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Uppdrag att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir
gifta mot sin vilja

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Östergötlands län att genomföra
insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir
gifta mot sin vilja eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.
Insatserna ska uppmärksamma situationen för flickor och pojkar, unga
kvinnor och unga män samt unga homosexuella, bisexuella och personer
med könsöverskridande identitet eller uttryck. Uppdraget är ett led i
regeringens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade
relationer.
Uppdraget består av tre delar:
(1) utarbeta och sprida information riktad till unga, bl.a. om relevant
lagstiftning och till vem de kan vända sig för att få stöd,
(2) genomföra utbildningsinsatser riktade till berörd personal inom
statliga, kommunala och fristående verksamheter,
(3) vara sammankallande för ett nätverk av nationella myndigheter.
Uppdraget löper under perioden 2012–2014 och beräknas omfatta totalt
11 000 000 kronor. För uppdragets genomförande under 2012 får
Länsstyrelsen i Östergötlands län rekvirera högst 3 000 000 kronor från
Kammarkollegiet senast den 1 oktober 2012. För 2013 och 2014 avser
regeringen fördela högst 4 000 000 kronor per år. Kostnaderna för
uppdraget ska belasta utgiftsområde 13, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska
återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2013. Uppdraget
som helhet ska vara genomfört senast den 31 december 2014.
Länsstyrelsen ska senast den 3 juni 2013 lämna en delrapport om
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uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Vidare ska
Länsstyrelsen senast den 13 februari 2015 lämna en slutrapport om
uppdraget till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Av denna
ska framgå hur många utbildningsinsatser som har genomförts och
antalet deltagare i dessa. Slutrapporten ska även innehålla en ekonomisk
redovisning av hur medlen har använts.
Vid genomförandet av uppdraget ska Länsstyrelsen i Östergötlands län
samråda med Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Statens skolverk och
Migrationsverket samt med övriga länsstyrelser och andra för uppdraget
relevanta myndigheter. Länsstyrelsen ska inhämta kunskaper och
erfarenheter från Ungdomsstyrelsen som tidigare haft uppdrag inom
detta område. Kunskap och synpunkter ska även inhämtas från
organisationer inom det civila samhället som arbetar med frågor som rör
hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och hbtpersoners rättigheter.
Skälen för regeringens beslut

Under 2010 antog regeringen en handlingsplan för att förebygga och
förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (skr. 2009/10:229). Regeringen
tillsatte även en utredning som ska göra en samlad översyn av relevant
straffrättslig, civilrättslig och internationellt privaträttslig lagstiftning i
syfte att stärka skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (dir.
2010:54).
Länsstyrelsen i Östergötlands län har sedan 2005 haft ett nationellt
uppdrag att göra insatser för att motverka hedersrelaterat våld och
förtryck. Inom ramen för regeringens handlingsplan har myndigheten
två uppdrag. Myndigheten ska göra en nationell spridning av
informationssatsningen Dina rättigheter samt utveckla och sprida den
vägledning (rapport nr 2011:14) som länsstyrelsen har tagit fram på
regeringens uppdrag.
Genom att ge Länsstyrelsen i Östergötlands län ett nationellt uppdrag i
fråga om information till unga, utbildningar av olika personalgrupper
som möter unga och att sammankalla ett nätverk av statliga myndigheter,
avser regeringen förstärka arbetet med att motverka att unga blir gifta
mot sin vilja och utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Elisabet Modée
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Kopia till
Justitiedepartementet/EMA, KRIM, L2, L5, PO
Socialdepartementet/FS, FST, FST BFG, SFÖ
Utbildningsdepartementet/JÄM, S
Arbetsmarknadsdepartementet/DISK, IU
Riksdagen/kulturutskottet och utbildningsutskottet
Rikspolisstyrelsen
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Migrationsverket
Länsstyrelserna
Statens skolverk
Nationellt centrum för kvinnofrid (Uppsala universitet)
Ungdomsstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting

