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Remiss gällande ökat skydd mot hedersrelaterad
brottslighet (SOU 2018:69)
Förslag till beslut
Socialnämnden överlämnar förvaltningens synpunkter som svar på remissen till
Regeringskansliets Straffrättsenheten på Justitiedepartementet.

Sammanfattning
Socialnämnden har av kommunledningsförvaltningen genom servicecenter fått i
uppdrag att besvara remissen om ”Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
(SOU 2018:69).
Ärendet har beretts inom socialförvaltningens i samråd med förvaltning för
livslångt lärande.

Förändringar och förslag
En straffbestämmelse om barnäktenskap bör införas
Förslag: barnäktenskap bör kriminaliseras. Straff i första hand bör drabba den
som bär det huvudsakliga ansvaret för att ett barnäktenskap kommer till stånd –
dvs den som förmår ett barn att ingå äktenskap utan att det därjämte ställs något
krav beträffande tvång eller utnyttjande av viss belägenhet. Utredningen föreslår
därför även att den som tillåter att ett barn ingår äktenskap kan straffas för
barnäktenskapsbrott.

En särskild straffskärpning för brott mot hedersmotiv bör införas
Förslag: i det 29 kap 2 § brottsbalken införs en ny punkt 9 som innebär att det vid
bedömningen av straffvärdet som en försvårande omständighet särskilt ska
beaktas om ett motiv för brottet varit att bevara eller återupprätta en persons
eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.
I skyddande syfte bör ett utreseförbud för barn som riskerar att föras
utomlands för att ingå äktenskap, eller könsstympas införas.
Förslag: ett utreseförbud som avser dessa fall införs i LVU som i brådskande fall
även kan meddelas tillfälligt av socialnämnden.
Den som för ut ett barn ur Sverige i strid med ett utreseförbud, eller främjar att
ett barn reser utomlands i strid med ett sådant förbud, döms till böter eller
fängelse i högst ett år, dels att passhinder och skäl för passåterkallelse ska uppstå
för ett barn som har meddelats ett reseförbud. En förändring av passlagen
(1978:302) medför även att pass ska kunna omhändertas och spärras.
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Förvaltningens synpunkter

Socialförvaltningen ser positivt på de förslag som remissen föreslår. För
kommunen innebär förändringarna bland annat att se till att det finns former för
samverkan mellan olika förvaltningar samt förtydligar vikten av att informera
berörda grupper om detta, både internt och externt.
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