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Yttrande över remiss - Remissutskick av Ds 2018-17 Ändring av det
kön som framgår av folkbokföringen samt inbjudan till remissmöte
Landstinget Sörmland har inbjudits att yttra sig över rubricerad remiss med
Socialdepartementets diarienummer S2018/03106/FS. Socialdepartementet vill ha synpunkter
på förslagen i promemorian. På grund av kort svarstid har Landstinget Sörmland ej haft
möjlighet att bereda ärendet i landstingsstyrelsen och därför är detta yttrande ett
tjänstemannasvar.
Sammanfattning
Landstinget Sörmland ställer sig positiv till promemorian i stort. Utredaren påvisar
genomgående kopplingen till FN:s konvention om barnets rättigheter och de artiklar som
berör sakområdet och förslagen överensstämmer med de rättigheter som barn och unga
omfattas av. Dock vill Landstinget Sörmland framföra synpunkter gällande två av förslagen.
Landstinget Sörmlands synpunkter
5.3.2 Överväganden och förslag. Här föreslås att för barn över 12 år där barnets
vårdnadshavare är oense om att ansöka om ändrat kön i folkbokföringen ska socialnämnden
kunna besluta om en sådan ansökan, med hänsyn till barnets bästa. Att en tredje oberoende
part ges möjlighet att pröva barnets bästa i dessa konflikter är till gagn för barnet. Dock
föreslås att detta inte ska gälla om barnet har endast en vårdnadshavare och denne motsätter
sig ansökan. Denna begränsning i socialnämndens ansvar för barnets bästa riskerar att barn i
olika familjekonstellationer behandlas olika. Risk för att enskilda barn inte ges samma
möjligheter och rättigheter strider mot artikel 2 i FN:s konvention om barnets rättigheter.
5.11 Överväganden och förslag. Här föreslås att Socialstyrelsen och Skatteverket gemensamt
ges i uppdrag att göra överskådlig sammanställning av information om möjligheter och
konsekvenser när det gäller ändring av kön i folkbokföringen. Då barn och unga ges ökad
egenmakt är det av största vikt att den information som tas fram också anpassas till de ungas
behov. Det bör därför tydliggöras i förslaget att barnets informationsbehov och rätt till
delaktighet särskilt ska beaktas i framtagande av informationsmaterial, detta för att undvika
att barnets handlingsutrymme eller rättigheter begränsas.
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