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Folkhälsomyndighetens remissyttrande över Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
(SOU 2018:69)
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående rubricerade
remiss och har följande att anföra:
Folkhälsomyndigheten ser positivt på att frågan om åtgärder för att säkerställa ett starkt skydd
mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv utreds. Detta utifrån att det
övergripande nationella målet för den svenska folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen samt att barn och unga lyfts
som en särskilt angelägen målgrupp. Folkhälsomyndigheten anser att barns rättigheter är viktiga
att värna utifrån ett barnrättsperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och ett folkhälsoperspektiv
samt för att värna barns, ungas och unga vuxnas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.
Folkhälsomyndighetens synpunkter är avgränsade till kapitel 7 utifrån ett folkhälsoperspektiv.
Vi avstår från att lämna synpunkter på lagförslaget då det ligger utanför myndighetens
kompetensområde.
Avsnitt 7.4.5 Samverkan med andra myndigheter kan förbättras inom skolan och hälsooch sjukvården
Folkhälsomyndigheten ser positivt på utredningens förslag och vill särskilt lyfta utredningens
skrivningar om att det inte är tillräckligt att samhället ingriper först när ett allvarligt problem har
uppstått, utan att samverkan behövs också i det förebyggande arbetet. Skolan är en viktig
hälsofrämjande arena som ska ge förutsättningar för en god hälsa hos barn och unga.
Folkhälsomyndigheten vill därmed betona betydelsen av en skola som främjar likvärdiga
förutsättningar att lyckas i skolan för alla barn. Skolan behöver synliggöra och arbeta med
hedersrelaterade frågor utifrån sitt uppdrag med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande
insatser. Till exempel kan detta göras genom att förmedla kunskaper om sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter (SRHR) vilket har stor betydelse för människors egenvärde, nära relationer
och välbefinnande.
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Avsnitt 7.5.7 Övergripande permanent resurs- eller kompetensfunktion
Folkhälsomyndigheten ser positivt på att ha en permanent resurs- och kompetensfunktion på
nationell nivå där samverkan mellan olika professioner utgör grunden. Detta kunskapscentrum
skulle kunna överbrygga och ge ökad möjlighet för samverkan mellan rättsvårdande
myndigheter och övriga aktörer i arbetet mot hedersrelaterad brottslighet.
Folkhälsomyndigheten tillstyrker även behovet av att se över formerna för hur en sådan
funktion bör organiseras. Det är dock viktigt att säkerställa att motsvarande samverkan mellan
professioner finns på regional och lokal nivå för att den som utsätts för hedersrelaterat våld och
förtryck ska ha nära tillgång till råd, stöd eller skydd i en utsatt situation. En permanent
nationell resurs- och kompetensfunktion kan öka möjligheterna att stödja, stärka och utveckla
verksamheten hos de lokala och regionala aktörerna.

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Johan Carlson. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Britta Björkholm och Anna Bessö samt chefsjuristen
Bitte Bråstad deltagit. Utredaren Karina Godoy har varit föredragande.

Enligt Folkhälsomyndighetens beslut
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