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 Justitiedepartementet 
Migrationsenheten 

Remissvar avseende 2021:61 Utvisning på grund av 
brott – ett skärpt regelverk 
 

Länsstyrelsen Östergötland yttrar sig med utgångspunkt i det nationella uppdraget att 
förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck och utgår i svaret från kunskap och 
erfarenheter från arbetet med uppdraget samt möten med barn och vuxna utsatta för 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Länsstyrelsen finner att betänkandet till stora delar inte är relevant för detta arbete och yttrar 
sig således enbart kring den del som rör skyddet av de som utsatts för hedersrelaterad 
brottslighet. 

Vad gäller ett skärpt regelverk kring utvisning på grund av hedersrelaterad brottslighet finner 
Länsstyrelsen att det inte nödvändigtvis förbättrar situationen för den som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck, då det generellt sett ligger i den hedersrelaterade 
brottslighetens natur att den är kollektivt sanktionerad och accepterad. Dessutom har 
hedersrelaterad brottslighet ofta en transnationell dimension, vilket innebär att hotet från den 
utvisade personen kan kvarstå eller öka.  

9. Betänketid för offer för människohandel 

9.6 Våra överväganden och förslag 

Länsstyrelsen instämmer i utredningens förslag att även socialnämnden ska få göra ansökan 
om uppehållstillstånd för betänketid, då det i viss mån kan bidra till brottsoffrets skydd och 
återhämtning.  

10. Skyddet mot utvisning för den som drabbas av hedersrelaterad 
brottslighet 

10.4.2 Undantagsreglerna vid brustna anknytningar ger ett tillräckligt skydd mot 
utvisning för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet 

Länsstyrelsen delar inte utredningens bild att nuvarande regler ger ett tillräckligt skydd. Vår 
erfarenhet är att praktiken inte överensstämmer med de slutsatser som utredningen drar. 
Utifrån ett brottsofferperspektiv anser Länsstyrelsen att det nuvarande regelverket behöver ses 
över. 
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Ärendets beredning 
I den slutliga handläggningen av detta ärende har, utöver beslutande, följande deltagit: 
Enhetschef Sandra Peterson samt sakkunnig Sara Bäckström, Nationella kompetensteamet 
mot hedersrelaterat våld och förtryck, vid Länsstyrelsen Östergötland.  
 
 
 
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
 
 
Ann Holmlid 
Länsråd Matilda Eriksson 
 Sakkunnig hedersrelaterat våld och förtryck 
 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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