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Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som 
framgår av folkbokföringen 
Er beteckning S2021/07285 
 
Utifrån de aspekter som Kriminalvården har att beakta har myndigheten inte några 
synpunkter på förslagen som innebär att processen för ändring av det kön som framgår av 
folkbokföringen särskiljs från processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen. Kriminal-
vården har inte heller några synpunkter när det gäller det föreslagna förfarandet för 
ansökan om att få ändra det kön som framgår av folkbokföringen.  
 
När det gäller övervägandena i utkastet om ändringar i fängelselagen (2010:610), FäL, och 
häkteslagen (2010:611), HäL, kan dock följande nämnas. Kriminalvården tillstyrker de 
föreslagna följdändringarna i 2 kap. 2 § FäL och 2 kap. 2 § HäL. Förslagen möjliggör för 
Kriminalvården att ta hänsyn bl.a. till frågor om ordning och säkerhet i anstalter och häkten 
vid beslut om placering av sådana intagna som ändrat det kön som framgår av 
folkbokföringen. De föreslagna bestämmelserna bidrar dessutom till att myndigheten kan 
motverka att den nu föreslagna ordningen missbrukas, t.ex. genom att en dömd person 
ansöker om sådan ändring endast i syfte att få till stånd en placering i en anstalt i lägre 
säkerhetsklass. 
 
Vad avser frågan om tillämpning av bestämmelserna om kroppsvisitation och kropps-
besiktning instämmer Kriminalvården i utkastets bedömning att behovet av följdändringar 
inte är lika framträdande som när det gäller bestämmelserna om placering i anstalt och 
häkte (jfr s. 114 i utkastet). Det är dock möjligt att vissa konsekvenser och praktiska 
svårigheter kan uppkomma till följd av den föreslagna ordningen för ändring av det kön 
som framgår av folkbokföringen. Kriminalvården vill därför – i enlighet med vad som 
framgår av utkastet – framhålla att det kan finnas anledning att överväga ytterligare 
följdändringar om det framöver skulle visa sig att det finns behov av undantags-
bestämmelser inom detta område. 
____________________ 
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Martin Holmgren efter föredragning av 
verksjuristen Henrik Holmström. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit 
rättschefen Caroline Oredsson. 
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