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Promemorian Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen (Ds 2018:17)
Förvaltningsrätten har inget att erinra mot förslagen och bedömningarna i promemorian utöver synpunkterna som följer nedan.
Avsnitt 5.1
I förslaget anges att en ändring av det kön som framgår av folkbokföringen, som
utgångspunkt ska vara snabb, enkel och transparent samt att åtgärden endast innebär
en administrativ ändring i folkbokföringsregistret. Denna administrativa karaktär på
ärendena talar för att bestämmelserna naturligen hör hemma i folkbokföringslagen
(1991:481). Skälen för ståndpunkten att bestämmelserna erfordrar en ny lag bör mot
denna bakgrund utvecklas.
Avsnitt 5.3.3
För att underlätta handläggningen av ärendena hos beslutande myndighet och domstol,
bör det i det fortsatta lagstiftningsarbetet utvecklas vilken ställning vårdnadshavare ska
ha i ett ärende eller mål. Ska vårdnadshavarna vara parter? Hur ska vårdnadshavarnas
intresse av insyn och att yttra sig tillgodoses? Har vårdnadshavarna ett sådant intresse i
ärendet att de ska kunna överklaga beslutet i ärendet till domstol?
Avsnitt 5.4.1
För att skapa en tydlighet i lagstiftningen och för att underlätta för den enskilde bör det
övervägas om det inte är lämpligare att alla ärenden gällande ändring av det kön som
framgår av folkbokföringen prövas av en och samma myndighet, oavsett den enskildes
ålder eller om ändringen görs för första gången eller inte.
Avsnitt 5.4.2
Det föreslås att samma rekvisit ska gälla både för att få till stånd en ändring av det kön
som framgår av folkbokföringen och för att få tillstånd till ingrepp i könsorganen.
Under vissa förhållanden ska prövningen göras av Socialstyrelsen och under andra

föreslås det att prövningen ska göras av Socialstyrelsens rättsliga råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor. Mot bakgrund av att det är samma rekvisit som
ska ligga till grund för prövningarna bör det övervägas att inte dela upp beslutsbefogenheten. Eftersom funktionen som beslutande myndighet också innebär att
myndigheten blir den enskildes motpart i domstolsprocessen ställer denna funktion
krav på myndighetens organisation. Myndighetens organisation ska därvid bl.a. medge
att denna aktivt deltar i processen genom att svara, yttra sig och i förekommande fall
delta vid muntliga förhandlingar. Med sådana utgångspunkter framstår Socialstyrelsen
som det mest lämpliga alternativet. Yttranden från rättsliga rådet kan inhämtas av
Socialstyrelsen antingen regelmässigt eller vid behov.
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