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Programnämnd social välfärd 
 
Sammanträdesdatum: 2020-04-29 
Justeringsdatum: 2020-05-12 
Anslagsdatum: 2020-05-14 
 

§ 55 Svar på remiss - Skärpta regler om utländska 
månggiften SOU 2020:2 - beslut 
Ärendenummer: Sov 198/2020 
Handläggare: Anna Pettersson 

Ärendebeskrivning 
Justitiedepartementet har inbjudit Örebro kommun att lämna yttrande över 
betänkandet ”Skärpta regler om utländska månggiften”. 
 
I Sverige är det inte tillåtet att ingå äktenskap när man redan är gift. Månggifte 
är dock tillåtet i flera andra länder och förekomsten av månggiften i Sverige har 
ökat på senare år. Utredningen har haft i uppdrag att ta ställning till hur det kan 
förhindras att sådana utländska månggiften som ingåtts av parter utan tidigare 
anknytning hit består i Sverige. Utredningen föreslår att ett äktenskap som har 
ingåtts av den som redan är gift inte ska erkännas i Sverige, även om parterna 
saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks. 
 
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. 
 
Justitiedepartementet vill ha svar på remissen senast den 12 maj. 
 
Programnämnd social välfärd tillstyrker betänkandets förslag, men lämnar 
några synpunkter på förslagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-14 
Yttrande, 2020-04-14 
Remiss - Skärpta regler om utländska månggiften SOU 2022:2 
Remissmissiv 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd social välfärd 
 
- Förslag till yttrande antas och överlämnas till Justitiedepartementet. 
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Beslut 
Programnämnd social välfärd beslutar: 
 
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag. 
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Box 30000, 701 35 Örebro 
Drottninggatan 9 
social.valfard@orebro.se 
Servicecenter 019-21 10 00   Fax 019-21 11 04  

 
Kommunstyrelseförvaltningen 
orebro.se 

 
 
Yttrande – Skärpta regler om utländska månggiften (SOU 
2020:2)  
 
Örebro kommun har beretts tillfälle att yttra sig över Justitiedepartementets 
remiss ”Skärpta regler om utländska månggiften”. Nedan följer Programnämnd 
social välfärds synpunkter. 
 
Programnämnd social välfärd tillstyrker utredningens förslag att ett äktenskap 
som har ingåtts av den som redan är gift inte ska erkännas i Sverige, även om 
parterna saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks. Det är positivt 
att reglerna skärps mot bakgrund av att månggiften är oförenliga med den 
princip om likabehandling och kraven på jämställdhet som svensk rätt bygger 
på när det gäller äktenskap. Det är också positivt att utländska månggiften 
regleras i enlighet med vad som redan nu gäller för utländska barnäktenskap 
och tvångsäktenskap. 
 
Programnämnden vill dock framföra att det är viktigt för socialtjänsten att det 
är fastställt och tydligt vem/vilka som är vårdnadshavare för barnet, framför 
allt när en familj redan har barn eller att kvinnorna är gravida vid ankomsten 
till Sverige, eftersom giftermålet som ingicks senast blir upplöst.  
 
Det socialtjänsten ibland möter är att mannen i familjen är gift enligt svensk lag 
med en kvinna men att han lever i samma hushåll med fler vuxna kvinnor och 
samma år har fått flera barn med kvinnorna i hushållet. De kvinnor som inte är 
gift med mannen enligt svensk lag står som ensamma vårdnadshavare men 
barnen lever med sin pappa. Här kan ett förtydligande behövas då det formellt 
inte är ett månggifte, men familjeformen fungerar som ett månggifte. 
 
Det framgår inte av utredningen om myndigheter som upptäcker månggifte ska 
agera på något särskilt vis. Om så är fallet behöver detta förtydligas.  
 
Utredningen föreslår ett undantag från erkännandeförbudet vid synnerliga skäl. 
Här vill programnämnden särskilt betona det faktum att unga personer (18 till 
25 år) kan befinna sig i ett tvångsäktenskap vid månggifte. Det är viktigt att 

Justitiedepartementet 
Ert dnr: Ju2020/00162/L2 
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utredningen förtydligar hur man ska säkerställa att det inte handlar om en 
tvångssituation vid undantag från erkännandeförbudet.    
 
 
John Johansson (S) 
Ordförande 
Programnämnd social välfärd  
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