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Sammanfattning 

Tingsrätten välkomnar omstruktureringen av bestämmelserna i kapitel 

8 a i utlänningslagen. Tingsrätten anser att den föreslagna 

bestämmelsen om utvisning av utlänningar som kom till Sverige som 

barn behöver belysas ytterligare under den fortsatta beredningen. 

Tingsrätten ställer sig bakom utredningens ställningstagande att det 

inte bör införas någon obligatorisk prövningsregel avseende 

utvisningsfrågan vid hedersrelaterad brottslighet och hatbrott.  

Utvisning av vissa personkategorier 

5.6.2 Utlänningar som kom till Sverige som barn 

Det finns en risk för att bestämmelsen blir svårtillämpad. Det anges i 

betänkande att en lämplig riktlinje är att brottet har ett straffvärde om 

minst två års fängelse. Den gränsen ska dock kunna underskridas med 

hänsyn till brottets karaktär. Mängden brott ska också kunna leda till 

att brottsligheten ska betraktas som särskilt allvarlig. I bedömningen 

ska hänsyn tas till omfattning, tid mellan brotten och mängden brott 

samt brottens karaktär. Vidare framstår det som att brottets/brottens 

karaktär självständigt kan innebära att brottsligheten är att betrakta 

som särskilt allvarlig. Att brottets karaktär återkommer och ska 

beaktas på flera nivåer i bedömningen komplicerar tillämpningen och 

förståelsen av bestämmelsen. Detsamma gäller att bedömningen till 



  2 (2) 

  

synes i vissa skeden ska avse brottet och i andra brottsligheten. 

Tingsrätten anser att dessa aspekter behöver belysas ytterligare under 

den fortsatta beredningen. 

Utvisning vid hedersrelaterade brott och hatbrott 

5.8.6 En regel som innebär att utvisningsfrågan alltid prövas vid 

hedersrelaterad brottslighet och hatbrott 

Skälen för att inte införa en obligatorisk prövningsregel avseende 

utvisning vid hedersrelaterade brott och hatbrott är övertygande. Som 

utredningen konstaterar så är behovet av en sådan regel begränsat. 

Regeln framstår vidare som verklighetsfrämmande och skulle vara 

direkt skadlig för den ackusatoriska rättsprocessen.  

I detta yttrande har lagmannen Caroline Hindmarsh, rådmannen 

Anders Lundmark, tingsfiskalen Robin Ånholm deltagit. 

Tingsnotarien Frida Bäckman har varit föredragande.   

 

Som ovan   

  

Caroline Hindmarsh  
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