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Remissvar
Yttrande Säters kommun
SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott
Hedersbrottsutredningen har nu överlämnat betänkandet SOU 2020:57 ”Ett särskilt
hedersbrott”. Utredningen föreslår bland annat att det införs en särskild brottstyp
som tar sikte på upprepade hedersrelaterade gärningar (särskilt hedersbrott).
Utredningen föreslår också att straffet för överträdelse av kontaktförbud skärps samt
föreslår att svenska domstolar ska kunna döma hedersbrott som begåtts utomlands
av någon med hemvist i Sverige. Dessutom föreslås att sekretessen ska ändras så att
medicinska uppgifter om någon som har blivit utsatt för ett brott som medför ett
straff om minst sex månader ska kunna begäras in av sjukvården, oavsett
brottsoffrets åsikt.
Säters kommun är utvald remissinstans för betänkandet. Synpunkter ska vara
inskickade senast den 19 januari 2021.
Kommunstyrelsesektorn har samordnat kommunens kommentarer från socialsektor
och barn och utbildningssektor.
Säters kommuns yttrande
Säters kommun anser att förslagen i utredningen är realistiska och relevanta.
Kommunen ställer sig positiv till en skärpning av lagstiftningen gällande
hedersrelaterat våld och förtryck, och lyfter särskilt fram förslaget om att
gärningsperson och brottsoffer inte ska behöva vara närstående som är en tydlig och
viktig markering mot hedersvåld och förtryck i samhället. Att införa en särskild
brottstyp har en normbildande effekt som på sikt bidrar till minskad förekomst av
hedersrelaterat våld och förtryck i samhället.
Säters kommun ställer sig bakom utredningens förslag.

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-12-15

Sammanträdesdatum

Blad

1

Plats och tid

Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 15 december, kl. 08.15- - 11.30

Beslutande

Mats Nilsson, (S) ordförande, ej § 190
Caroline Willfox (M) ordförande § 190
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande, ej §190
Sune Hemmingsson ( C) ersättare för Hans Johansson (C) vice ordförande
Annika Karlsson, (S)
Karin Frejd (C), ej § 190

Tjänstemän

Margareta Jakobsson, sekreterare
Marita Skog, kommundirektör
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 181-182
Per Boholm, arkivarie, §§ 183-185
Mikael Spjut bitr sektorchef samhällsbyggnad, §§ 189-190
Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnad, §§ 189-191
Filip Arnehed, Ramböll, § 189
Jan Hammarström, Ramböll, § 189
Katarina Hoyles Kobosko, planarkitekt,§ 190

Ersättare

Utses att justera

Sune Hemmingsson

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§ 181-191

Margareta Jakobsson
Ordförande

Mats Nilsson §§181-189, § 191

Caroline Willlfox § 190

Justerande

Sune Hemmingsson

Anslag/Bevis
Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.
Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
Förvaringsplatsför protokollet

2020-12-15

Datum för
anslag

2020-12-17

Kommunstyrelsesektorn

Underskrift

Margareta Jakobsson
Utdragsbestyrkande

Datum för när
anslag tas bort

2021-01-08

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-12-15

Au § 188

Sammanträdesdatum

Blad

12

Diarienummer: KS2020/0396

Remiss SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar yttrandet som sitt eget.
______
Ärendebeskrivning
Säters kommun har utsetts till remissinstans SOU 2020:57 Ett särskilt hedersbrott. Synpunkter ska
lämnas senast den 19 januari 2021.
Regeringen beslutade den 18 juli 2019 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera
och ta ställning till om det bör införas en särskild straffbestämmelse, med en egen brottsbeteckning,
som uttryckligen tar sikte på hedersrelaterat våld och förtryck. Utredaren skulle lämna förslag på en
sådan reglering oavsett ställningstagande i frågan om ett särskilt hedersbrott bör införas. Om utredaren bedömde det ändamålsenligt skulle utredaren lämna förslag på hur ett effektivare straffrättsligt skydd mot hedersrelaterat våld och förtryck kan åstadkommas på något annat sätt.
Utredaren hade också i uppdrag att överväga hur preskriptionstiden för sådan brottslighet bör beräknas och ta ställning till om särskilda preskriptionsregler bör gälla om brott har begåtts mot en
person under 18 år.
Vidare skulle utredaren analysera svensk domstols behörighet att döma över sådan brottslighet begången utomlands.
I uppdraget ingick också att analysera om minimistraffet för grov kvinnofridskränkning och grov
fridskränkning bör höjas och att lägga fram ett sådant förslag oavsett ställningstagande samt att
överväga förändringar i lagstiftningen avseende kontaktförbud.
Utredningen antog namnet Hedersbrottsutredningen (Ju 2019:05) och presenterar sina förslag i
detta betänkande.
Säters kommuns yttrande
Kommunstyrelsesektorn har samordnat kommunens kommentarer från socialsektor och barn och
utbildningssektor.
Säters kommun anser att förslagen i utredningen är realistiska och relevanta.
Kommunen ställer sig positiv till en skärpning av lagstiftningen gällande hedersrelaterat våld och
förtryck, och lyfter särskilt fram förslaget om att gärningsperson och brottsoffer inte ska behöva
vara närstående som är en tydlig och viktig markering mot hedersvåld och förtryck i samhället. Att
införa en särskild brottstyp har en normbildande effekt som på sikt bidrar till minskad förekomst av
hedersrelaterat våld och förtryck i samhället.
Säters kommun ställer sig bakom utredningens förslag.
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