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Diarienummer: KS 2020:108 

                
               Förslag till beslut  

Socialnämnden godkänner yttrandet och överlämnar det som kommunens 
svar på Justitiedepartementets remiss om skärpta regler för månggiften 
(SOU 2020:2). 

Sammanfattning:  
Botkyrka kommun instämmer som helhet i betänkandet av utredningen om  
strängare regler om utländska månggiften. Kommunen ställer sig bakom att 
huvudregeln ska vara ett icke erkännande av äktenskap som har ingåtts av den  
som redan är gift - även om parterna saknade anknytning till Sverige när  
äktenskapet ingicks. 

Ärendet 
Botkyrka kommun har tagit emot Justitiedepartementets remiss om skärpta regler  
för månggiften (SOU 2020:2). Utredningens övergripande uppdrag är att undersöka 
hur en stark och ändamålsenlig reglering mot utländska månggiften kan säkerställas.  
Utredningen ska föreslå hur erkännande av utländska månggiften kan förhindras i Sverige 
eller hur det på annat sätt kan förhindras att utländska månggiften består här. 
 
Botkyrka kommun instämmer i att månggiften innebär en syn på äktenskapet  
som är oförenlig med den princip om likabehandling av makar som svensk rätt  
bygger på och kraven på jämställdhet.  
 
Utredningen har beaktat behovet av att säkerställa enskildas, fram 
för allt kvinnors, ekonomiska rättigheter och utredningen föreslår att 
undantag från erkännandeförbudet ska kunna göras vid synnerliga skäl.  
 
Från Botkyrka kommuns sida bedöms undantag på grund av synnerliga skäl vara rimligt. 
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De situationer beskrivs i avsnitt 10.4.2 som anger att de berördas faktiska familjesituation 
och ekonomiska förhållanden kan behöva prövas i varje enskilt fall, ger en viss vägledning.  
Däremot ser Botkyrka kommun en risk att bedömningarna av de synnerliga skälen kommer 
att vara svåra och det kommer att behövas tydliga riktlinjer för myndigheter i tillämpningen 
av lagstiftningen.  

 
Botkyrka kommun ställer sig också positiva till det förtydligade barnperspektivet i lagen 
(1985:367) om internationella faderskapsfrågor. Förslaget att tillämpa bestämmelsen i 2 § 
IFL på det sättet att ett faderskap grundat direkt på utländsk lag gäller, även om äktenskapet 
i sig inte erkänns i Sverige anser Botkyrka kommun vara ett viktigt ställningstagande för 
barnets rätt till båda sina föräldrar.  

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Förslaget om att utvidga förbudet mot erkännande av utländska månggiften och äktenskap i 
släktskapsfall bedöms inte leda till ökade kostnader för Botkyrka kommun.  

Barnkonsekvensanalys 
De skärpta reglerna om förbud mot utländska månggiften bedöms inte inne-
bära en stor förändring för barnen i Botkyrka kommun. Däremot är det för-
tydligade barnperspektivet i förslaget om att faderskapet ska erkännas även 
om inte äktenskapet erkänns, ett positivt steg för att säkerställa barnets rätt 
till omvårdnad och omsorg där båda föräldrarna gemensamt har det primära 
ansvaret för barnets uppfostran och utveckling.  
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§ 47  
Yttrande - Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 
2020:2) (SN/2020:107) 

                
Beslut  
Socialnämnden godkänner yttrandet och överlämnar det som kommunens 
svar på Justitiedepartementets remiss om skärpta regler för månggiften 
(SOU 2020:2). 
 
Sammanfattning 
Botkyrka kommun instämmer som helhet i betänkandet av utredningen om  
strängare regler om utländska månggiften. Kommunen ställer sig bakom 
att huvudregeln ska vara ett icke erkännande av äktenskap som har ingåtts 
av den som redan är gift - även om parterna saknade anknytning till Sve-
rige när äktenskapet ingicks. 
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