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Datum   Yttrande 
2020-05-08 

Adress 

August Palms Plats 1 

Diarienummer Till 

STK-2020-344 Justitiedepartementet 

  

 
Remiss från Justitiedepartementet - Skärpta regler om utländska månggif-
ten (SOU 2020:2) 

Ju2020/00162/L2 

 
 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen anser att det är positivt med ett tydliggörande av reglerna om utländska 

polygama äktenskap. Kommunstyrelsen ställer sig även positiv till de av utredningen före-

slagna förändringarna i lagstiftningen. Ett erkännande av utländska polygama äktenskap i 

Sverige främjar varken kvinnors liv och hälsa eller samhällsutvecklingen. Utredningens för-

slag antas leda till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Kommunstyrelsens uppfatt-

ning är vidare att bedömningar kring utländska äktenskap kommer att underlättas av att det 

finns en tydlig huvudregel för polygama äktenskap och släktskapsgiftermål. Kommunstyrel-

sen anser att det är lämpligt att polygama äktenskap regleras i enlighet med vad som gäller 

för tvångsäktenskap och utländska barnäktenskap. 

Yttrande 

Kommunstyrelsen ställer sig även positiv till de av utredningen föreslagna förändringarna i 

lagstiftningen utifrån följande skäl: 

 

Månggifte i sin vanligaste form är diskriminerande 

Kommunstyrelsen anser inte att ett erkännande av utländska polygama äktenskap i Sverige 

främjar varken kvinnors liv och hälsa eller samhällsutvecklingen. I Sverige kan månggifte inte 

heller motiveras eller legitimeras genom avsaknad av ekonomisk eller social trygghet för 

kvinnor. 

 

Svensk rätt är inte utformad utifrån månggifte 

Enligt svensk rätt kan äktenskap bara ingås av två makar. Familjerätten såväl som andra 

rättsområden är inte utformade efter utländska månggiften.  

 

Konsekvenserna bedöms inte vara negativa 

Kommunstyrelsen bedömer att förslaget leder till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. 

Det innebär också att Sverige i större utsträckning kan uppfylla sina internationella konvent-

ionsåtaganden. 
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Ordförande 

 

 Katrin Stjernfeldt Jammeh 

Sekreterare 

 

 Anna-Lena Alnerud 

 

 

Reservationer och särskilda yttranden: 

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande. 
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Torbjörn Tegnhammar

Protokollsutdrag

Sammanträdestid 2020-05-06 kl. 13:00-14:25

Plats Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Charlotte Bossen (C)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Anders Rubin (S)

Ej tjänstgörande ersättare Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
Sara Wettergren (L)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Anton Sauer (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)

Övriga närvarande Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
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Sekreterare (Anna-Lena Alnerud)
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Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
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Carina Tempel (HR-direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Jan-Inge Ahlfridh (VD Malmö Stadshus AB)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)

Utses att justera Torbjörn Tegnhammar

Justeringen 2020-05-13

Protokollet omfattar §165
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§ 165 Remiss från Justitiedepartementet - Skärpta regler om 
utländska månggiften (SOU 2020:2)

STK-2020-344

Sammanfattning     
Justitiedepartementet har gett Malmö stad möjlighet att yttra sig över skärpta regler om 
utländska månggiften. Som huvudregel erkänns inte utländska månggiften i Sverige om minst 
en av parterna var svensk medborgare eller hade hemvist här när äktenskapet ingicks. Om det 
däremot är fråga om en situation där parterna saknade sådan anknytning till Sverige vid det 
poly-gama äktenskapets ingående och sedan flyttar hit, har vissa myndigheter som exempelvis 
Skatteverket hittills betraktat sådana i utlandet ingångna äktenskap som giltiga. Mot denna 
bakgrund förekommer det utländska månggiften i Sverige som i vissa sammanhang ges 
rättsligt erkännande. Utredningen föreslår hur erkännande av utländska månggiften kan 
förhindras i Sverige eller hur det på annat sätt kan förhindras att utländska månggiften består 
här i landet.

Utredningen har skickats på remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden som ställer sig 
bakom utredningens förslag. Utredningens förslag om ett utvidgat förbud mot erkännande av 
utländska månggiften och äktenskap i släktskapsfall kommer att leda till positiva 
konsekvenser för enskilda och främjar jämställdheten mellan kvinnor och män. I de fall där 
tvångsäktenskap föreligger träder bestämmelsen om förbud mot tvångsäktenskap in. 
Utredningens förslag om internationella faderskapsfrågor bedöms vara positivt och förslaget 
beaktar barnrättsperspektivet.

Förslaget är att kommunstyrelsen är positiv till utredningens förslag med hänsyn tagen till 
remissinstansens yttrande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till 
Justitiedepartementet.

Reservationer och särskilda yttranden
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 7.

Beslutet skickas till
Justitiedepartementet
Arbetsmarknads- och socialnämnden

Beslutsunderlag
 Förslag till beslut KSAU 200427 §261
 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200427 Remiss från Justitiedepartementet - Skärpta 

regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)
 Förslag till yttrande Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)
 Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200326 § 82 med Särskilt yttrande (SD)
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 Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
 Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)
 Remiss från Justitiedepartementet - Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 

2020:2)
 Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)
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Särskilt yttrande

Kommunstyrelsen 2020-05-06 
Ärende: STK-2020-344

Remiss från Justitiedepartementet – Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 2020:2)

Betänkandet Skärpta regler om utländska månggiften föreslår att ett äktenskap som har ingåtts av den 

som redan är gift som huvudregel inte ska erkännas i Sverige – även om parterna saknade anknytning 

till Sverige när äktenskapet ingicks. Tyvärr så är detta inte ett totalförbud mot månggifte då månggifte 

fortfarande kommer erkännas om det finns ”synnerliga skäl”, enligt betänkandets förslag.

Enligt betänkandets förslag kommer Sverige fortsätta erkänna månggifte fram till 1 juli 2021, vilket är 
beklagligt.

Sverigedemokraterna förespråkar ett totalt förbud mot månggifte och att svenska myndigheter inte 

heller ska erkänna månggiften som ingåtts utanför landets gränser. Vidare driver vi också frågan om 

ett definitivt slutdatum, ett exakt datum då alla månggiften ska vara upplösta. Antingen sker detta på 

eget bevåg eller genom att myndigheterna kliver in. Med ett slutdatum upphäver vi kvarvarande 

månggiften och sätter slutligen punkt för månggifte i Sverige.

Magnus Olsson (SD) Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Bilaga 7
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