
 
YTTRANDE

Kommunstyrelsen
Datum 

2021-08-18  
Diarienummer 

KS 2021-00762 

 
 

 

Till 

Justitiedepartementet 

Ert diarienummer 
Ju2021/02575 

 

 
Kommunstyrelsen 
kommun@kungsbacka.se 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över Justitiedepartementets remiss: Utvisning på grund av brott – ett skärpt 
regelverk (SOU 2021:61) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun ställer sig bakom förslagen i utredningen. De förslag som läggs fram i 
utredningen kan vara en del i ett brottsförebyggande arbete samt ge ökade möjligheter att stötta 
individer som är utsatta för brott. 

Kommunen vill i sammanhanget påtala vikten av att eventuella hinder för samverkan mellan 
myndigheter bör genomlysas och undanröjas så att de inte påverkar graden av effektivitet i 
verkställigheten. 
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§ 246 Dnr 2021-00762 
Svar på Justitiedepartementets remiss om Utvisning på grund av brott - 
ett skärpt regelverk (SOU 2021:61) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-08-18, och översänder det som sitt 
svar till Justitiedepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över Justitiedepartementets 
utredning om utvisning på grund av brott (SOU 2021:61). 
Syftet med utredningen har varit att åstadkomma en skärpt reglering som ger 
förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa utlänningar på grund av brott. 
Utredningen omfattar tre huvudsakliga delar:  
- Den första delen består av en översyn av regelverket om utvisning på grund av 

brott. En fråga som är särskilt i fokus är utvisning på grund av hedersrelaterad 
brottslighet och hatbrott.  

- Den andra delen består dels om hur skyddet mot utvisning för den som drabbats 
av hedersrelaterad brottslighet kan stärkas, dels om ytterligare myndighetsaktörer 
ska kunna ansöka om uppehållstillstånd för betänketid för offer för 
människohandel.  

- Den tredje delen har varit att se över reglerna om att neka och återkalla 
uppehållstillstånd på grund av brott. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-14, § 314 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-08-16 
Yttrande, 2021-08-18 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, ordförandebeslut, 2021-08-13  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, yttrande, 2021-08-06 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, ordförandebeslut, 2021-08-04 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, tjänsteskrivelse (yttrande), 2021-08-02 
Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk (SOU 2021:61) 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 
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