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Diarienr: SK-2021/00411 

GVN, Yttrande över remiss från 

Justitiedepartementet Betänkande - Utvisning på 

grund av brott - Ett skärpt regelverk - SOU 2021:61 

Beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att avge yttrande till 

Justitiedepartementet enligt förslag. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av Regeringen har Utredningen om utvisning på grund av 
brott framkommit med ett betänkande vars syfte är att åstadkomma en 
skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag utvisa 
utlänningar på denna grund. Utredningen omfattat tre huvudsakliga 
delar.  

• Översyn av regelverket om utvisning på grund av brott.  
Skärpt reglering som ger förutsättningar att i fler fall än i dag 

utvisa utlänningar som begår brott samt översyn av regleringen 

kring återreseförbud och påföljdsbestämning. Denna del omfattar 

även arbetet med att effektivisera verkställigheten av beslut om 

utvisning på grund av brott. 

• Stärka skyddet mot utvisning för brottsoffer. 
Ställningstagande hur skyddet mot utvisning för den som drabbats 
av hedersrelaterad brottslighet kan stärkas. 

• Se över reglerna om att neka och återkalla uppehållstillstånd på 
grund av brott.  
De allmänna bestämmelserna om nekande till uppehållstillstånd 
på grund av brott skärps.  

 
Umeå kommun bereds möjlighet att avge synpunkter på förslagen och 
materialet i betänkandet.  
 

Yttrande  
Umeå kommun framhåller vikten av att stärka skyddet för brottsoffer och 
menar att betänkandets ställningstagande mot heder- och hatbrottsmotiv 
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är viktigt. Tidsbegränsade uppehållstillstånd på grund av 
familjeanknytning som riskerar att upphöra om förhållandet avslutas bör 
som utredningen föreslår skyddas om parten utsatts för våld eller annan 
allvarlig kränkning. Även förslag som att socialnämnden ges möjlighet att 
ansöka om betänketid för ett utländskt brottsoffer med ett tillfälligt 
uppehållstillstånd i 30 dagar är ett steg i rätt riktning.  
 
Även om en sänkning av straffvärdet där utvisning kan föreligga anser 
Umeå kommun, i enlighet med utredningen, att det är brottets karaktär 
som främst ska ligga till grund för om en eventuell utvisning kan komma i 
fråga.  
 
Det finns en komplexitet att utvisa de som kommit till Sverige som barn 
och som vistats i Sverige under lång tid och de som inte uppnått myndig 
ålder, även om utredningen försöker ta hänsyn till dessa faktorer. 
 
Regelverk och lagändringar kring utvisning på grund av brott är 
mångfacetterade, men utredningen har med dess experter gjort 
avvägningar och ställningstaganden som ligger i enlighet med vad Umeå 
kommun anser. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk  

Betänkande av Utredningen om utvisning på grund av brott (SOU 

2021:61) 

Beredningsansvarig 

Anna Persson, skolstrateg 

Beslutet ska skickas till 
Justitiedepartementet 

Kopia till KS-diarium 

   
 

 

 

 

 

 


