
KD Österåker svar: 
 

1. Hur arbetar ert parti för att motverka mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer? 
 
Det är en central fråga för vårt parti som anser att ”det är helt oacceptabelt att 
behöva leva med risken för att utsättas för våld i nära relationer. De som utsätts för 
våld skall få rätt stöd”. Våldsbrott mellan okända måste också få stränga straff. En 
viktig grund läggs självklart i skolans undervisning kring normer och mål där det 
tydligt skall anges att våld absolut inte kan accepteras. En fungerande och lugn 
skolmiljö är högst väsentlig. Detta är övergripande och kräver ständig samverkan och 
kontinuerlig uppföljning på alla nivåer.  

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

våldspreventivt arbete? 
 
Konsekvenserna för dem som utövar våld mot kvinnor måste vara tydliga och 
redovisade för medborgarna. Rättsväsendet måste ta våldet på stort allvar och 
prioritera snabb och effektiv handläggning samt rikta insatser mot våldsutövaren för 
att förändra beteendet. Tillräckliga polis- och utredningsresurser måste säkerställas 
så att inte ärenden blir liggande under lång tid eller i värsta fall blir obehandlade.  
 

3. Finns det några konkreta förslag i ert parti för att stärka, stötta och bevara den 
ideella jourrörelsen? 
 
Frivilligorganisationernas arbete med utsatta kvinnor skall säkras genom tillgång till 
lokaler, skyddade boenden och handledare. 
 
  

4. Kommer ni under nästa mandatperiod att arbeta för att våldsutsatta kvinnor/tjejer 
ska få förtur i Armadas bostadskö? 
 
Förslaget med dess konsekvenser är värt att utreda.  
 
 

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? 
 
Vi är beredda att ta upp frågan och se över om de rutiner som nu gäller är adekvata 
eller bör ändras. Naturligtvis är det mycket viktigt att säkra en bra och trygg skolgång 
för dessa barn.  

 
 


