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Handläggare   
Helene Flink 
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 Er referens: Socialdepartementet 
Enheten för folkhälsa och sjukvård 
Diarienummer: S2021/07285 

Huddinge kommuns svar på remiss från Socialdepartementet-
Promemoria om nya könstillhörighetslagar Dnr: S2021/07285.  

Beslut 
Huddinge kommun avstår från att svara på remissen Promemoria om nya 
könstillhörighetslagen på grund av att ärendet inte bedöms ha några konsekvenser 
för Huddinge kommun. 

Beskrivning av ärendet 
I utkastet förordas 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 konstaterande av könstillhörighet i vissa fall. Det 
föreslås även följdändringar i andra lagar. 
Förslagen innebär att processen för ändring av det kön som framgår av 
folkbokföringen hållas isär från processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen. 
Ett överordnat mål är att en ändring av det kön som syns i folkbokföringen ska 
byggas på enskildes självbestämmande. Det ska inte erfordras något medgivande 
från Socialstyrelsen för att få vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen. I utkastet 
föreslås även att individen som har fyllt 12 år efter ansökan kan få ändra det kön 
som framgår av folkbokföringen. För individer under 18 år görs ansökan av 
minderåriges vårdnadshavare.  
Ansökan för ett barn måste göras med barnets skriftliga samtycke. Vid en första 
könsändring som framgår av folkbokföringen krävs ingen prövning av sökandens 
könsidentitet.  
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 
I lagrådsremissen står explicit under rubriken ”Konsekvenser för kommunerna” 
att förslagen inte bedöms inte ha några konsekvenser för kommunerna. 
 
 
 
Camilla Broo 
Kommundirektör 
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Beslutet är fattat enligt Kommunstyrelsen delegationsordning A.7.21. 
 
 

Beslutet ska skickas till 
Socialdepartementet  
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