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Promemorian Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av
folkbokföringen

Kammarrätten har, utifrån de aspekter som domstolen har att beakta, följande
synpunkter.
De föreslagna 2 § andra stycket lagen om ändring av det kön som framgår av
folkbokföringen och 2 § lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen
innehåller båda krav på att personen i fråga ska ha en upplevelse av att det kön
som framgår av folkbokföringen, respektive kroppen, inte stämmer överens med
könsidentiteten samt att det kan antas att personen i fråga kommer att leva i
samma könsidentitet även i framtiden. I nu förevarande promemoria anges att
bedömningen av om upplevelsen av könsidentiteten är ”djupgående” ska utgå. I
författningskommentaren till 2 § lagen om vissa kirurgiska ingrepp i
könsorganen anges att upplevelsen av att kroppen inte överensstämmer med
könsidentiteten inte får anses vara övergående eller hastigt påkommen utan
måste bedömas som ”mycket fast grundad” hos personen i fråga (se
Promemorian Ds 2018:11 Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen).
Kammarrätten anser att dessa uttalanden talar för att bedömningen enligt 2 §
andra stycket lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen i
viss mån skiljer sig från den bedömning som ska göras enligt 2 § lagen om vissa
kirurgiska ingrepp. Om en skillnad är avsedd beträffande hur dessa
bestämmelser ska tillämpas bör detta komma till uttryck i lagtexten. Trots att det
rör sig om två separata regleringar anser kammarrätten att det kan uppstå
tillämpningsproblem om likalydande föreskrifter ska ges olika innebörd.
Som 2 och 5 §§ i förslaget till lag om ändring av det kön som framgår av
folkbokföringen är formulerade saknas möjlighet för svenska medborgare
bosatta utomlands att efter ansökan enligt 2 § andra stycket beviljas förnyad
ändring av det kön som framgår av folkbokföringen. Kravet på folkbokföring
motiveras med att det vid en förnyad ansökan behövs ett underlag från hälsooch sjukvården och att endast de som är folkbokförda i Sverige har rätt till
planerade insatser inom svensk hälso- och sjukvård. Kammarrätten anser att det
bör övervägas om lagförslaget kan utformas på så sätt att även svenska
medborgare bosatta utomlands ges möjlighet att ansöka om en förnyad ändring
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enligt 2 § andra stycket. Dessa personer skulle t.ex. kunna ge in medicinsk
dokumentation från det land där de är bosatta som motsvarar den medicinska
dokumentation från svensk hälso- och sjukvård som kommer att krävas vid en
ansökan om förnyad ändring.
Kammarrätten anser även att det, för att tydliggöra och underlätta tillämpningen
av den föreslagna regleringen, bör övervägas om lagen om ändring av det kön
som framgår av folkbokföringen ska hänvisa till 6 kap. 13 a § föräldrabalken.
Slutligen anser kammarrätten att det är en brist att den föreslagna regleringen
inte innehåller några övergångsbestämmelser. I promemorian ges endast
exempel på övergångsbestämmelser.
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Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Christian Groth.
Föredragande har varit föredragande juristen Ellen Agrenius Kushner.
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