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Remissvar S2021/07285 
Utkast lagrådsremiss: Vissa kirurgiska ingrepp i 
könsorganen och Ändring av det kön som framgår av 
folkbokföringen 
Socialdepartementet har även den här gången gett Akademikerförbundet SSR 
möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande.  

Förbundet lämnade in två remissvar under 2018 och i stort kvarstår förbundets 
synpunkter som då lämnades till Socialdepartementet. Förbundet väljer dock att här 
lyfta fram några särskilda punkter kopplat till profession, arbetsmiljö och stöd som 
krävs utifrån det omarbetade förslag som ligger på bordet denna gång. 

 

Akademikerförbundet SSRs synpunkter och kommentarer i korthet 

Akademikerförbundet SSRs engagemang för diskrimineringsfrågor, arbetsmiljö och 
arbete som rör lika villkor är starkt förankrat i organisationen. Förbundet välkomnar 
regeringens initiativ, men ser allvarligt på att det här arbetet har dragits i långbänk 
och att ikraftträdandet ligger så långt borta som 2024. Förbundet är av åsikten att 
det borde gå att lösa redan vid samma tidpunkt, men under 2023. 

Akademikerförbundet SSR har sedan tidigare visat stöd för ny lagstiftning som 
underlättar för individer med könsdysfori och transpersoner i allmänhet. Förbundet 
är fortsatt av åsikten att frågor om det kön som framgår av folkbokföringen bör 
separeras från de strikt medicinska frågorna och regleras för sig.  

Förbundet har lyft utmaningarna med våra svenska person- och 
samordningsnummer i flera remissvar. Det har en direkt påverkan på grunderna i 
identifikation för och innehav av det mesta i livet, såsom exempelvis betyg, 
examensbevis, yrkeslegitimation, pension och tjänstepension, försäkringar i 
arbetslivet osv. Förbundet saknar fortfarande en samlad insats hos Regeringen i det 
här arbetet med att ändra systemet för att möjliggöra för längre sifferserier – dvs 
skapa fler personnummer – och att samtidigt underlätta för transpersoner. Det här 
har särskilt stor betydelse för den som redan i unga år inser att den inte är född i rätt 
kropp sett till det kön som registrerades vid födseln. En ändring skulle ha positiva 
effekter på såväl administration för myndigheter och individer, samt transpersoners 
psykiska hälsa och på framtida CV, betyg, examensbevis och yrkeslegitimation i 
arbetslivet.  
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Under perioden sedan 2018, då dessa frågor senast stod på regeringens agenda, 
har det också kommit förtydliganden från tex SCB som tillbakavisar rykten och 
felaktiga påståenden om att jämställdhetsarbetet och statistikinhämtning baserat på 
kön skulle haverera om person- och samordningsnummer kompletteras med en sk. 
könsneutral siffra. Det är faktiskt på tiden att det här löses för landets transpersoner. 

Utifrån ett professionsperspektiv ser dock förbundet med oro på det nya förslaget 
om presumtionsverkan i det nya utkastet. Dels kan det tolkas som en försämring för 
den enskilda individen, vilket i sig också påverkar arbetsplatsens stöd och insatser 
kopplat till arbetsorganisation, rehabilitering och arbetsanpassning. För unga 
personer kan det dessutom få konsekvenser kopplat till insatser via skola och 
elevhälsa. Här behövs förtydliganden i förarbetet.  

Slutligen önskar Akademikerförbundet SSR även i det här remissvaret särskilt 
lyfta behovet av resurser för att skapa stöd och informationsinsatser till 
personer verksamma inom elevhälsan – särskilt skolkuratorer, 
skolpsykologer och skolsköterskor – samt legitimerade psykoterapeuter och 
kuratorer inom hälso- och sjukvården, specifikt BUP, för att också kunna möta 
och ta hand om unga personer med könsdysfori eller transidentitet. 
Förbundet vill i sammanhanget lyfta behovet av att den kompentensen måste 
finnas i hela landet och inte bara koncentreras till landets storstadsområden. 
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