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Justitiedepartementet
Regeringskansliet

Remittering av betänkandet Ökat skydd mot
hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69)
Ju2018/04195/L5
Länsstyrelsen Kalmar län yttrar sig här över betänkandet Ökat skydd mot
hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69).
Länsstyrelsen Kalmar län delar i stort utredningens syn på behovet av ett ökat skydd
mot hedersrelaterad brottslighet och instämmer huvudsakligen i de förslag som
utredningen presenterar.
Utifrån de tre huvudområden som behandlas i utredningen vill Länsstyrelsen Kalmar
län (här nedan Länsstyrelsen) framföra följande synpunkter:
•

Gällande förslaget om att införa en straffbestämmelse om barnäktenskap
Länsstyrelsen instämmer i förslaget att införa en särskild straffbestämmelse mot
barnäktenskap. Länsstyrelsen anser att en specifik straffbestämmelse om barnäktenskap
ligger i linje med Barnkonventionen och från lagstiftarens sida ger ett tydligt besked om att
äktenskap med barn inte är tillåtet, oavsett huruvida äktenskapet inletts genom tvång eller
ej. Länsstyrelsen ser särskilt positivt på att utredningen lyfter det utsatta barnets perspektiv
i förslaget, då en tydlig lagstiftning mot barnäktenskap kan stärka barn och familjer som
utsätts för påtryckningar, och ge dem verktyg för att motsätta sig äktenskapet.

•

Gällande förslaget om att införa en särskild straffskärpningsgrund mot hedersmotiv
Länsstyrelsen instämmer i förslaget att skriva in hedersmotiv som en särskild
straffskärpningsgrund i Brottsbalken för att markera den hedersrelaterade brottslighetens
allvar. Länsstyrelsen vill dock framföra att vi förespråkar formuleringen föreställning om
heder, och inte enbart heder i den lagtext som föreslås till 29 kap 2 § Brottsbalken, punkt 9.

•

Gällande förslaget om att i skyddande syfte införa ett för barn som riskerar att föras
utomlands för att ingå äktenskap eller könsstympas införas
Länsstyrelsen ser positivt på en förebyggande insats som skyddar barn från att föras
utomlands för att ingå äktenskap eller könsstympas. Länsstyrelsen avstår dock från att yttra
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sig över det specifika förslag som presenteras i utredningen, då vi saknar uppfattning om
huruvida förslaget om utreseförbud är ändamålsenligt och proportionerligt utifrån
inskränkningen av rätten till rörelsefrihet.

Beslut om yttrande har fattats av länsråd Malin Almqvist efter föredragning av
samordnare Agnes Mitsialos. I den slutgiltiga handläggningen har också
avdelningschef Eva Brynolf och enhetschef Martina Almqvist deltagit.
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