Socialdemokraterna
1.

Vad vill ert parti göra för att öka jämställdheten i Lidköping?
Det är viktigt att vi på lokal nivå följer upp och arbetar med de nationella
jämställdhetspolitiska målen. Därför måste jämställdhet vara en aktuell fråga för
alla våra verksamheter i kommunen så även i politiken. Då handlar det t ex om att
jobba för jämställda löner och att försöka förändra normer när det handlar om
utbildnings- och yrkesval, så de blir mer jämställda. Kommunens roll som
arbetsgivare är därför oerhört viktig, en jämställd och bra arbetsmiljö måste alltid
vara i fokus. Det ska också bli intressant att följa upp den nya inriktningen på
sexualundervisningen i grundskolan och på gymnasiet som nu ska ha inriktningen
”Sexualitet, samtycke och relationer” En förändring vi varit starkt drivande i för
att vi anser att den är viktig för att förebygga våld, i diskussioner om
samtyckeskultur, porrkritik och sexuellt våld.

2. Hur arbetar ni för att stoppa mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer?
Vi vill utöka det viktiga samarbetet mellan kvinnojourer, polisen, vården, föreningar och
socialtjänsten för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vi måste bli ännu bättre på att
förebygga våldet och upptäcka det tidigare. Om våldet ändå förekommer ska skyddet för
våldsutsatta kvinnor och barn stärkas och garanteras, samt att bostad ska kunna
erbjudas.
3. Brist på bostad är många gånger en orsak till att kvinnor väljer att vara kvar i eller
gå tillbaka till en våldsam relation. Vad tänker ni om det och hur vill ni förhindra
att kvinnor och barn blir hemlösa på grund av våldsutsatthet?
Vi vill utöka vårt kommunala bostadsbolags uppdrag samt utöka samarbetet med
grannkommunernas bostadsbolag om ett skyddat boende behöver kunna
erbjudas i en annan kommun.
4. Kvinnor måste garanteras skydd och stöd på en plats där kunskapen om våld är
hög, hur arbetar ni för att det ska vara en självklarhet?
I vår budget har vi avsatt pengar till 2023 med en samordningsfunktion för att öka
kunskapen i kommunen, så att samordningen mellan olika
funktioner/verksamheter förbättras. Vi har också ett Idéburet Offentligt
Partnerskap, IOP, med Kvinnojouren Linnéan för att öka kunskapsnivån. Vi vet att
Kvinno- och Ungdomsjouren Linnéan besitter stor kunskap och också har ett
värdefullt nätverk inom verksamhetsområdet.
5. Hur ser ni på ett långsiktigt stöd till kvinnojourerna?
Vi har ett flerårigt stöd via ett IOP avtal och anser att det är mycket viktigt att
bibehålla!
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6. Barn är de enda brottsoffer som tvingas fortsätta träffa sin förövare, detta sker
även under tiden de är placerade på skyddat boende. Vad tycker ert parti om det
och hur vill ni arbeta med barnens trygghet?
Vi vill ge barnen en starkare röst utifrån nationell lagstiftningen samt att
socialtjänstlagen skärps i detta avseende, så att barnens röst framgår tydligt och
lyssnas till och respekteras.

