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Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)
Polismyndigheten välkomnar utredningens förslag och anser att de föreslagna
författningsändringarna visar på ett tydligt ställningstagande mot hedersrelaterad brottslighet.
Särskilt välkomnas förslagen om en särskild straffskärpningsgrund för brott
med hedersmotiv, införande av en straffbestämmelse om barnäktenskap och
införande av ett utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands för att
ingå äktenskap eller könsstympas.
Myndigheten vill därutöver lämna följande kommentarer.
4.6.1 En särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv bör
införas
Polismyndigheten ser - utöver de positiva följder som utredningen lyfter - att
den föreslagna straffskärpningsgrunden, som tydliggör vad som menas med
hedersmotiv, kommer att förenkla myndighetens möjlighet att skapa en så
kallad ”hedersmarkering” i Polismyndighetens utredningssystem, Durtvå. Det
kan bidra till att tidigt identifiera brotten och att lämpliga åtgärder vidtas.
5.4.3 Barnäktenskap bör kriminaliseras
Polismyndigheten välkomnar konstruktionen att ansvar för brott inte kräver att
gärningspersonen använt sig av något otillbörligt medel, att ett samtycke från
barnet att ingå äktenskapet är utan betydelse och att ett oaktsamhetsansvar i
förhållande till barnets ålder införs. Polismyndigheten tror att denna
konstruktion kan leda till ökad lagföring.
7.3.3 Överväganden
Polismyndigheten välkomnar även förslaget att Åklagarmyndigheten samlar
sin kompetens inom området hedersrelaterad brottslighet genom att alla
anmälningar om äktenskapstvång, barnäktenskapsbrott, vilseledande till
tvångsäktenskapsresa och könsstympning koncentreras till ett mindre antal
allmänna åklagarkammare och handläggs av särskilt utsedda åklagare.
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1.3 Förslag till lag om ändring i passlagen (1978:302)
Vad gäller förslaget om ändring i 12 § passlagen (1978:302) anser
Polismyndigheten att tillägget ”och vistas här i landet” bör göras i den nya
punkten 10 för att hindra att pass återkallas för barn som befinner sig
utomlands. Utan det föreslagna tillägget försvåras barnets återresa till Sverige.
Övrigt
Polismyndigheten förstår att det ligger utanför utredningens uppdrag men
önskar ändå avslutningsvis framföra att myndigheten gärna ser att frågan hur
det som benämns ”vardagsheder” kan stävjas utreds. Många unga som lever i
en hederskontext utsätts för förtryck i form av kontroll och begränsningar
beträffande integritet, sexualitet, frihet och livsutrymme. Förtrycket utgörs många
gånger av handlingar som i dag inte är straffbelagda men som sammantagna, och
med den systematik de utförs, medför mycket allvarliga konsekvenser för den
utsatta. I samband med att nämnda fråga utreds skulle även en översyn av
problematiken med de så kallade uppfostringsresor som framför allt drabbar unga
pojkar kunna göras.
Rikspolischefen Anders Thornberg har beslutat detta yttrande efter
föredragning av juristen Nadja Zamore. I den slutliga beredningen av ärendet
har chefen för rättsavdelningen Martin Valfridsson och juristen Tony Back
deltagit.
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