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Svar på remiss om Remiss - Ett särskilt hedersbrott (SOU
2020:57)
Regionen har fått tillfälle att lämna svar på rubricerad remiss och vill lämna
följande synpunkter.
Sammanfattning och allmänna synpunkter
Region Värmland tillstyrker förslaget till lag om ändring i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och samtycker till förslaget att brottsutredande
myndigheter kan få tillgång till sjukvårdens uppgifter utan att brottsoffrets
samtycke behöver inhämtas vid grov fridskränkning, grov
kvinnofridskränkning eller vid den föreslagna nya brottstypen hedersbrott.
Regionen understryker även behovet av en särskild brottstyp avseende
hedersrelaterade gärningar samt betonar vikten av hela samhällets
förebyggande insatser.
Synpunkter på utredningens förslag
1.4 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)
Region Värmland tillstyrker förslaget.
7.4.5 Det behövs samlade åtgärder mot brottsligheten (sid 152)
Region Värmland understryker vikten av hela samhällets insats med
förebyggande åtgärder i syfte att motverka brottslighet och det oönskade
beteendet hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskap och förståelsen för den
utsattes situation måste öka. Att hela samhället reagerar mot alla former av
hedersförtryck har stor betydelse.
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8.2.1 Behovet av en särskild brottstyp
Region Värmland instämmer i att den som är utsatt för hedersrelaterat
förtryck är särskilt utsatt och sårbar speciellt då stödet från anhöriga ofta
saknas. En ny brottstyp avseende upprepade hedersrelaterade brott kan ha en
viktig normbildande effekt och en markering i lagtexten påvisar att sådant
våld och förtryck är oacceptabelt. Grov fridskränkning och grov
kvinnofridskränkning innebär att brottet begåtts av en närstående eller
tidigare närstående person vilket skiljer sig från det hedersrelaterade
förtrycket eftersom det kan utföras av såväl närstående som avlägsen
släkting till någon som inte kan betraktas som närstående. En ny särskild
brottstyp bör därför införas.
8.3.2 Intresset av att behålla en koppling till de s.k. fridskränkningsbrotten
Region Värmland instämmer i att det är viktigt ”att våld och annat förtryck
mot kvinnor eller andra närstående som inte begås inom ramen för en
hederkontext inte förringas – eller att sanktionerna för sådana gärningar
”halkar efter” i förhållande till gärningar som begås i en sådan kontext.
8.3.4 Rekvisitet avseende heder
Region Värmland samtycker till att hedersrelaterad brottslighet förutom en
familjs eller släkts heder även bör inrymma andra med familjen eller släkten
jämförbara kollektiv (som etniska, kulturella eller religiösa grupperingar).
11.6 Övriga konsekvenser
Eftersom hedersrelaterat våld och förtryck ofta drabbar barn så innebär
införandet av ett nytt hedersbrott att Sverige följer Förenta nationernas
konvention om barnets rättigheter (den s.k. barnkonventionen som gäller
som lag i Sverige sedan 2020-01-01). Förslaget kan också innebära
förbättrad jämställdhet mellan kvinnor och män.
13.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning
av brott.
Region Värmland instämmer i nödvändigheten att den enskildes förtroende
för hälso-och sjukvård upprätthålls och att huvudregeln för att en
misshandlad själv kan bestämma i vilken mån hälso- och sjukvårdpersonal
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skall få lämna ut sekretesskyddade uppgifter till brottsutredande
myndigheter.
Region Värmland bifaller även förslaget att hälso-och sjukvården bör få
utfärda rättsintyg till brottsutredande myndigheter utan sekretesshinder
angående misstankar om grov fridskränkning, grov kvinnofridskränkning
och det föreslagna hedersbrottet. Detta kan uppfattas som en lättnad för
offret och påvisa stöd från samhällets sida.
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Marianne Utterdahl
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Carin Jonsson
Ärendeansvarig
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