
 

  
  

POSTADRESS: 

581 86 LINKÖPING 

BESÖKSADRESS: 

Östgötagatan 3 

TELEFON: 

010-223 50 00 

TELEFAX: 

013-10 13 81 

E-post: 

ostergotland@lansstyrelsen.se 

WEBBPLATS: 

www.lansstyrelsen.se/ostergotland 

Organisationsnummer: 

202100-2270 

 

 

 

 

 
 

Yttrande 

 
 

sid 1 (2) 

2019-06-03 
 

801-7252-19 
  

    

 Polismyndigheten 

Remissvar avseende Polismyndighetens förslag till föreskrifter och 
allmänna råd om verkställighet av kontaktförbud med elektronisk 
övervakning, FAP 438–1 

Länsstyrelsen Östergötland tillstyrker Polismyndighetens förslag till föreskrifter och anser att 

förslaget på ett tydligt sätt lyfter skyddsaspekter kring den utsatta personen. Länsstyrelsen ser 

dock att förslaget behöver kompletteras med ett barnperspektiv samt uppmärksamma de 

specifika skyddsaspekter som kan bli aktuella i ärenden som rör hedersrelaterat våld och 

förtryck. 

 

Länsstyrelsen menar att barnperspektivet saknas i Polismyndighetens förslag till föreskrifter. 

Vid genomförande och uppföljning av kontaktförbud bör hänsyn tas även till skyddspersonens 

eventuella barn och/eller gemensamma barn med förbudspersonen. Barnens situation och 

behov behöver beaktas för att säkerställa att såväl barnen som skyddspersonen får en så trygg 

livssituation som möjligt.  

 

Vidare vill Länsstyrelsen framhålla att i ärenden rörande hedersrelaterat förtryck och våld 

behövs specifik kompetens för att kunna göra adekvata hot- och riskbedömningar och bedöma 

behovet av andra skyddsåtgärder (enligt 7 §). Länsstyrelsen menar också att de 

kontaktpersoner som tillsätts i sådana ärenden behöver kunskap på området för att bättre 

kunna utföra sitt uppdrag. Även om kontaktförbudet endast omfattar en förbudsperson kan 

det finnas andra personer i skyddspersonens omgivning som också kan komma att utgöra ett 

hot, vilket såväl skyddspersonens som förbudspersonens kontaktpersoner behöver beakta. 

Kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck ger kontaktpersoner i sådana ärenden 

bättre förutsättningar att ge skyddspersonen ett bra bemötande i den situation som hen 

befinner sig i. Detsamma gäller för att kontaktpersonen ska kunna följa upp kontaktförbudet 

och till exempel förstå den kontext som skyddspersonen och förbudspersonen finns i samt 

uppfatta signaler på en eventuellt eskalerande hotbild. 

 

Dessutom menar Länsstyrelsen att information om att ett ärende rör hedersrelaterat förtryck 

och våld bör förmedlas vidare från ansvarigt polisområde till annat polisområde som blir 

involverat i ärendet (i enlighet med 5 §).  

 

Ärendets beredning 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har, utöver beslutande, följande deltagit: 
Sakkunniga Negin Amirekhtiar och Bo Lagerkvist, Nationella kompetensteamet mot 
hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. 
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Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

Linda Pergelius Thorbjörnson 

Enhetschef Matilda Eriksson 

 Sakkunnig hedersrelaterat våld och förtryck 


