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Yttrande över betänkande "Ökat skydd mot
hedersrelaterad brottslighet" SOU 2018:69
Södertälje kommun har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet "Ökat skydd mot
hedersrelaterad brottslighet SOU 2018:69" och vill lämna följande synpunkter.

4.6.1 En särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv bör
införas

Södertälje kommun instämmer i förslaget att en särskild straffskärpningsgrund för brott med
hedersmotiv bör införas genom en ny punkt i 29 kap. 2§ brottsbalken för att tillämpas på ett mer
ändamålsenligt sätt i enlighet med utredningens förslag. Den nya straffskärpningsgrunden ger
samhället större möjligheter att agera än tidigare. Straffskärpningen skickar en tydlig signal om
att hedersförtryck är ett allvarligt brott som samhället inte accepterar.

5.4.3 En särskild straffbestämmelse om barnäktenskap bör införas

Kommunen ställer sig positiv till att ett nytt brott kallat barnäktenskapsbrott införs i ett nytt
tredje stycke i bestämmelsen om äktenskapstvång i 4 kap. 4 c§ brottsbalken. Kommunen anför
att bestämmelsen kommer ge effekt då barnäktenskapsbrott tar sikte på att även inkludera den
som förmår eller tillåter ett barn att ingå äktenskap utan några krav på tvång eller utnyttjande av
viss belägenhet. Att informella äktenskap likställs med barnäktenskapsbrott anser kommunen
angeläget då det borgar för att antalet åtal och lagföringar ökar. Kriminalisering av
barnäktenskap ger även tydliga signaler att barnäktenskap inte tolereras. Även där det finns
lagstöd exempelvis äktenskapsresor och könsstympning är antalet fällande domar sorgligt få.
Det är viktigt med signalvärden men uppenbarligen skyddar det inte utsatta barn tillräckligt.

6.5.4 Ett utreseförbud som avser barn bör införas i lagen (1990:52} med
särskilda bestämmelser om vård av unga

Södertälje kommun välkomnar utredningens förslag om att ett utreseförbud som avser barn bör
införas i LVU för att skydda barn mot tvångsäktenskap och könsstympning utomlands. Skärpt
lagstiftning är en förutsättning för att kommuner ska kunna intensifiera, arbeta ändamålsenligt
och effektivt mot tvångsgifte och könsstympning.
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Ur barnrättsligt perspektiv innebär möjligheterna med utreseförbud att socialnämnden ges en
möjlighet och ett ansvar att direkt kunna skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå
barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Socialnämnden ges i och med detta reella
verktyg för att förhindra att barn förs bort. Det ligger i linje med att kommunerna har det
yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.

7.4.S Samverkan med andra myndigheter kan förbättras inom skolan och
hälso och sjukvården

Utredningen har undersökt hur samverkan mellan olika myndigheter fungerar när det handlar
om barnäktenskap och tvångsäktenskap samt hur samverkan kan utvecklas.

Kommunen ställer sig bakom de framförda förslagen som handlar om samverkan mellan
myndigheter. Kommunen ställer sig även positiv till att Socialstyrelsen ges i uppdrag att
utveckla socialtjänstens möjligheter att samverka effektivt genom att ta fram metodstöd för
hanteringen av ärenden om barnäktenskap och tvångsäktenskap samt att Skolverket ges i
uppdrag att se över sina samverkansrutiner. Det är dock viktigt vid implementering av nya
regler och liknande att kommunerna får starkt stöd för att svara upp mot lagstadgade krav om
samverkan. Kommunen anser inte att det framgår tydligt i utredningen hur samverkan mellan
skola och socialtjänst ska se ut.
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