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Remissvar - Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU
2018:69)
Huddinge kommun lämnar följande yttrande till Justitiedepartementet.
Huddinge kommun är positiv till förslagen i utredningen då det finns behov av
åtgärder för att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap
och brott med hedersmotiv samt att förebygga och förhindra att personer med
anknytning till Sverige tvingas ingå äktenskap eller könsstympas utomlands.
Förslaget att kriminalisera barnäktenskap för att kunna utge påföljder även i fall
som inte omfattas av befintlig lagstiftning anser kommunen är ett bra förslag.
Likväl är kommunen positiv till utredningens förslag att det inte ska krävas tvång
utan att det räcker med att en person möjliggör eller inte förhindrar att ett barn
ingår ett äktenskap och att det också ska vara utan betydelse om barnet själv
samtycker till att ingå i äktenskapet, vilket ur ett barnperspektiv är positivt för att
skydda barnet. Det kan även vara av betydelse att en särskild straffbestämmelse
kan verka avhållande på den som överväger att medverka till ett barnäktenskap.
Huddinge kommun anser, i likhet med utredningen, att den föreslagna
straffskärpningsgrunden för brott med hedersmotiv skulle innebära ett betonande
av brottets allvarliga karaktär och också utgöra ett led i att tydliggöra brottsoffrens
särskilt stora utsatthet och att stärka rättighetsskyddet för de som drabbas.
Förslaget om att införa ett utreseförbud för barn som riskerar att föras bort
utomlands för att ingå äktenskap eller könsstympas är en viktig åtgärd för att
förhindra att barn riskerar att utsättas för detta utanför Sverige och kan även stärka
myndigheternas möjligheter att agera i dessa fall. Det är bra att detta införs i
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) då LVU är det
primära skyddsregelverket som finns för att skydda barn.
Det välkomnas att det även föreslås vidtas åtgärder för att förbättra
myndigheternas samverkan, arbetsmetoder och ansvarsområden, där utredningen
belyser flera viktiga aspekter för att brett arbeta med hedersrelaterad brottslighet.
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Kommunstyrelsens förvaltning vill framhålla vikten av samarbete med
civilsamhället, däribland brottsoffer- och kvinnojouren, som utgör viktiga aktörer
i arbetet med hedersrelaterad brottlighet.
Sammantaget anser Huddinge kommun att förslagen i utredningen utgör viktiga
åtgärder för att stärka rättighetsskyddet och tydliggöra brottsoffrens särskilt stora
utsatthet, som utgör viktiga steg i arbetet med hedersrelaterad brottlighet.
Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 3 juni 2019
(protokollsutdrag bifogas).
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