
 
 

Motion om snabbare omhändertagande av kvinnor som utsatts för våld. 
 
Vid det senaste Polisstyrelsemötet i Södermanland redogjorde poliserna för att det finns några 
huvudsakliga problem när det handlar om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. 
Dessa är bevisningen samt uppföljning och skydd. Ytterligare ett vanligt förekommande 
problem är enligt poliserna att kvinnor som utsatts för våld alltför ofta får sitta i många 
timmar och vänta på länets mottagningar när de söker vård.  
 
Under de timmar som går hinner de utsatta kvinnorna fundera på vad som kan bli 
konsekvenserna av att de söker vård och förövaren med stor sannolikhet anmäls som en följd. 
De oroar sig bland annat för var de ska ta vägen, för vad förövaren kan tänkas göra, för att 
förlora sina familjer. Resultatet av den långa väntan blir då alltför ofta att kvinnorna avviker 
från mottagningarna innan de hunnit få den vård de sökt för, vilket också leder till att såväl 
bevisning som uppföljning och skydd omöjliggörs. 
 
Vi Sverigedemokrater anser att detta är ett mycket allvarligt samhällsproblem, som behöver 
åtgärdas omedelbart. Vi är medvetna om att det vid en första bedömning av sköterskan i 
mottagningens receptionen kan vara svårt att avgöra vilka kvinnor som utsatts för våld i nära 
relationer och vilka som inte har det, och att detta kan göra det problematiskt att ge ett snabbt 
omhändertagande till just de kvinnor som är i störst behov. Därför behövs nya rutiner som gör 
det lättare att redan vid den allra första kontakten med vården hitta dessa kvinnor och ge dem 
ett snabbt omhändertagande. Det kan exempelvis handla om att vara uppmärksam på tecken 
som indikerar att kvinnan kan ha utsatts för våld, och om att ställa rätt frågor. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkas på att Landstingsfullmäktige beslutar 
 
att ta fram rutiner som syftar till att i högre utsträckning ge kvinnor som utsatts för våld i nära 
relationer, även hedersrelaterat våld, ett snabbt omhändertagande när de söker vård. 
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