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Remissinstanser

Akademikerförbundet SSR
Akademiska sjukhuset
Allmännyttan
Amnesty
Arbetsförmedlingen
Arvika kommun
Barn- och elevombudet (BEO)
Barnens rätt i samhället (BRIS)
Barnombudsmannen
Bolagsverket
Bostadsrätterna
Brottsförebyggande rådet,
Båstad kommun
Centrala Studiestödsnämnden (CSN)

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 8
E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

Civil Rights Defenders
Diskrimineringsombudsmannen
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Eslövs kommun
Falköpings kommun
Familjerättssocionomernas Riksförening
Fastighetsägarna
Finansiell ID-Teknik BID AB
Folkbildningsförbundet
Folkhälsomyndigheten
Fonden för mänskliga rättigheter (MR-fonden)
Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare
Företagarna
Försvarsmakten
Försäkringskassan
Förvaltningsrätten i Luleå
Förvaltningsrätten i Malmö
Förvaltningsrätten i Stockholm
Göteborgs kommun
Göteborgs tingsrätt
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Habo kommun
HBT Liberaler
HBT-Socialdemokrater
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Huddinge kommun
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
INIS - Intersexuella i Sverige
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Integritetsskyddsmyndigheten
Juridiska fakulteten vid Lunds universitet
Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet
Justitiekanslern (JK)
Jämställdhetsmyndigheten
Jönköpings kommun
Kammarkollegiet
Kammarrätten i Stockholm
Karolinska Institutet
Karolinska Universitetssjukhuset,
Katrineholms kommun
Kiruna kommun
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Kramfors kommun
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kvinnofronten
Landskrona kommun
Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
Lantmäteriet
Lomma kommun
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Malmö kommun
Migrationsverket
Myndigheten för digital förvaltning
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Norrlands Universitetssjukhus
Norrtälje kommun
Näringslivets regelnämnd
Nätverket för Barnkonventionen
Orsa kommun
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Pajala kommun
Patent- och registreringsverket
Pensionsmyndigheten
Polismyndigheten
Post- och telestyrelsen
Region Skåne
Region Stockholm
Region Södermanland
Region Västerbotten
Region Östergötland
Regnbågsläkarna
Riksdagens ombudsmän (JO)
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter (RFSL)
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras
rättigheter ungdom (RFSL Ungdom)
Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)
Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd
Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg (FAMNA)
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer (Roks)
Robertsfors kommun
Rädda barnen
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Rädda Barnens Ungdomsförbund (RBUF)
Rättviks kommun
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skatteverket
Skolinspektionen
Skolverket
Skånes Universitetssjukhus
Socialstyrelsen
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor
Sparbankernas Riksförbund
Statens medicinsk-etiska råd (SMER)
Statens Personadressregisternämnd
Statens servicecenter
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms kommun
Storfors kommun
Strängnäs kommun
Sundbybergs kommun
Svensk Försäkring
Svensk handel
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Svenska bankföreningen
Svenska barnläkarföreningen
Svenska kyrkan
Svenskt Näringsliv
Sveriges advokatsamfund
Sveriges a-kassor
Sveriges förenade HBTQ-studenter (SFQ)
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Kvinnolobby
Sveriges Läkarförbund
Sveriges Makalösa Föräldrar
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Riksidrottsförbund
Sveriges släktforskarförbund
Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF)
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Säkerhetspolisen
Söderhamns kommun
Timrå kommun
Trafikförsäkringsföreningen
Transföreningen FPES
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Transportstyrelsen
Transsammans – förbundet för transpersoner och närstående
Trelleborgs kommun
Töreboda kommun
Universitets och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Universitetssjukhuset i Linköping
Unizon
Upplysningscentralen
Valmyndigheten
Vårdförbundet
Värnamo kommun
Västra Götalandsregionen
Åklagarmyndigheten
Ånge kommun
Öppna moderater
Örebro kommun
Östersunds kommun
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 8
februari 2022. Svaren bör lämnas per e-post till
s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
erika.borgny@regeringskansliet.se. Ange diarienummer S2021/07285 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
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Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex.
Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven
enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemorian. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från
Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
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Särskild instruktion till just detta remissförfarande
Den remitterade promemorian bygger på ett tidigare lagförslag där de flesta av er
ingick i remisskretsen. Se nedan:

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår
av folkbokföringen - Regeringen.se
Efter kritik från bland annat Lagrådet så har lagförslagen omarbetats. I den
remitterade promemorian återfinner ni era tidigare remissvar, eftersom många av de
tidigare lagförslagen ligger kvar. Det ni har sagt tidigare har sålunda beaktats. Ni
kan välja att inkomma med nya synpunkter eller komplettera eller korrigera era
gamla synpunkter. Ni har också möjlighet att låta era gamla remissvar vara
gällande.
I förhållande till den tidigare lagrådsremissen lämnas i denna promemoria inga
förslag kopplat till barn när det gäller lagförslaget om vissa kirurgiska ingrepp i
könsorganen. När det gäller lagförslaget om ändring av det kön som framgår av
folkbokföringen görs en genomlysning av riskerna för att lagförslaget skulle komma
att missbrukas och det föreslås att en första ansökan ska beviljas först sedan fyra
månader förflutit. En ansökan om en första ändring av kön i folkbokföringen ska
lämnas vid personlig inställelse. Det föreslås vidare att ett barn inte kan ansöka utan
vårdnadshavares medverkan. Med anledning av detta läggs inte längre fram vissa
ändringsförslag i annan lagstiftning som rör barn. Rättsverkan av en ändring av det
kön som framgår av folkbokföringen behandlas och i anslutning till detta föreslås
vissa följdändringar i fängelselagen och häkteslagen.”

Torkel Nyman
Departementsråd
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