
 
 
Motion om förbättrat arbete för kvinnofrid och för ett värdigt bemötande 
av utsatta kvinnor.  
 
Idag finns en tydlig målsättning angående ökad jämställdhet inom hela landstinget. Vid 
sammanträdet i landstingsfullmäktige den 8 mars 2011 beslutades som ett steg i att förbättra 
jämställdhetsarbetet att DEMO inte längre ska ha ansvaret, utan att ansvaret istället ska ligga 
hos Landstingsstyrelsen som en garant för att jämställdhetsarbetet genomsyrar hela 
landstingets verksamhet. 
 
Med tanke på den samstämmighet som råder angående att jämställdhetsarbetet är viktigt är det 
lindrigt uttryckt förvånande att man inte prioriterar arbetet för kvinnofrid och ett värdigt 
bemötande av kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp högre. Som framkommit i Uppdrag 
granskning den 16 mars 2011 har flera kvinnor inkommit med klagomål mot en läkare 
verksam inom landstinget. Klagomålen har klart och tydligt pekat på att läkaren ska ha utsatt 
kvinnorna för sexuella ofredanden och övergrepp av olika grov art.  
 
Vad som faktiskt gjorts från landstingets håll för att hindra läkaren att fortsätta sin 
yrkesutövning och i samband med det utsätta fler kvinnor för övergrepp under tiden som 
socialstyrelsen utrett fallen är oklart. Uppenbart är dock att vad som än gjorts har det inte varit 
tillräckligt.  
 
Det otillräckliga agerandet vittnar med all tydlighet om att kvinnofrid och ett värdigt 
bemötande av de utsatta kvinnorna inte har prioriterats i fallet med nämnda läkare. Enligt 
polisen har det också förekommit påtryckningar från en landstingsjurist i form av ett 
ifrågasättande av trovärdigheten hos en av de drabbade kvinnorna, detta i ett skede då 
polisutredningen ännu inte är klar och inget tyder på att kvinnan farit med osanning. Även 
detta pekar på att kvinnofrid inte är högt prioriterat, och det visar på allt annat än ett värdigt 
bemötande av en patient som med största sannolikhet råkat ut för något mycket traumatiskt.  
 
För att hindra att något liknande någonsin ska kunna inträffa igen yrkas med hänvisning till 
ovanstående på att Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att tydliga riktlinjer tas fram för arbetet för kvinnofrid och för ett värdigt bemötande av 
utsatta kvinnor.  
att all personal inom landstingets verksamhet utbildas i hur riktlinjerna ska tolkas och 
tillämpas. 
att Landstingsstyrelsen verkställer besluten. 
 
 
För Sverigedemokraterna Södermanland  
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