Yttrande

1 (1)

Datum

Beteckning

2020-04-29

101-8502-2020

Justitiedepartementet
ju.remissvar@regeringskansliet.se

Remiss om skärpta regler om utländska månggiften
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Länsstyrelsen i Stockholms län ställer sig positiv till utredningens förslag. Det är
viktigt att Sverige efterlever principen om likabehandling av makar och uppfyller
kraven på jämställdhet.
Utredningen föreslår att ett utländskt äktenskap som har ingåtts trots att någon av
parterna redan var gift eller registrerad partner ska kunna erkännas om det finns
synnerliga skäl. Länsstyrelsen anser att de argument som utredningen lägger fram
som stöd för detta är tillräckliga. Däremot anser myndigheten att en förutsättning
för undantaget är att tillämpningen av detta löpande följs upp. Syftet med en sådan
uppföljning skulle vara att undersöka om det finns behov av att se över om
undantagsbestämmelsen bör tas bort samt att bedöma vilka typer av
kompletterande åtgärder som kan vara lämpliga. Myndigheten anser vidare att
Skatteverket, i egenskap av registrerande myndighet, bör vara en lämplig aktör för
ett sådant uppföljningsansvar.
Länsstyrelsen vill även framföra nedanstående synpunkter.
Även om ett icke-erkännande av utländska månggiften införs kommer inte
månggiften helt att upphöra i de grupper som anser att detta är en viktig tradition.
Tidigare utredningar (jmf. bl.a. Ungdomsstyrelsen (2012) Äkta makar) har visat
att traditionella och vigselliknande ceremonier ofta har större vikt för den enskilde
än den juridiska vigseln. Det är därmed sannolikt att de lagändringar som föreslås
i utredningen enbart motverkar månggiften till viss del. Mot denna bakgrund är
det viktigt att en lagändring av detta slag fortsatt kompletteras med insatser som
syftar till att uppmärksamma och vid behov ge stöd till de personer (oftast
kvinnor) som lever i ett icke erkänt månggifte.
Det är också viktigt att genom attitydförändrande och förebyggande insatser
motverka månggiften och att flickor och kvinnor pressas in i ett månggifte.
Informationsspridning om gällande lagstiftning är en viktig del av ett sådant
arbete men bör kompletteras med ytterligare insatser för att främja jämställdhet
och motverka tvång, hot och våld som legitimeras utifrån ojämnställda
maktordningar som exempelvis hedersnormer.
Beslutet har fattats av landshövding Sven-Erik Österberg med utvecklingsledare
Maria Billinger som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
avdelningschef Anna Conzen och avdelningschef Mathias Wahlsten samt jurist
Andrea Mesko Petersson medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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