
Vänsterpartiet svar: 

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

Vi i Vänsterpartiet tar frågan på allvar och jobbar aktivt med den, en av många frågor vi har 
drivit är den om huskurage.  

  

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

Det normkritiska arbetet måste bli bättre. Vi vill därför genomföra informationskampanjer i 
skolan. Ett steg i rätt riktningen är att alla pedagoger inom Österåkers kommun får utbildning 
om machokultur. Vi vill även öka resurserna till socialförvaltningen och kartläggningen av 
orosanmälningar. 

Vi vet även att våld i nära relationer förekommer i alla åldersgrupper och vi ser ett behov av 
att öka kunskapen inom äldrevården och vill därför genomföra en utbildningsinsats för all 
personal om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. 

För den kvinna som utsätts för våld i hemmet är det centralt att inte vara ekonomiskt 
beroende av sin partner för att kunna lämna. Därför vill vi förbättra arbetsvillkoren och höja 
lönerna inom kvinnodominerade yrken. 

  

3) Finns det några konkreta förslag i Vänsterpartiet för att stärka, stötta och bevara 
den ideella jourrörelsen? 

Ja, vi vill öka stödet till Kvinnojouren och Ungdomsjouren Bellis. De ideella organisationerna 
gör ett oerhört viktigt och fantastiskt arbete men att det finns ett ideellt engagemang får aldrig 
bli en ursäkt till att vara passiv från politiskt håll. 

  

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

Ja, vi vill säkerställa att det finns skyddade boenden och nödbostäder som är reserverade för 
våldsutsatta kvinnor i behov av akut hjälp. 

 Vi kommer  jobba för att kommunen går med i en bostadsring för att snabbt kunna erbjuda 
ett skyddat boende. 

  

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 Vänsterpartiet arbeta för att ta fram en aktuell och på ledningsnivå beslutad 
rutin för att säkra skolgång för barn i skyddat boende? 

 
Inget barn ska behöva hamna mellan stolarna. Vi kommer att driva frågan om skolplacering 
för barn i skyddat boende. Vi kommer att jobba för att öka samarbetet mellan skolnämnden 
och socialnämnden samt öka samarbetet mellan kommunerna.  
 

 

 


