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Hovrätten över Skåne och Blekinge

Datum

Diarienummer

2022-02-07

330-21

Yttrande över promemorian om nya
könstillhörighetslagar, remiss S2021/07285
Hovrätten över Skåne och Blekinge har granskat promemorian utifrån de
aspekter domstolen har att beakta. De sakfrågor som behandlas i promemorian har inte någon direkt koppling till hovrättens verksamhet. Den remitterade promemorian bygger på ett tidigare lagförslag där hovrätten ingick i remisskretsen. Efter genomgång av förslagen och materialet i promemorian låter hovrätten domstolens tidigare remissvar gälla. I de delar som fortfarande
är relevanta hänvisas därför till domstolens redan lämnade synpunkter. Kompletteringsvis har hovrätten följande kommentarer.
Socialstyrelsen har redovisat att det råder skilda meningar gällande barns behov av att kunna ändra det kön som framgår av folkbokföringen. Några remissinstanser har varit kritiska till föreslagen åldersgräns. Det framstår som
oklart om stödet för förslaget är tillräckligt, och det är enligt hovrättens mening inte tillräckligt utförligt motiverat. Hovrätten instämmer i vad Justitieombudsmannen anfört i fråga om barnets bästa.
I de delar det äger fortsatt relevans ansluter sig hovrätten till Lagrådets yttrande. Enligt hovrätten kan det ifrågasättas om de förslag som föreslås för
stävjande av missbruk är tillräckliga och ändamålsenliga. Den föreslagna ordningen förefaller stämma mindre väl överens med övergripande mål om självbestämmande genom en enkel och transparent process. Hovrätten efterfrågar
alltjämt en mer djuplodande och nyanserad genomlysning av riskerna för
missbruk.
Konsekvenserna av en ändring av det kön som framgår av folkbokföringen är
svåra att överblicka och frågorna är fortfarande inte tillräckligt väl belysta. Det
finns behov av att ytterligare utreda bl.a. vilken påverkan förslaget får inom
andra rättsområden. Det är i sig välkommet med ett ställningstagande till vilken rättsverkan en ändring i folkbokföringen ska tillerkännas. Det kan dock
ifrågasättas om syftet med rättsligt erkännande uppnås med den presumtionsverkan som valts. Ordningen torde också innebära en inte försumbar
rättsosäkerhet för den enskilde.
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Detta yttrande har beslutats av hovrättslagmannen Anna Graninger, hovrättsrådet Karin Kjellgren och tf. hovrättsassessorn Jonas Hanspers (referent).
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