
Tack för frågorna och här är det tar svar från Liberalerna.  
Som Liberaler tycker vi detta är jätteviktigt och jobbar med det framförallt på 
riksplanet via Juno Blom och försöker göra vad vi kan även lokalt i Lidköping.  

 
 

1. Vad vill ert parti göra för att öka jämställdheten i Lidköping? 

 

Gällande jämställdigheten i vår kommun jobbar vårt parti alltid för allas lika 

värde det genomsyrar hela vårt parti och är för oss ett ständigt pågående 
utvecklande på alla plan. 

 

2. Hur arbetar ni för att stoppa mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer? 

 

Vi vill öka på informationen i skolan Kring våld, samt satsa på fler soc sekreterare 

som kan utbilda  all personal  i vår kommun. 
 

Vi har agerat genom ett förslag från Liberalerna som gått igenom att 
kommunen årligen skall dela ut pris till årets ungdom som agerat på ett 
föredömligt sätt. Vi vill belöna goda exempel ochbskapa föredömen.  

 

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 har agerat för att det skall finnas möjlighet för bostadsuthyrare att finnas med i 
en gemensam kö där sociala behov ger förtur.  Genom detta tydliggör för alla 

uthyrare att de bör tillgängliggöra för marknaden att prioritera utsatta personer/ 
inte bara våldsutsatta utan ge möjlighet att få förtur i bostadsköerna vilket bort 

egna bolag AB Bostäder bör gå i bräschen. 

Tyvärr fick vi avslag på detta i kommunstyrelsen.  
 
 

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?  

Vi kan inte komma på att vi agerat i frågan men kommer att se över detta 
och ha en dialog inom Liberala omsorgsgruppen för att se hur vi kan 
agera i frågan.  

5. Hur ser ni på ett långsiktigt stöd till kvinnojourerna?  
Ja det är en självklarhet och dessutom ett ovärderligt stöd till kommunens 

sociala arbete. 



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? 

Det är en riksdagsfråga som vi inte ser att vi kan påverka kommunalt. Men 
barnperspektivet ser vi som en självklarhet att det skall gå före vuxnas 
önskemål eller rätt. 

Som Liberal är varje människas rätt att bestämma över sitt eget liv 
grundläggande och det gäller oavsett ålder.  
 
 

Mvh 
 
Pär Johnson 
Gruppledare Liberalerna i Lidköping 

 


