
Socialdemokraterna svar: 
 
 
1)Hur arbetar Socialdemokraterna föratt motverka mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer 
? 
 
Under mandatperioden har socialdemokraterna genomfört flera åtgärder, bland annat 
samtyckeslagen, förstärkt regler förkontaktförbud, gjort det kriminellt att låta barn 
bevittna våld mellan närstående och mycket mer. 
 
Det krävs dock mer och därför vill vi bland annat: 
Skärpa straffen för sexualbrott, utreda hur våldsutsatta kvinnor i större utsträckning 
ska kunna behålla den gemensamma bostaden, kriminalisera psykiskt våld. 
 
2) Vilka konkreta insatser anser ni vara nödvändiga framöver för ett framgångsrikt 
våldspreventivt arbete ? 
 
Ökad kompetens inom kommunens samtliga verksamheter, tidiga insatser för att 
förebygga att unga män och pojkar utsätter unga kvinnor och flickor för våld såväl 
fysiskt, psykiskt som sexuellt är ett par punkter.  
 
3) Finns det några konkreta förslag i Socialdemokraterna för att stärka, stötta och 
bevara den ideella jourrörelsen ? 
 
Socialdemokraterna i Österåker vill höja kommunens ekonomiska bidrag till 
jourrörelsen och säkerställa långsiktighet för att möjliggöra för ett fortsatt arbete som 
kan planeras långsiktigt.  
 
4) Kommer ni under nästa mandatperiod att arbeta för att våldsutsatta kvinnor/tjejer 
ska få förtur i Armadas bostadskö ? 
 
Vi vill se att våldsutsatta kvinnor genom socialtjänsten ges förtur till bostäder i det 
kommunala fastighetsbolagets bestånd. Vi vill även att fastighetsbolaget ser över 
vilka krav på inkomst som ställs föratt ge kvinnor större möjlighet till ett 
försthandskontrakt.  
 
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 Socialdemokraterna arbeta för att ta fram en aktuell och på ledningsnivå 
beslutad rutin för att säkra skolgång för barn i skyddat boende ? 
 
Genom att tillsammans med andra kommuner ta fram samarbetsavtal om det är 
möjligt utifrån skollagen föratt möjliggöra för barn och ungdomar att fortsätta sin 
skolgång i den kommun där det skyddade boendet finns.  
 
Tillägg: 



Socialdemokraterna har tagit fram ett 40 punktsprogram för att motverka mäns våld 
mot kvinnor. Detta program är något även vi socialdemokrater i Österåker står 
bakom. 
Bifogar länk till programmet här: https://www.socialdemokraterna.se/var-
politik/bekampa-kriminaliteten-och-bryt-segregationen/vald-mot-kvinnor/40-atgarder-
for-att-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor 
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