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Svar på remiss Ju2016/07656/L5: Ett starkt straffrättsligt
skydd mot människohandel och annat utnyttjande av
utsatta personer SOU 2016:70
2016/361-3.9.0.1 Luleå kommun Socialförvaltningen

Kommunens ställningstagande
Luleå kommun ställer sig positiv till slutbetänkandet gällande 2014 års
människohandelsutredning, SOU 2016:70, som helhet.

Sammanfattning
Ärendet har aktualiserats av Justitiedepartementet, via remiss och ett
remissvar ska ges senast 23 februari år 2017. Föreslagen lagändring föreslås
träda i kraft den 1 juli år 2018.
Enligt utredningen kommer föreslagen lagändring inte medföra några ökade
kostnader för kommuner. De kostnader som förväntas öka inom statliga
myndigheter, bedöms möjliga att hantera inom befintliga anslag.
Föreslagen lagändring förväntas bidra till minskad brottslighet inom aktuellt
område.
Berörda verksamheter inom Luleå kommun har bidragit med synpunkter och
Luleå vill genom remissvaret bidra till att det finns ett starkt straffrättsligt
skydd för människohandel och annat utnyttjande av utsatt personer, som
fungerar i praktiken och som bidrar till att den här typen av brottslighet
upphör eller minskar.
Luleå kommun har sedan tidigare svarat på remissen: Ett starkt straffrättsligt
skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell
handling m.m. (SOU 2016:42), som är en del av aktuellt svar.

Syfte
Syftet med utredningens uppdrag har varit att undersöka om det finns behov
av åtgärder för att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot
människohandel samt att utreda om det finns behov av ett förtydligat,
utvidgat eller på annat sätt förändrat straffrättsligt skydd mot dels
tvångsarbete eller exploatering för annan verksamhet i en situation som
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innebär nödläge för den utsatte, dels otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av
personer som befinner sig i en utsatt situation.

Luleå kommuns ställningstagande
Luleå kommun ställer sig positiv till föreslagna ändringar i bestämmelsen om
människohandeln. Målsättningen bör vara att ändringarna bidrar till att
bestämmelsen tillämpas på ett mer ändamålsenligt sätt än i dag, så att fler
barn och individer skyddas och fler får ta ansvar för de brott som begåtts, än
tidigare. Det mörkertal som nu beskrivs som stort borde genom rätt
tillämpning av lagstiftningen succesivt minska. Kommunen ställer sig också
positiv till att barnperspektivet och skyddet för människor i utsatthet
förstärks. Luleå kommun föreslår att bestämmelsen följs upp kontinuerligt för
att säkerställa att den används och fungerar i praktiken samt ger förväntade
effekter och resultat.
Luleå kommun ställer sig positiv till föreslagna åtgärder som syftar till att
bestämmelsen möjliggörs, implementeras och förankras i den praktiska
vardagen hos respektive huvudman och där samarbete med berörda
myndigheter och aktörer betonas. Luleå kommun vill även betona vikten av
att individen som utsatts för ett brott ska ges god information, ett bra stöd och
hjälp, utifrån sina behov, genom hela processen. Det ansvaret ligger hos varje
huvudman och i den samverkan som krävs kring varje individ. Samma ansvar
har huvudmännen även för de som begått ett brott.
Luleå kommun ställer sig positiv till införandet av två nya straffbestämmelser
gällande utnyttjande av annans nödläge och otillbörligt ekonomiskt
utnyttjande av annan, som i dag saknas. Genom införandet säkerställs att fler i
utsatthet omfattas och skyddas av bestämmelsen.
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