Sidan 1 av 2

Socialdepartementet

s.remissvar@regeringskansliet.se
s.fs@regeringskansliet.se

FPES Remissvar på S2018/03106/FS
Sammanfattning av FPES synpunkter på Ds 2018:17
För att göra denna lag mer inkluderande bör språkligt könsneutrala termer användas i
största möjliga mån. Hen är ett könsneutralt och relativt nytt ord i svenska språket och
fungerar inkluderande när det gäller olika könsidentiteter.
FPES ser mycket positivt på att särskilja den medicinska behandlingen vid könsdysfori
från de juridiska processerna kring ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.
En person ska inte krävas ändra juridiskt kön för att få tillgång till vård, och vice versa.
FPES ser mycket positivt på att det blir en enkel administrativ process för personer över
18 år att ändra det kön som framgår av folkbokföringen, samt att det inte ska krävas
någon diagnos eller intyg på att önskan om att ändra juridiskt kön är i linje med ens
könsidentitet. FPES anser inte att ett ytterligare byte i framtiden skall behöva något
ytterligare tillstånd.
FPES ser mycket positivt på att det blir en enkel administrativ process för barn över 12
år som har sina vårdnadshavares tillåtelse att ändra det kön som framgår av
folkbokföringen. Det är önskvärt att socialtjänsten skulle stötta barnet bästa om inte
samtliga vårdnadshavare ger sitt tillstånd. FPES anser att 6-års gränsen som råder i Norge
är bättre än 12-års gränsen. Åldersgränsen behöver sänkas så att dessa ändringar kan
göras innan barnet börjar skolan. Norges lag baseras på SOU 2014:91.
FPES anser att alla skrivningar där det står “personen kan antas komma att leva i samma
könsidentitet även i framtiden” ska ändras till “beslutet är fast förankrat hos personen”,
för att gynna den enskildes individuella självbestämmanderätt.
FPES ser det positivt att det, i och med detta lagförslag, blir möjligt för ungdomar mellan
12-18 år som enbart har en vårdnadshavares stöd att ansöka om nytt juridiskt kön.
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FPES ser positivt på att ungdomar mellan 15 och 18 år ska kunna ansöka om nytt juridiskt
kön på egen hand, utan vårdnadshavares underskrift.
FPES menar att möjlighet till namnändring för unga utan vårdnadshavares medgivande
inte ska vara villkorat med att ha ändrat juridiskt kön. Det bör rimligtvis inte vara mer
administrativt krångligt att byta förnamn än att byta juridiskt kön för de unga som
behöver det.
FPES förespråkar att Sverige inför könsneutrala personnummer, och att juridiskt kön blir
något som registreras separat i folkbokföringen. Det juridiska könet borde också kunna
vara ett tredje alternativ istället för kvinna och man. Detta tredje alternativ finns redan i
internationella regelverk för pass.
FPES anser även att det för intersexbarn borde finnas en möjlighet att välja annat som
juridiskt kön fram tills dess att barnet själv kan välja vilket kön hen vill tillhöra. Annat
skall fortsatt vara en möjlighet.
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