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Justitiedepartementet

Burlövs kommuns yttrande över betänkandet Ett särskilt
hedersbrott (SOU 2020:57)
Ert dnr: Ju2020/03640
Burlövs kommun har fått möjlighet att lämna svar på remissen SOU 2020:57, Ett särskilt hedersbrott.
Burlövs kommun har tagit del av remissen och ställer sig positiv till utredningens förslag. Kommunen vill lämna följande kommentarer:

8.2.1 Behovet av en särskild brottstyp
Burlövs kommun instämmer i att det behövs en ny särskild brottstyp eftersom hedersrelaterat
förtryck skiljer sig från grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning, då dessa brottstyper
begåtts av en närstående eller tidigare närstående person.
Ur ett vårdnads-, boende- och umgängesperspektiv ser vi förslaget som positivt då det förefaller
att det skulle öka vissa av socialförvaltningens klienters möjligheter att söka rättsligt stöd för det
psykiska våld som exempelvis verbala kränkningar, förtal och hedersrelaterad kontroll innebär.

10.2 Utvidgat kontaktförbud med elektronisk övervakning som en
förstahandsåtgärd
Remissen föreslår att ett beslut om utvidgat kontaktförbud ska – oavsett om den mot vilken
förbudet avses gälla har överträtt ett tidigare meddelat kontaktförbud eller inte – kunna förenas
med villkor om elektronisk övervakning.
Burlövs kommuns bedömning är att ett skärpt straff för överträdelse av kontaktförbud skulle ge
ett bättre underlag i riskbedömningen i en utredning om vårdnad, boende och umgänge. Det
skulle betyda att det är enklare att påvisa att denna typ av handlingar är brottsliga och ska ses
på mer allvarligt. En indirekt påverkan är att barn slipper att flytta gång på gång.

11.6 Övriga konsekvenser
Burlövs kommun instämmer i det som uttalas i denna paragraf gällande FN:s barnkonvention.
Eftersom hedersrelaterat våld och annat sådant förtryck ofta drabbar personer under 18 år, är
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det förbättrade skydd för barn som förslagen kan antas ge ett viktigt led i Sveriges arbete för att
följa barnkonventionen – och därmed även barnrättslagen som gäller sedan den 1 januari 2020.
Burlövs kommun har inga övriga synpunkter.

På Burlövs kommunstyrelses vägnar
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