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Länsstyrelsen Skåne tillstyrker förslagen i betänkandet.

Länsstyrelsen ser positivt på Hedersbrottsutredningens förslag och vill särskilt belysa
följande punkter.

Övergripande synpunkter
Länsstyrelsen instämmer i att det finns ett behov av att införa en särskild brottstyp som
förbättrar det straffrättsliga skyddet och markerar att upprepad hedersrelaterad
brottslighet, som riktar sig mot samma brottsoffer, är särskilt allvarlig och oacceptabel.
Vi instämmer även i vikten av att den nya brottstypen harmoniserar med övriga
fridskränkningsbrott, så att våld och förtryck mot närstående, som inte begås inom en
hederskontext, inte förringas i förhållande till hedersrelaterad brottslighet.

Straffprocessuella frågor
Länsstyrelsen är positiv till förslaget gällande förändrade straffprocessuella
bestämmelser om rättsintyg, att sekretessbelagda uppgifter om målsäganden
(brottsoffret) inom sjukvården, får lämnas till myndigheter som håller på att utreda
brott utan målsägandes samtycke. Detta underlättar för rättsväsendet att få tillgång till
viktig stödbevisning. Det är även mycket positivt, ur ett brottsofferperspektiv, att
rättsväsendets tillgång till uppgifter om brottsoffret, är upp till straffets allvar och till
utredningsprocessen, då detta minskar pressen på brottsoffret att själv behöva ta
ställning till samtycke eller inte.
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Kontaktförbud
Ett beslut om utvidgat kontaktförbud innebär huvudsakligen ett förbud för en person att
uppehålla sig i närheten av den andres bostad, arbetsplats eller annat ställe där den
andre personen brukar vistas. Om ett sådant kontaktförbud kombineras med elektronisk
övervakning handlar den föreskriften inte om en ytterligare inskränkning av
gärningsmannens rörelsefrihet utan snarare om myndigheternas möjligheter att
kontrollera att kontaktförbudet efterlevs. Detta innebär att en överträdelse av
kontaktförbudet omedelbart kommer till myndigheternas kännedom och akuta insatser
snabbare kan inledas och överträdelse av kontaktförbudet snabbare kan bestraffas.
Detta ser Länsstyrelsen som mycket positivt ur ett brottsofferperspektiv, då detta kan
komma att fungera som en reell trygghet för brottsoffret.
Det är även viktigt, som framgår i utredningen, att det är staten, och inte
skyddspersonen, som avgör om ett kontaktförbud har brutits mot eller inte och
bedömer när en överträdelse kan räknas som ringa fall. Detta för att minska pressen på
skyddspersonen och undvika att denne utsätts för påtryckning/övertalning, vilket är
särskilt viktigt när det kommer till brottslighet i en hederskontext.

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektör Ola Melin med utvecklingsledare,
Katarina Tümer som föredragande. I den slutliga handläggningen har även enhetschef
Ulrika Jerre och länsassessor Cecilia Aunér medverkat.

Ola Melin
Katarina Tümer

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

