 50 åtgärder som 
ska föra arbetet mot våld i 
nära relationer framåt.

Våld i nära relationer 
är ett stort samhällspro-
blem och en fråga som en-
gagerar många. 

Andreas Norlén, mo-
derat riksdagsman från 
Motala, besökte igår 
Kvinnojouren Ellinor för 
att presentera vad han 
och hans riksdagskollega 
kommit fram till efter att 
ha rest runt i Sverige från 
norr till söder.

Våldet finns överallt
– Våld i nära relationer 

är något som finns över 
hela landet, i alla sam-
hällsklasser och bland 
ung, så väl som, gammal. 
Det ska man vara klar 
över. Det är ett stort sam-
hällsproblem som kostar 
oss mycket i både resur-
ser, tid och pengar, öppnar 
Andreas vårt samtal.

Skrämmande läsning
I den projektredovis-

ning han delar ut finns 
en hel del skrämmande 
fakta. Bland annat, dö-
das årligen i genomsnitt, 
17 kvinnor av män som 
de har en relation till. 60 
000 kvinnor per år utsätts 
för olika kränkningar och 
där anses mörkertalet va-
ra stort. Marie Petters-
son, på Kvinnojouren El-
linor i Linköping vittnar 
om ett stort antal kvinnor 

Våld mot kvinnor finns överallt, i alla samhällsklasser och bland unga och gamla Foto: Max Elofsson

Kvalitetssäkring inom äldreomsorgen
Ge äldre rätten att välja själva
LINKÖPING

Moderaterna vill infö-
ra en äldreomsorg där in-
dividen ska stå i centrum. 
Riksdagsledamoten Finn 
Bengtsson (M) och äldre-
nämndens ledamot Anita 
Jonasson Kroon (M) hoppas 
på att uppnå det med hjälp 
av ett valfrihetssystem.

Lagen om valfrihets-
system (LOV) togs fram 
under förra mandatperi-
oden och kommer av den 
problematik som upp-
stått och ökat inom äld-
reomsorgen på senare tid. 
Själva fundamentet av 
LOV är att låta individen 
få välja själv. 

Moderaterna vill att 
det ska finnas ett system 
inom äldreomsorgen där 
det är kvaliteten och in-
dividerna som är priorite-
rade. Genom att göra det 
möjligt för fler utförare 
att ta plats ges också en 

Anita Jonasson Kroon och Carmen Salas diskuterar äldreomsor-
gen idag Foto: Oliver Swärdh

Finn Bengtsson vill att äldre ska få göra sina egna val Foto: Oliver 
Swärdh

Äldreboendet Villa Ryd Foto: Oliver Swärdh

Vänstern vill sätta 
guldkant på de  
äldres vardag
LINKÖPING

Vänsterpartiet i Öster-
götland vill få stopp på 
neddragningarna inom 
åldringsvården och ska-
pa, vad man kallar, ”guld-
kantstimmar” för de äld-
re. Detta ska åstadkom-
mas genom att man nyan-
ställer 114 stycken perso-
ner för att jobbammed just 
detta.

Vänsterpartiet föreslår 
att de som bor på äldre-
boenden får möjlighet 
till två guldkantstimmar 
varje vecka. Det ska va-
ra timmar då man får an-
vända personalens hjälp 
till det man själv önskar.

– Bara för man blir äld-
re och behöver hjälp så 
försvinner inte viljan till 
att få göra det man själv 
roas av och tycker är in-
tressant, det menar Eva 
Olofsson, äldrepolitisk 
talesperson för Vänster-
partiet. Hon fortsätter: 
– Nu får det vara slut på 
nedskärningar inom äld-
revården. De ska heller 
inte vara så att den som 
har råd ska kunna köpa 
sig bättre vårda än an-
dra. Det ställer vi i Vän-
sterpartiet inte upp på. 
Därför vill vi att man ny-
anställer 114 personer 
som ska jobba med att se 
till att de äldre får me-
ra än bara de mest var-
dagliga behoven tillfred-
ställda. 

Mycket av det man gör 
på äldreboenden är kol-
lektivt. Man har gud-
tjänst tillsammans, det 
är gemensamma musik-
stunder och gympan sker 
i grupp. Men även som 
äldre har man behov att 

bara göra saker själv och 
för sin egen skull, fortsät-
ter hon. Därav förslaget 
om ”guldkantstimmar”.

- Våra individuella be-
hov försvinner inte ba-
ra för att vi blir äldre. 
Därför måste persona-
len ha tid för var och en, 
utifrån var och ens egna 
önskemål om vad som är 
viktigt i livet. Det kall-
lar vi för guldkantstim-
mar. Förslaget innebär 
två timmar mer hjälp i 
veckan per person som 
den äldre själv väljer vad 
man vill göra med.

114 nya tjänster
För att detta skul-

le kunna bli verklighet 
så behöver det anstäl-
las 114 personer till in-
om äldrevården i Öster-
götland och till en kost-
nad av 30 miljoner. Totalt 
i riket handlar det om en 
miljard.

Förslaget kostar en 
miljard per år för hela 
riket och skulle för Öst-
ergötlands län innebära 
114 nya anställda på äld-
reboendena.

– Våra individuella be-
hov försvinner inte bara 
för att vi blir äldre. Där-
för måste personalen ha 
tid för var och en, utifrån 
var och ens egna önske-
mål om vad som är vik-
tigt i livet.

– Samtidigt som vi blir 
äldre och flera lever läng-
re så skärs det ner inom 
åldringsvården. Det vill 
vi inom Vänsterpartiet 
ändra på, avslutar Eva 
Olofsson, äldrepolitisk 
talesperson för Vänster-
partiet.

Jerry Prütz

som det årligen kommer i 
kontakt med.

– Varje år får vi kontakt 
med 250 kvinnor och av 
dem så måste 25 få hjälp 
med akutboende hos oss.

I det projektet som An-
dreas nu redovisar börjar 
men med att slå fast att 
den viktigaste åtgärden 
kanske är att flytta på 
mannen i stället för kvin-
nan.

– Fokus har alltid va-
rit att kvinnan ska läm-
na hemmet men det är fel 
tänkt. Vi menar att det är 
mannen som ska flytta på 
sig och att kvinnan ald-
rig ska behöva riskera att 
möta den som misshand-
lat eller våldfört sig på 
henne i hemmet.

Förslag
Det finns utrymme för 

att häkta mannen eller 
utförda ett kontaktför-
bud. Det är kanske det 
viktigaste förslaget vi har 
att komma med bland det 
50 vi tagit fram. Här mås-
te man se över åklagar-
nas och domstolarnas ru-
tiner men även titta på 
hur polisen jobbar.

Viktigt att samarbeta
Sedan är det viktigt att 

man jobbar över gränser-
na och samarbetar på alla 
sätt och vis. Det blir näs-
tan löjligt när en sådan 
här sak handlar om vart 
en faktura ska skickas, 
menar Andreas vidare.

Både de som jobbar på 

kvinnojouren och riks-
dagsmannen är rörande 
överrens om att det hand-
lar inte bara om rent fy-
sisk misshandel utan den 
kan se ut på flera olika 
sätt. 

Psykiskt, ekonomiskt 
eller annan behandlig är 
lite illa, och ibland ännu 
värre, än rent fysik miss-
handel.

– Det är ganska lätt att 
se om en arm är bruten 
eller man fått ett blåöga 
men om man blivit miss-
handlad med hot och an-
nan psykiskt kränkande 
behandling så är det svå-
rare att upptäcka.

”Vem ska tro på mig?” 
handlar först och främst 
om mäns våld mot kvin-

nor. Men Andreas är no-
ga med att poängtera att 
det även förekommer våld 
i samkönade relationer 
och det är även något som 
kvinnojouren uppmärk-
sammat även om det inte 
är så väldigt vanligt.

– Vi har heller inte tagit 
upp så mycket om heders-
kulturen och det våld som 
förekommer där. 

Det är också ett stort 
problem. Jag hoppas in-
nerligt att vi nu inom Al-
liansen kan enas om ett 
program där man använ-
der sig av det vi kommit 
fram till i vårt projekt, 
avslutar Andreas Norlén, 
moderat riksdagsman och 
Motalabo.
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möjlighet att skapa bätt-
re förutsättningar inom 
äldreomsorgen då kon-
kurrens kan bli en driv-
kraft.

Offentlig upphandling om 
människor

Den traditionella lagen 
om offentlig upphandling 
gäller för tågpolitik som 
för äldrepolitik. I LOVS 
fall handlar det istället 
om att priset bestäms på 

förhand och alla aktörer 
som uppfyller kvalitets-
kraven kan godkännas. 
På så sätt uppnås en kva-
litetsupphandling istäl-
let.

– Det är viktigt att inte 
se äldre som ett kollektiv 
utan att se dem som indi-
vider säger Bengtsson.

Men att få välja fritt 
kan också medföra att al-
la väljer samma. Bengts-
son tror inte att det blir 

ett problem och menar 
att ett eftertraktat boen-
de istället kan inspirera 
andra boenden till att ta 
efter. På så sätt öppnas 
möjligheten till fler äld-
reboenden som motsva-
rar efterfrågans behov. 
Alla människor har upp-
fattningar om hur man 
vill att saker och ting ska 
vara. Denna uppfattning 
försvinner inte bara för 

att man blir äldre.
– Det är en naturlig 

process att få välja själv 
och att få välja bort fram-
håller Bengtsson. Idag 
blir vi mycket äldre och 
med ålderdomen kom-
mer även sådant som 
kan vara svårt att värja 
sig emot. Glömska, funk-
tionsnedsättning eller de-
mens är några exempel. 
I dessa fall kan det vara 

svårt för den äldre att gö-
ra val. Därför blir anhöri-
ga oerhört viktiga för att 
skapa ett bra samarbets-
klimat. I Linköping finns 
ett anhörigcenter som har 
blivit mycket uppskat-
tat säger Anita Jonasson 
Kroon.

– Sjukdomar inom fa-
miljer skapar ofta ång-
est och sorg hos anhöri-
ga fortsätter Carmen Sa-

las, som är verksamhets-
chef på äldreboendet Vil-
laryd, och fyller i med 
att hon fått höra positi-
va kommentarer om an-
hörigcentret.

– Äldre ska få värdighet 
och anhöriga ska känna 
sig tillfreds. Annars kan 
det få ekonomiska konse-
kvenser för Sverige till-
lägger Bengtsson.

Fanny Miles


