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Socialdepartementet 
 

Yttrande över promemoria om nya könstillhörighetslagar 
Jönköpings kommun har beretts tillfälle att yttra sig över ett utkast till 
lagrådsremiss om nya könstillhörighetslagar. Lagen (1972:119) om fastställande 
av könstillhörighet i vissa fall, föreslås ersättas av två nya lagar; lagen om vissa 
kirurgiska ingrepp i könsorganen samt lagen om ändring av det kön som framgår 
av folkbokföringen. Båda lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Jönköpings kommun noterar att kommunala verksamheter, nämnder och 
förvaltningar inte direkt berörs av aktuella lagändringar. Den typ av hälso- och 
sjukvårdsbehandling och utredning som kan vara aktuell utifrån justering av 
lagstiftningen ska säkerställas inom den specialiserade hälso- och sjukvården, 
vilket möjliggör en hög kompetens i de överväganden som behöver göras.  

Kirurgiska ingrepp ska enligt förslaget endast förekomma efter 18 års ålder då det 
framkommer av lagrådsremissen att det inte är alla barn (under 18 år) vars 
önskemål om könskorrigering som är bestående. Därmed finns det en tydlig 
åldersgräns för den här formen av kirurgiska ingrepp. När unga personer med 
könsdysfori önskar pubertetsbromsande behandling ska hälso- och sjukvården, 
med stöd av nationellt kunskapsstöd, göra individuella bedömningar baserat på 
ungdomens medicinska, psykologiska och psykosociala förhållanden. Följaktligen 
regleras även här på vilka grunder hälso- och sjukvården ska värdera och bedöma 
eventuell behandling vad gäller personer under 18 år.  

Av lagrådsremissen framgår också vårdnadshavarens roll och ansvar att sörja för 
barnets bästa. Det framgår att socialnämnden har ett lagreglerat ansvar att 
tillhandahålla stöd till vårdnadshavare. Jönköpings kommun noterar att det inte 
förekommer någon analys eller konsekvensbeskrivning som rör situationer där 
vårdnadshavare kan ha olika uppfattningar om barnets vilja om exempelvis 
pubertetsbromsande behandling eller ändring av könstillhörighet i folkbokföring i 
de fall barnet är under 18 år. Därmed utelämnas ett viktigt perspektiv vad gäller 
vårdnadshavarens ansvar och hur hälso- och sjukvården ska hantera situationer 
där vårdnadshavarna delar eller inte delar barnets vilja och önskemål.  
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