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§ 109 Dnr 00296/20219.7.1

Svar på remiss om lagändring- Utvisning på grund av brott - ett 
skärpt regelverk

Beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till yttrande, daterad den 27 augusti 2021, antas och 
skickas till Justitiedepartementet som Mölndals stads yttrande över remissen.

Ärendet
Utredning om Utvisning på grund av brott omfattar tre huvudsakliga delar. 

Den första delen består av ändringar i befintlig lag för en skärpt reglering som ger 
förutsättningar att i fler fall än idag utvisa utlänningar som begår brott. En fråga som stått i 
särskilt fokus har varit utvisning på grund av hedersrelaterad brottslighet samt hatbrott. I den 
delen har det även ingått att ta ställning till om bestämmelsen om återreseförbud bör ändras 
samt om det bör införas en möjlighet till ny påföljdsbestämning när påföljden har lindrats på 
grund av utvisningsbeslutet, men detta har sedan inte kunnat verkställas. I betänkandet 
föreslås åtgärder som kan vidtas för att effektivisera verkställigheten av beslut om utvisning 
på grund av brott. 

Den andra delen har bestått i att stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer. Närmare bestämt 
har uppdraget i denna del varit att ta ställning till dels 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 och sista delen av uppdraget har varit att se över reglerna om att neka och återkalla 
uppehållstillstånd på grund av brott.

Mölndals stad har inget att erinra på utredningen.

Ärendets behandling

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 27 augusti 2021.
Förslag till yttrande.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till arbetsutskottet

Stadsledningsförvaltningens förslag till yttrande, daterad den 27 augusti 2021, antas och 
skickas till Justitiedepartementet som Mölndals stads yttrande över remissen.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om stadsledningsförvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker.

Expedieras till
Justitiedepartementet



 2021-09-16 

Vår beteckning  

 
Er beteckning DNR: Ju2021 / 02575 

 

Besöksadress: Stadshuset, Göteborgsvägen 11–17 Postadress: Mölndals stad, 431 82 Mölndal 

Telefon: 031-315 10 00 E-post: kontakt@molndal.se 

 

 

 

Yttrande 

Remiss svar av SOU 2021:61 Utvisning på grund av brott – ett skärpt 

regelverk 
 

Med anledning av förnyelse av lagtext samt förtydligande/förenklade åtgärder i 

rättsprocessen ställer sig Mölndals stad positivt till förslaget om skärpt regelverk för 

utvisning på grund av brott.  

 

 

 

 

Mio Saba  

Kommundirektör 

Mölndals stad 

 

Datum och signatur 

 

 

________________________________________________ 

 

 

 

Kristian Vramsten   

Kommunstyrelsens ordförande 

Mölndals stad 

 

Datum och signatur 

 

 

________________________________________________ 

 

Svar skickas till: 

Ju.remissvar@regeringskansliet.se 

Kopia till: 

ju.L4@regeringskansliet.se 
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