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Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Yttrande över betänkande Ökat skydd mot
hedersrelaterad brottslighet, (SOU 2018:69)
Ärendebeskrivning
Justitiedepartementet har bjudit in Region Stockholm att yttra sig över
betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet, SOU 2018:69.
I betänkandet föreslår Justitiedepartementet att en straffbestämmelse om
barnäktenskap bör införas, att en särskild straffskärpningsgrund för brott
med hedersmotiv bör införas samt att i skyddande syfte bör ett utreseförbud
för barn som riskerar att föras utomlands för att ingå äktenskap eller
könsstympas införas. Vissa insatser för att förbättra myndigheters samverkan,
arbetsmetoder och ansvarsområden föreslås också.
Beslutsunderlag
Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande
Sammanfattning av betänkande Ökat skydd mot hedersrelaterad
brottslighet, SOU 2018:69
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
att till Justitiedepartementet överlämna hälso- och sjukvårdsdirektörens
tjänsteutlåtande som nämndens yttrande över betänkande Ökat skydd
mot hedersrelaterad brottslighet, (SOU 2018:69).
Förvaltningens motivering till förslaget
Bakgrund
Uppdraget för betänkandet har varit att undersöka om det finns behov
av åtgärder för att säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap,
tvångsäktenskap och brott med hedersmotiv. Slutbetänkandet Ökat skydd
mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2918:69) föreslår att en
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straffbestämmelse om barnäktenskap bör införas, att en särskild
straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv bör införas samt att i
skyddande syfte bör ett utreseförbud för barn som riskerar att föras
utomlands för att ingå äktenskap eller könsstympas införas. Vissa insatser
för att förbättra myndigheters samverkan, arbetsmetoder och
ansvarsområden föreslås också.
Utifrån hälso- och sjukvårdsförvaltningens perspektiv är det bra med
tydlighet i lagstiftningen då det underlättar för hälso- och sjukvårdens
uppdrag att upptäcka och informera om stöd och skydd. Det är ett anvar
som ligger hos hela hälso- och sjukvården, även om vissa blir mer berörda
än andra. Inom berörda vårduppdrag som barnmorskemottagningar finns
det riktlinjer för arbete med könsstympning och för personer 13-26 år finns
Origo; ett centrum för arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck dit både
utsatta ungdomar samt personal som möter dem kan vända sig. Origos
uppdrag utförs i samverkan mellan Region Stockholm, länets samtliga
kommuner och Polismyndigheten. På Södersjukhuset finns också en
särskild mottagning kallad Amelmottagningen för behandling av kvinnor
som utsatts för könsstympning. Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen
har nyligen ett förslag tagits fram på en handlingsplan mot hedersrelaterat
våld och förtryck. Planen samlar pågående och planerade insatser som
behöver göras under de kommande åren i hälso- och sjukvårdens för att
förbättra bland annat kunskap och samverkan rörande hedersrelaterat våld
och förtryck.
Överväganden
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen välkomnar utredningens förslag på
lagändringar och delar utredningens uppfattning kring de insatser som
föreslås för att förbättra myndigheters samverkan, arbetsmetoder och
ansvarsområden.
Ekonomiska konsekvenser
Utredningens förslag förväntas inte få några ekonomiska konsekvenser för
hälso- och sjukvården.
Konsekvenser för patientsäkerhet
Utredningens förslag förväntas få oförändrade konsekvenser för
patientsäkerheten.
Konsekvenser för jämlik och jämställd vård
Utredningens förslag förväntas oförändrade konsekvenser för jämlik och
jämställd vård.
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Miljökonsekvenser
Utredningens förslag förväntas få oförändrade konsekvenser för miljön.
Administrativa konsekvenser
Utredningens förslag förväntas få oförändrade administrativa
konsekvenser.
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