
Roslagspartiet svar:  

 

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

Några av punkterna; 
Ökat stöd till kvinno- och brottsofferjouren.  
Fler fältassistenter ska ge stöd till ungdomar. 
Stötta nattvandring. Det bidrar till lugn och ordning. 
 
  
  
2) Vilka konkreta insatser anser ni vara nödvändiga framöver för ett framgångsrikt våldspreventivt 
arbete? 
Vi arbetar envetet för att få hit en lokal polisstation. Synlig polisiär närvaro medverkar till en ökad 
trygghetskänsla och bidrar till en bättre brottsuppklarning. 

Vi behöver ökad kameraövervakning. Det är egentligen en trist utveckling men de 
problem vi har med bl a överfall, rån och öppen droghandel måste bekämpas med 
flera medel. 
Tyvärr så beskrivs ibland brottsutvecklingen i positiva ordalag. När vi pratar med polis 
och väktare på fältet så får vi en något annorlunda, inte så positiv, beskrivning. 
Det finns idag en strategi- och handlingsplan gällande Alkohol, Narkotika, Doping, 
Tobak och Spel (ANDTS) och en samverkansöverenskommelse mellan 
polismyndigheten och kommunen. Vi tar tacksamt emot synpunkter på innehållet i 
dessa. I Roslagspartiet ser vi gärna att förslag kommer ”underifrån” och berörda. Vi 
är alltid beredda att driva frågor utan pekpinnar från någon central organisation. 
 
  
3) Finns det några konkreta förslag i ert parti för att stärka, stötta och bevara den ideella 
jourrörelsen? 
Se svar under p 1. 
  
4) Kommer ni under nästa mandatperiod att arbeta för att våldsutsatta kvinnor/tjejer ska få förtur i 
Armadas bostadskö? 

Svår fråga. Vi har inte tagit upp den specifikt. Vi ser positivt på socialtjänstens 
möjligheter att agera snabbt och effektivt och är beredda att ge stöd till förslag som 
underlättar möjligheterna. 
 
 
  
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 har inte uppmärksammat problemet men tar tacksamt emot förslag. 
 
 
 


