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Yttrande remiss, Ökat skydd mot hedersrelaterad
brottslighet (SOU 2018:69)
Sammanfattning
En särskild utredare fick 2017 regeringens uppdrag att undersöka om det finns behov
av åtgärder för att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap
och brott med hedersmotiv. Slutbetänkandet har skickats ut på remiss till kommuner,
landsting, regioner, myndigheter och frivilligorganisationer. Regionstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2019-03-12 att remissen ska besvaras av hälso- och
sjukvårdsutskottet.
Region Hallands kommentarer på remissen är följande:
Region Halland välkomnar utredningen och ställer sig bakom förslagen i sin helhet av
ett förstärkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.
Region Halland delar utredningens syn på behovet av att tidigt upptäcka
brottsdrabbade och skapa åtgärder för att säkerställa ett starkt skydd mot
barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv.
Region Halland vill betona att kunskap om hot och våld i nära relationer samt
hedersrelaterad brottslighet för tidig upptäckt, måste vara högt prioriterat för alla som
arbetar inom hälso och sjukvården. Genom samverkan mellan olika aktörer inom
hälso- och sjukvården främjas det förebyggande arbetet vilket kan ge ett ökat skydd
mot hedersrelaterad brottslighet. I syfte att effektivisera och strukturera arbetet
behöver planer och rutiner förstärkas. Riktat stöd och ökade resurser efterfrågas för
att kunna öka kunskap och kompetens inom området.
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Samverkan

Region Halland instämmer i att hot, våld i nära relationer samt hedersrelaterad
brottslighet måste vara ett högt prioriterat ämne för alla som arbetar inom hälso- och
sjukvården.
Samverkan mellan olika aktörer bidrar till ett främjande och förebyggande arbete,
vilket kan ge ett ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet. På regional och lokal
nivå är samverkan mellan primärvård, barnhälsovård, mödrahälsovård,
ungdomsmottagning, specialistvård, elevhälsa, skola, socialtjänst och polis av största
betydelse. Det är även av stor vikt att alla samverkande aktörer har kännedom om
varandras ansvar och roller.

Att ställa frågor

Region Halland anser att hälso- och sjukvården kan bidra till att förhindra
könsstympning av flickor och kvinnor genom att på ett respektfullt sätt ställa frågor
och prata om det. Genom att ta upp frågor om kontroll och frihet samt konkreta frågor
om barn- och tvångsäktenskap, kan barn- och tvångsäktenskap förhindras för såväl
flickor/kvinnor som pojkar/män. För att förebygga att flickor i Sverige blir
könsstympade är det viktigt att ha en dialog med vårdnadshavare från länder där
könsstympning förekommer. Även hälso- och sjukvården har en viktig uppgift att
informera om svensk lagstiftning inom området och att alltid anmäla till socialtjänsten
vid oro om att ett barn riskerar att fara illa.

Kompetenshöjande insatser

Region Halland vill betona att hälso- och sjukvården behöver riktat stöd, ökad
kunskap och kompetens om hedersrelaterad brottslighet.
I strävan för en jämlik hälsa vill Region Halland lyfta fram behovet av ett effektivt och
strukturerat arbete inom området där planer och rutiner förstärks.
Regionstyrelsen

Mikaela Waltersson
Hälso- och sjukvårdsutskottets ordförande

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad . Besöksadress: Södra vägen 9 . Tfn: 035-13 48 00 . Fax: 035-13 54 44
E-post: regionen@regionhalland.se . Webb: www.regionhalland.se . Org.nr: 232100-0115

