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Justitiedepartementet 

Remiss av SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott - ett skärpt 
regelverk 

Betänkandet ”Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk” innehåller 
överväganden och förslag avseende översyn av regelverket om utvisning på grund 
av brott, stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer samt se över reglerna om att 
neka och återkalla uppehållstillstånd på grund av brott. 
Huvuddelen av de överväganden och förslag som utredaren lämnar utgör 
ändringar av migrations- och straffrättslig karaktär. I den delen kan Huddinge 
kommun varken tillstyrka eller avstyrka betänkandet. 
Utredaren föreslår som en del i att stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer att 
de kommunala socialnämnderna ska ges behörighet att ansöka om betänketid för 
offer för människohandel och människoexploatering. Förslaget innebär att 
socialnämnden får en ny uppgift. Utredaren uppger att de saknat tillräckligt 
underlag för att kunna göra en bedömning hur många ytterligare ärenden det kan 
komma att röra sig om men anger att det inte torde bli fråga om annat än ett 
obetydligt antal. Utredaren menar vidare att även om varje ärende kommer att 
kräva mer eller mindre kvalificerade överväganden är de begränsade till att endast 
avse en ansökan. Vissa kostnader som kommunerna har idag för 
omhändertagande av brottsoffren kan samtidigt, enligt utredaren, förväntas övergå 
till Migrationsverket.  
Huddinge kommun vill betona att förslaget att tilldela den kommunala 
socialtjänsten ytterligare en uppgift inte bör genomföras utan en gedigen 
konsekvensanalys.  

 

För Huddinge kommun 
 

Daniel Dronjak (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Beslut i detta ärende har fattats av kommunstyrelsen den 22 september 2021 
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SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott - ett skärpt 
regelverk – svar på remiss från Justitiedepartementet  
 
Kommunstyrelsens beslut 
Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 
augusti 2021, bilaga 1, överlämnas till Justitiedepartementet som Huddinge kommuns 
yttrande över betänkandet Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 
2021:61). 

 
Sammanfattning 
Betänkandet Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk har inkommit från 
Justitiedepartementet för yttrande. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn 
av regelverket om utvisning på grund av brott, stärka skyddet mot utvisning för 
brottsoffer samt se över reglerna om att neka och återkalla uppehållstillstånd på grund 
av brott. 
 
Utredarens överväganden och förslag inom uppdraget att skärpa reglerna om 
utvisning på grund av brott består i första hand av: 
 
- omstrukturering av 8 a kap. utlänningslagen (2005:716) där mängden ändringar är 
så stor att kapitlet föreslås upphävas och ersättas med ett nytt, 
- vissa huvuddrag i regleringen behålls, 
- utvisning får på samma sätt som i dag ske vid risk för fortsatt brottslighet, 
straffvärdesgränsen sänks till sex månaders fängelse, 
- brottets karaktär kan läggas till grund för utvisning, 
- domstolen ska särskilt beakta utlänningens etablering i det svenska samhället, 
kravet på synnerliga skäl för utvisning när utlänningen vistats länge i Sverige tas bort, 
- förbudet mot att utvisa den som kom till Sverige som barn ersätts med ett 
kvalificerat -krav för utvisning, 
- möjligheterna att utvisa en person som omfattas av EES-regelverket kan inte utökas, 
men vissa regler får en ändrad utformning eller tas bort, 
- särskilda förutsättningar för att utvisa den som har ställning som varaktigt bosatt, 
- återreseförbudet blir längre, 
- återreseförbuden börjar löpa först vid dagen för utresa, 
- ökade möjligheter att utvisa den som har gjort sig skyldig till hedersrelaterad 
brottslighet eller hatbrott, 
- en särskild prövningsregel vid hedersrelaterad brottslighet och hatbrott, 
- bestämmelsen om utvisningsmen tas bort, och 
- effektivare verkställighet. 
 
Utredarens överväganden och förslag inom uppdraget att se över reglerna om att neka 
och återkalla uppehållstillstånd på grund av brott består i första hand av: 
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- den allmänna bestämmelsen om nekande av uppehållstillstånd på grund av brott 
skärps, 
- det bör inte införas en allmän regel om återkallande av uppehållstillstånd på grund 
av brott som en utlänning begått i Sverige, 
- det bör inte införas en allmän regel om återkallande av uppehållstillstånd på grund 
av brott som en utlänning begått utomlands, och 
- domstolen ska särskilt beakta utlänningens etablering i det svenska samhället. 
  
Utredarens överväganden och förslag inom uppdraget att stärka skyddet mot 
utvisning för brottsoffer består i första hand av: 
  
- socialnämnden bör ges behörighet att ansöka om betänketid, 
- skyddsreglerna vid brustna anknytningar ger ett tillräckligt skydd mot att fortsatt 
uppehållstillstånd nekas, och 
- en regel mot återkallelse av uppehållstillstånd vid brustna anknytningar införs. 
 
Överläggning 
I ärendet yttrar sig Daniel Dronjak (M) och Nujin Alacabek (V). 
 
Propositioner 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förvaltningens 
förslag och finner att så är fallet. 
 
Protokollsanteckningar 
Nujin Alacabek (V) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokoll. 
 
Beslutet ska skickas till 
Justitiedepartementet 
 


	Huddinge kommun1
	Remiss av SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk
	För Huddinge kommun


	Huddinge kommun
	Kommunstyrelsens beslut
	Bifogad skrivelse till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 16 augusti 2021, bilaga 1, överlämnas till Justitiedepartementet som Huddinge kommuns yttrande över betänkandet Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61).
	Sammanfattning
	Överläggning
	Propositioner
	Protokollsanteckningar
	Beslutet ska skickas till


