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Bakgrund
Justitiedepartementet har inkommit med er remiss gällande ökat skydd mot hedersrelaterad
brottslighet till Fagersta kommun för synpunkter.
Syftet med utredningen har varit att undersöka om det finns behov av åtgärder för att
säkerställa ett starkt skydd mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med
hedersmotiv.
Kommunkansliet fick i uppdrag att i samråd med socialförvaltningen förbereda ett
yttrande inför arbetsutskottets sammanträde den 25 april 2019.
Ärendet
Den samlade bedömningen är att det är ett gediget slutbetänkande som känns väl
genomarbetat. Det innehåller många bra förslag där följande lyfts fram:

Bra att föreslå skärpning kring lagstiftningen för barnäktenskap.

Bra att socialnämnden föreslås kunna ansöka/besluta om utreseförbud.
Socialförvaltningen skriver i sitt yttrande att man instämmer med de förslag som är
framförda i slutbetänkandet. Vidare lyfter man hedersrelaterat våld och förtryck som ett
allvarligt samhällsproblem där många av offren är barn och unga och man anser att det är
viktigt med tydlig markering från samhället mot all typ av brottslighet i hederns namn som
inte acceptabel, utan i strid mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter.
”Att tydliggöra hedersrelaterad brottslighet i lagstiftning och straffskärpning, bör stärka
skyddet för enskilda. Tydliggörandet av heder kan i större utsträckning uppmärksammas
och få fokus i undersökningar och utredningar. Myndighetssamverkan är av största vikt för
att upptäcka, förebygga och ge insatser till individer som är i behov av stöd utifrån
hederskontext. En central resurs- och kompetenscenter fyller en viktig funktion för
kommun och region. ” (citat yttrande avseende SOU 2018:69 Socialförvaltningen, se
bilaga)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar yttrandet som sitt eget att överlämna till
kommunstyrelsen.
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