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Dnr Ju2018/04195/L5

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm
Slutbetänkandet SOU 2018:69 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
(Dnr Ju2018/04195/L5)
Sammanfattning – Knivsta kommun
Förslaget till lag om ändring i brottsbalken
Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Förslaget till lag om ändring i passlagen (1978:302)
Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Knivsta kommun har inga synpunkter på ovanstående lagförslag ur ett juridiskt perspektiv. Däremot
vill vi framföra våra synpunkter om hur vi tror att lagförslagen påverkar oss som kommun. Vi anser
att lagförslagen är ekonomiskt kostnadskrävande utöver vad som anges i slutbetänkandet. Vi vill ha
ekonomisk ersättning för den kostnadsökning som blir en konsekvens av lagförslagen.
Synpunkter – Knivsta kommun
Förslaget till lag om ändring i brottsbalken
Förslaget till lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar
Förslaget till lag om ändring i passlagen (1978:302)
Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Då hedersrelaterad brottslighet ofta omfattar hela familjer/grupper behöver socialtjänsten ta särskild
hänsyn till brottsoffren och deras utsatthet. I en kommun av vår storlek betyder det att vi behöver
köpa ev. boende/skydd till brottsoffret på annan ort eller att vi behöver erbjuda råd och stöd i
socialtjänstens regi. Socialtjänsten har också ansvar att ge stöd till förövare vilket innebär att Knivsta
kommun behöver köpa den tjänsten externt eftersom vi inte har den insatsen själva. Alla insatser
som vi själva inte kan tillhandahålla som kommun och behöver köpa extern blir en väsentligt ökad
kostnad för oss. För detta behövs också extra pengar.
Vi föreslår att man ökar det belopp (statsstöd) som ges till kommunerna via
Socialstyrelsen för utvecklingsmedel för våld i nära relationer, alltså en fast summa
utifrån kommuninvånarantal. (Återrapportering till Socialstyrelsen enligt befintlig
rutin.)
Vi (socialtjänsten) behöver utbildning i vad hedersrelaterat våld innebär och i de olika juridiska
begreppen. Vi behöver också utbildning i hur socialtjänsten ska utreda ärenden med hedersrelaterat
våld så att det blir juridiskt korrekt och rättssäkert. Om vi kan ha gemensamma utbildningar etc. med
andra kommuner får vi både ett gemensamt lärande/nätverkande samtidigt eftersom vi inte har
resurser att ha expertkunskapen lokalt.
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Vi (skolan) behöver också utbildning i hur man förmedlar kunskap om hedersrelaterat våld och
förtryck till barnen. Vi behöver utbildning i hur man kan identifiera hedersrelaterat våld och förtryck,
hur man kan våga fråga och hur man anmäler.
Elevhälsan och ungdomsmottagningarna behöver utbildning i könsstympning.
Vi föreslår ett kompetenscentrum motsvarande Nationellt centrum för kvinnofrid
(NCK) men för hedersrelaterat våld och förtryck i varje län. Kompetenscentret ska vara
riktat mot skolan och socialtjänsten.
Samverkan mellan skolan och socialtjänsten bör förtydligas vad gäller hedersrelaterat våld och
förtryck. Samverkan mellan olika vårdgivare (BUP, vuxenpsykiatrin och primärvården) bör förtydligas
vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck.
Vi föreslår en samverkansstruktur motsvarande samordnad individuell planering (SIP)
men där skola, socialtjänst och ev. vården kan diskutera ett barn utan föräldrarnas
medgivande för att inte riskera barnets liv och hälsa.
Redan idag är det svårt att hitta bostäder för våldsutsatta med eller utan barn. Vi tror att behovet av
bostäder för våldsutsatta och för dem som är utsatta för hedersrelaterad brottslighet kommer att
öka.
Vi föreslår ett nationellt ekonomiskt incitament för dem som bygger/upplåter
bostäder till våldsutsatta/utsatta för hedersrelaterad brottslighet.

För Knivsta kommun
Ruth Kusec Fredriksson
Verksamhetsutvecklare
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