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

Er beteckning: Ju2021/02575
Länsstyrelsen i Stockholms län har fått betänkandet Utvisning på grund av brott – 
ett skärpt regelverk, SOU 2021:61 på remiss. 

Länsstyrelsen har ett brett uppdrag inom området mäns våld mot kvinnor 
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel. 
Uppdraget innebär, att med utgångspunkt i målsättningarna i regeringens strategi 
för att bekämpa och förebygga mäns våld mot kvinnor ta fram regionala strategier 
och handlingsplaner, främja samverkan och samordna insatser, utveckla ett 
våldsförebyggande arbete, ta fram kunskapsunderlag samt utveckla och sprida 
kompetensstöd till yrkesverksamma inom kommuner, regioner och till andra 
relevanta aktörer. Det innebär även att höja kunskapen om mäns våld mot kvinnor 
hos allmänheten. Myndigheten besvarar remissen med utgångspunkt i 
myndighetens kunskaper på detta område. 

Avsnitt 8.4.5 - Vid bedömningen av utlänningens 
anknytning till Sverige ska hans eller hennes etablering i 
det svenska samhället särskilt beaktas
Vid prövning av ansökan om uppehållstillstånd för personer som gjort sig skyldig 
till brott bör, utöver individens etablering i samhället, även personens motivation 
till utredning och behandling beaktas i prövningen. Det faktum att den som gjort 
sig skyldig till brott har påbörjat eller genomgått en behandling, i kommunal regi 
eller inom hälso- och sjukvården bör vägas in i bedömningen.

Avsnitt 9.6 - Betänketid för offer för människohandel
Länsstyrelsen välkomnar och tillstyrker förlaget att socialnämnden kan ansöka om 
betänketid för personer som utsatts för människohandel eller 
människoexploatering. 

Avsnitt 10.4.3 - Det bör införas en regel till skydd mot 
återkallelse av uppehållstillstånd när förhållandet har 
upphört på grund av allvarliga kränkningar
Länsstyrelsen välkomnar och tillstyrker förslaget att införa en regel till skydd mot 
återkallelse av uppehållstillstånd när ett förhållande har upphört på grund av 
allvarliga kränkningar. 
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Allmänna synpunkter
Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel utgör ett viktigt led i 
stöd- och skyddsprocessen för att bistå personer som blivit utsatta för 
människohandel samt att stödja yrkesverksamma. Funktionens finansiering 
behöver säkerställas långsiktigt för att upprätthålla denna funktion. En statlig 
finansiering över tid bör komma på plats för att få en förutsägbarhet och 
säkerställa ett likställt stöd i landet.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Åsa Ryding med jurist Anna Månsson 
Nylén som föredragande. I den slutliga handläggningen har också tf. 
avdelningschef Helena Remnerud samt avdelningschef Anna Conzen medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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