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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2018-06-13 kl. 09:00-10:15

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Andréas Schönström (S) (Vice ordförande)
Rose-Marie Carlsson (S)
Carina Svensson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Håkan Fäldt (M)
Noria Manouchi (M)
Roko Kursar (L)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Carina Nilsson (S) ersätter Märta Stenevi (MP)
Anders Skans (V) ersätter Hanna Thomé (V)
Linda Sofie Dahlberg Wirje (M) ersätter Torbjörn Tegnhammar (M) (Andre
vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Rubin (S)
Juan-Tadeo Espitia (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Frida Trollmyr (S)
John Roslund (M)
Helena Nanne (M)
Eva Bertz (L)
Jörgen Grubb (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Eva Marie Tancred (Ärendekordinator)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jan Åke Troedsson (Ekonomidirektör)
Bertil Siöström (tf. välfärdsdirektör)
Karin Lindroth (Kommunikationsstrateg)
Ann Nyström (Enhetschef)
Liselott Nilsson (HR-Direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Avdelningschef)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Ola Nyberg (Finaschef)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Pernilla Mesch
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt

…………………………………
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Lovisa Hansson (Stadsjurist)
Utses att justera

Håkan Fäldt

Justeringen

2018-06-20

Protokollet omfattar

§220
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Remiss - Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, Ds 2018:11

STK-2018-551
Sammanfattning

Malmö stad har av Socialdepartementet fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen Vissa
kirurgiska ingrepp i könsorganen (DS 2018:11). I promemoria föreslås en ny lag med
bestämmelser om kirurgiska ingrepp i en persons könsorgan och avlägsnande av en persons
könskörtlar som syftar till att göra så att personens kropp överensstämmer med personens
könsidentitet.
Lagen omfatta personer med könsdysfori och vissa personer med medfödda avvikelser i
könsutvecklingen. De kirurgiska ingrepp som beskrivs i den föreslagna lagen ska få göras på
den som har fyllt 18 år om personen upplever att kroppen inte överensstämmer med
könsidentiteten och personen måste antas komma att leva i samma könsidentitet även i
framtiden. För den som inte har fyllt 18 år ska krävas en ansöka om tillstånd hos
Socialstyrelsen och med krav på synnerliga skäl för ingreppet. Stadskontorets bedömning är
att förslaget innebär en positiv förstärkning när det gäller barnets rätt till privatliv och
självbestämmande när det gäller den egna könsidentiteten. Stadskontoret vill understryka
vikten av åldersanpassad information, stöd och vägledning för att barnets ska kunna tillvarata
sin rätt. Det finns också ett behov av kompetensutveckling inom elevhälsan och
socialtjänsten för att kunna bistå barnet med information, stöd och vägledning.
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsens godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till
socialdepartementet.
Beslutsgång

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Magnus Olsson (SD) yrkar avslag.
Ordförande ställer proposition på yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag mot Magnus
Olssons (SD) yrkande om avslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Särskilda yttranden, reservationer

Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och avser att lämna in
en skriftlig reservation, bilaga 3.
Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Beslutsunderlag
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Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, Ds 2018:11
Förslag till beslut §378 KSAU 180604
G-Tjänsteskrivelse KSAU 180528 Remiss - Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen,
Ds 2018:11
Förslag till yttrande
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Bilaga 3

Reservation
Kommunstyrelsen 2018-06-13
Ärende: STK-2018-551

Remiss – Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen, Ds 2018:11
Sverigedemokraterna är extremt kritiska till förslaget som innebär att personer som är
under 18 år kommer kunna genomgå könskorrigeringar av sina könsorgan för att få
det att efterlikna det andra könet. För att få köra moped i Sverige behöver du vara 15
år, för att få köra bil behöver du vara 18 och för att handla på Systembolaget behöver
du vara 20 år. Dessa åldersgränser finns bland annat på grund av ungdomars brist
på konsekvenstänkande. Att därför sänka åldersgränsen på att låta läkare operera
ditt könsorgan är helt orimligt.
Vi menar att det snarare bör vara en högre åldersgräns samt att operationen ska ske
till självkostnadspris.

____________________________
Magnus Olsson (SD)
Med instämmande av:

____________________________
Jörgen Grubb (SD)

____________________________
Anders Olin (SD)
Med instämmande av:

____________________________
Rickard Åhman Persson (SD)

