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§ 19 Remiss om ökat skydd vid
hedersrelaterad brottslighet
Svar på remiss från kommunstyrelsen
Stadsdelsnämndens beslut
Stadsdelsnämnden besvarar remissen med förvaltningens
tjänsteutlåtande.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Ärendet
Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2019, dnr 1.5.1.-1862019.
Utredningen berör främst förvaltningens socialtjänst gällande
förslag om tillägg i reglerna i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) avseende utreseförbud
med möjlighet till att kunna förhindra att barn förs utomlands
för att tvingas ingå äktenskap eller könsstympas. Ändringen
skulle innebära nya arbetsuppgifter för socialsekreterarna i
form av att handlägga utredningar och ansökningar om
utreseförbud. Det skulle ställa högre krav på kunskap om
heder och hedersrelaterade brott inom socialtjänsten.
Särskilt uttalande
Arvid Vikman m.fl. (S) och Monica Muro De Santa Cruz m.fl.
(V) lämnade följande gemensamma uttalande från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet:
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Vi välkomnar regeringens utredning för att stärka skyddet
mot barnäktenskap, tvångsäktenskap och brott med
hedersmotiv. Utredningen har utvärderat tillämpningen av
straffbestämmelserna om äktenskapstvång, analyserat
möjligheterna att föra statistik över hedersrelaterade brott
samt undersökt hur samverkan mellan olika berörda
myndigheter fungerar.
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Socialdemokraterna och Vänsterpartiet delar
förvaltningens uppfattning om att utredningens förslag är
bra och nödvändiga för att ge ökat skydd åt de som utsätts
för hedersrelaterad brottslighet både genom
straffskärpning samt ökat stöd till såväl kommunala som
civila aktörer som möter utsatta.
Vi välkomnar förslag om straffbestämmelsen om
barnäktenskap. Barnäktenskap är skadligt för flickors liv,
hälsa och utveckling och FN har som ett av sina
utvecklingsmål att barnäktenskap ska stoppas. Riskerna
med barnäktenskap är många. Barnen (ofta framförallt
flickor) förnekas sin barndom, får sin utbildning avbruten,
har sämre hälsa och risken för våld och övergrepp ökar.
Föräldrar är ansvariga för att skydda sina barn och därför
blir brott med föräldrar som förövare ofta särskilt
komplicerade, men också än viktigare att ha ett tydligt
barnperspektiv. Förutom straffbestämmelse kring att
straffbelägga den som ansvarar för att barnäktenskap
ingås menar vi att man bör se över möjligheten att
straffbelägga även förberedelser för barnäktenskap såsom
exempelvis förlovning där syftet är att äktenskap ska
ingås innan barnet hunnit bli myndig.
Det är också mycket positivt att utredningen tar fast på
behovet av samverkan och kompetensutveckling inom
alla berörda myndigheter.
Den rödgrönrosa majoriteten påbörjade under den förra
mandatperioden ett stort arbete med att motverka
hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm. Bland
annat avsattes medel för kompetenshöjande insatser för
skolans personal och ett stadsövergripande program mot
våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck
togs fram. Vi delar förvaltningens uppfattning att detta
ska fortsätta och utvecklas så att fler som tillhör
målgruppen kan upptäckas och få rätt skydd, stöd och
hjälp.
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