
Enkät från Kvinnojouren i Österåker valet 2022 – Centerpartiet i Österåker 

 

1) Hur arbetar ert parti för att motverka mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer? 

Det här är en av våra allra viktigaste frågor. På riksnivå har vi lagt över 150 förslag för att stoppa 

mäns våld mot kvinnor och stoppa hederskultur. Flera av dessa förslag har inverkan på hur vi måste 

arbeta på lokal nivå med de här frågorna. Förutom straffskärpningar av olika kvinnofridsrelaterade 

brott och uppsnabbning av de rättsliga processerna, är vi ensamma om att driva frågan om att 

kriminalisera kontrollerande beteende.  

På lokal nivå inför nästa mandatperiod kommer vi driva frågan om att kommunen ska ha en utsatt 

stödperson för alla som anmäler våld i nära relation.  

I kommunens löpande dialog med polisen kommer vi ställa krav på att polisregionen har tillräcklig 

kapacitet och specialistkompetens när det gäller brottsutredningar om våld i nära relationer i vår del 

av regionen.  

Vi vill också se till att kommunen ser över den problematik som uppstår när kvinnor med barn bor på 

skyddad adress och adressuppgifter i vissa fall har bedömts vara allmän handling och därmed skulle 

kunna lämnas ut till en misstänkt eller dömd förövare. 

Vi vill även att vi tittar exempel från andra länder tex angående anmälningsplikten inom vård och 

omsorg (exempelvis Frankrike 2020).  

 

2) Vilka konkreta insatser anser ni vara nödvändiga framöver för ett framgångsrikt våldspreventivt 

arbete? 

Att känna sig trygg är grundläggande för människor. Engagemanget som finns hos föreningar, 

fastighetsägare, näringsliv och boende kan vara avgörande för tryggheten i ett område. Vi vill 

säkerställa tidiga insatser för ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet och ohälsa, eller som har 

fastnat i drog- och spelberoende. Vi behöver stötta föräldrar och närstående, skola och föreningar. 

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete är otroligt viktigt och något som vi 

anser vara prioriterat. Myndighetssamverkan. 

Elevhälsans och vårdens möjlighet att kunna upptäcka våld och utsatthet i nära relationer behöver 

förstärkas. Utbildning och information kring normer, särskilt kring normer om manlighet, bör ingå i 

kompetensutvecklingen hos berörda medarbetare inom skola, fritid och omsorg samt vård. 

3) Finns det några konkreta förslag i ert parti för att stärka, stötta och bevara den ideella 

jourrörelsen? 

Nationellt driver Centerpartiet att finansieringen av landets tjej- och kvinnojourer får en mycket mer 

robust och långsiktig finansieringsmodell. Så är det inte idag.  

I väntan på förbättrade nationella lösningar har vi lokalt föreslagit en förstärkning av bidragen till 

Kvinnojouren i Österåker, som en särskild satsning i kommande budgetar. 

 



4) Kommer ni under nästa mandatperiod att arbeta för att våldsutsatta kvinnor/tjejer ska få förtur 

i Armadas bostadskö? 

Vår uppfattning är att man inte bör sträva efter lösningar där olika behov ställs mot varandra genom 

att “vissa grupper går före i kön”. Vi anser att det är en bättre lösning att Armada ska tillhandahålla 

ett visst antal bostäder som kan nyttjas av socialtjänsten när behov uppstår pga. våld i nära relation. 

Dessa bostäder skulle också kunna vara i en pool av lägenheter tillsammans med motsvarande 

lägenheter i ett antal samarbetskommuner. Därför vill vi följa upp och återuppta det inledda arbetet 

med en bostadsring, bostadspool, en samverkan mellan flera Norrorts kommuner där vi hjälps åt 

med att avvara tillgängliga lägenheter för våldsutsatta kvinnor. 

Vi vill även utreda rutinerna i kommunen avseende skolskjuts- och placering alternativt 

hemundervisning för barn som bor med sina mammor i skyddade boenden och få till skriftliga 

rutiner. 

Vi avser även följa upp förutsättningar till IOP-avtal med Kvinnojouren. Idéburna organisationer 

besitter ofta särskild kunskap som är viktig för att möta förändringar och problem i samhället. Det är 

därför viktigt att offentlig verksamhet samverkar med den idéburna sektorn för att få ta del av den 

kunskapen. Ett sätt att samverka är genom ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det är 

en form av samverkan mellan offentlig och idéburen verksamhet. 

 

5) Som det ser ut idag så har de barn som bott i vårt skyddade boende och är skolpliktiga inte haft en 

fungerande skolgång. Det krävs att barnets skolplats i hemkommun sägs upp för att få skolplats i 

Österåker, vilket är svårt då alltid finns en förhoppning om att kunna få återgå till vardagen. 

Hur kan ert parti arbeta för att ta fram en aktuell och på ledningsnivå beslutad rutin för att säkra 

skolgång för barn i skyddat boende? 

Genom att lyfta frågan och driva det i dialog med berörda nämnder och t ex Kvinnojouren. Se även 

svar fråga 4. 

Mer om vår politik för trygghet, säkerhet och beredskap 

https://www.centerpartiet.se/lokal/stockholmsregionen/stockholms-
lan/osteraker/startsida/valprogrammet-2022/trygghet-sakerhet-och-beredskap 
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