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Göteborgs Stads yttrande gällande 
promemoria om nya könstillhörighetslagar 
(Dnr S2021/07285)  
 
Göteborgs Stad ser promemorian som välgrundad och tillstyrker förslaget att 
två nya lagar – lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen 
om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – ska ersätta lagen 
(1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. 

Staden ser att utkastet har fångat väsentliga synpunkter som inkommit av 
remittenterna till den tidigare promemorian från 2018, Vissa kirurgiska 
ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av 
folkbokföringen (Ds 2018:11) – och därmed förbättrat tidigare lagförslag. 
Bland annat gäller det den balanserade möjligheten till att relativt tidigt i 
livet kunna ändra juridiskt kön medan åldern för en irreversibel 
könskorrigerande medicinsk behandling föreslås fortsatt vara 18 år.  

I stadens remissvar har synpunkter från två representanter för Göteborgs 
Stads HBTQ-råd, som är kommunstyrelsens samråd med hbtq-communityt, 
tagits med. 

Särskilda synpunkter 
Göteborgs Stad välkomnar att processen för ändring av det kön som framgår 
av folkbokföringen särskiljs från processen för kirurgiska ingrepp i 
könsorganen. Detta bedöms kunna bidra till bättre hälsa och välbefinnande 
för personer – inte minst unga – som tvingas leva på ett sätt som inte 
överensstämmer med den egna könsidentiteten.  

När det gäller den nya skrivningen om att ansökan om nytt juridiskt kön 
måste ha båda vårdnadshavarnas medgivande fram tills personen fyllt 18 år, 
ser stadsledningskontoret en viss risk för att det kommer att finnas unga som 
tvingas behålla det kön de tilldelats vid födseln då vårdnadshavarna inte är 
överens. Stadens vill särskilt lyfta att unga som lever i konservativa 
familjemiljöer, exempelvis med starka hedernormer, riskerar att inte kunna 
nyttja möjligheten att få sitt juridiska kön ändrat före myndighetsåldern. Här 
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ser staden ett säkerställande av den kommunala transkompetensen inom 
exempelvis socialtjänstens rådgivningsfunktioner som angelägen.  

I sitt yttrande över det tidigare lagförslaget betonar Lagrådet 
vårdnadshavarnas rättigheter. Ett ingrepp i vårdnadshavarens rättigheter, för 
att vara konventionsenligt, måste enligt Lagrådet dels vara nödvändigt för att 
tillgodose ett legitimt intresse, dels proportionerligt på det sätt som krävs 
enligt artikel 8.2 i Europakonventionen. Utgångspunkten bör därför vara att 
en inskränkning av den ena vårdnadshavarens beslutanderätt görs bara på de 
områden där det framkommit ett klart praktiskt behov. 

Göteborgs Stad skulle här gärna se en fortsatt utredning av vad som gäller 
för en minderårig person som utifrån ett psykiskt lidande uttrycker en vilja 
att få sitt juridiska kön ändrat och har stöd av sin ena vårdnadshavare, men 
inte av den andra. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade 
representanterna från MP och V som yttrande en skrivelse från  
den 25 januari 2022 (bilaga A). 
 

 
Göteborg den 26 januari 2022 
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE 

 

 

Axel Josefson 

    Mathias Sköld 
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Bilaga A 
Yttrande (MP) och (V) 

Kommunstyrelsen 2022-01-26 
Ärende 4.2 

 

Yttrande angående – Remiss från 
Socialdepartementet - Promemoria om 
nya könstillhörighetslagen 
 
Vi instämmer i att promemorian på ett balanserat sätt fångar den enskildas 
behov av att relativt tidigt i livet kunna ändra juridiskt kön. Att ändra 
juridiskt kön innebär något helt annat än att fysiskt ändra kön med ett 
kirurgiskt ingrepp. Vid en eventuell ångersituation är det endast en 
administrativ åtgärd som krävs när det gäller juridiskt kön.  

Det är dock problematiskt att vårdnadshavare upp till dess att den unge fyller 
18 år kan hindra juridiskt byte av kön. Särskilt problematiskt är att det räcker 
med att en vårdnadshavare säger nej. Barn i konservativa miljöer, 
exempelvis familjer i en hederkontext, kommer i praktiken inte ges 
möjlighet till byte av juridiskt kön. 

Vi anser vidare att åldersgränsen för byte av juridiskt kön på 12 år bör 
problematiseras vidare. Med tanke på att skolplikten gäller alla barn och att 
skolmiljön kan vara en utsatt plats för unga. Vi rödgrönrosa skulle därför 
gärna se en fortsatt utredning gällande transpersoner, bör åldersgränsen 
utredas vidare. Som exempel kan Sverige överväga att följa Norges exempel 
där ansökan om ändrat juridiskt kön kan göras från sex års ålder alternativt 
överväga att inte alls använda åldersgräns. Vi rödgrönrosa skulle därför 
gärna se en fortsatt utredning gällande åldersgränsen för ändrat juridiskt 
könåldersgränsen för ändrat juridiskt kön och vilka skäl som finns för att ha 
en åldersgräns. 
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