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Yttrande över betänkandet Ändrad
könstillhörighet – förslag till ny lag (SOU 2007:16)
Ärendet
Socialdepartementet har lämnat landstinget tillfälle att yttra sig över
betänkandet Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag. I detta föreslås
upphävande av lagen (1972:119) om Socialdepartementet har lämnat
landstinget tillfälle att yttra sig över befastställande av könstillhörighet och
av lagen (1944:133) om kastrering. Vidare föreslås en ny lag (2008:000) om
ändring av könstillhörighet, smärre följdändringar i äktenskapsbalken,
lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap, steriliseringslagen
(1975:580), namnlagen (1982:670) samt folkbokföringslagen (1991:481).
En sammanfattning av betänkandet och författningsförslagen bifogas,
bilaga 1-2.
Yttrandet har utarbetats i samråd med Ägarstyrning.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som yttrande till socialdepartementet överlämna detta tjänsteutlåtande.
Förvaltningens synpunkter
Allmänt
Nedan anges utredarens förslag i de olika frågorna och förvaltningens
synpunkter på förslagen.
Utredaren har enligt förvaltningen gjort en viktig insats när det gäller
förenkling och genom klargörandet att det är en är en process som består av
två vitt skilda delar att ändra en persons könstillhörighet. Den ena delen
innefattar den medicinska utredning och behandling som en transsexuell
patient genomgår. Den juridiska ändringen av könstillhörighet utgör en
administrativ process som i dagsläget i stort sett endast innebär att
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anteckningen om kön i folkbokföringen ändras, efter det att individen sökt
och fått beslut om sådan ändring av socialstyrelsens rättsliga råd. Som en
följd av den ändrade könstillhörigheten i folkbokföringen ändras också
personnumret till ett nummer som svarar mot det nya könet. 1972 års lag
reglerar endast denna senare del, med undantag för tillstånd till
könskorrigerande operation och tillstånd till avlägsnande av könskörtlar
(kastrering).
Förvaltningen konstaterar att samhällsutvecklingen gör att gällande
lagstiftning måste förnyas i vissa delar för att möta upp mot tidens krav,
samt att även redan genomförda ändringar i gällande lagstiftning samt att
dessutom fler ändringar är att vänta, gör det nödvändigt. Förslagen är
konsekventa mot denna bakgrund.
Beteckningar
Det är lika viktigt när det gäller den här berörda personkretsen som i andra
fall att det visas full respekt och neutralitet så långt detta är möjligt.
Förvaltningen menar med detta sagt att det är olyckligt att berörda i allt
väsentligt benämns ”patienter” och att betänkandet på en rad ställen
definierar eller jämför transsexualitet med ”annan psykisk åkomma” eller
”annan psykisk sjukdom”. Ett mera neutralt språkbruk vore att föredra.
Åldersgränser
Utredaren föreslår (6.1.14) att nuvarande åldersgräns för ansökan om
ändrad könstillhörighet skall kvarstå oförändrad. Den som ansöker på
grund av att han eller hon är transsexuell skall ha fyllt 18 år. Han menar
däremot att behandling av en ung transsexuell person bör kunna påbörjas
tidigare. I betänkandet förs starka argument fram för tidiga åtgärder
beträffande dem som lider av primär transsexualitet och har insikt om detta
redan i förskoleåldern för att slippa lida av sin könsidentitetsstörning under
uppväxten. Av betänkandet framgår att det är viktigt för en lyckad övergång
till annat kön att den transsexuelle slipper gå igenom puberteten i sitt
biologiska kön (s. 164n).
Förvaltningen har inget att invända mot förslaget. Det framgår att
socialstyrelsens rättsliga råd på egen hand tillämpat nuvarande
bestämmelse som anger en 23-årsgräns för borttagande av könskörtlarna
endast får ske om det föreligger synnerliga skäl som en huvud- och inte som
en undantagsregel och därigenom i praktiken gjort bestämmelsen obsolet.
Om dessutom personer även under 18 år är berättigade till vård för
transsexuella personer, utredning och hormonbehandling samt att det
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enligt vad som framgår dels finns önskemål från transsexuella och f.d.
transsexuella om att t.o.m. sänka åldersgränsen, får nuvarande 18-årsgräns
anses vara väl avvägd.
Kravet på kastrering
Kravet på att den som ansöker om ändrad könstillhörighet skall vara
steriliserad eller på annat sätt sakna fortplantningsförmåga tas bort från
lagstiftningen. I stället föreslås (6.2.9) att ett villkor för ändring av
könstillhörigheten skall vara att sökanden får sina könskörtlar avlägsnade.
Förvaltningen konstaterar att utredaren framställer detta närmast som att
kastrering vore en mindre ingripande åtgärd än sterilisering. Detta är
naturligtvis inte fallet, och borde framgå.
I sammanhanget vill förvaltningen peka på att föreslagna
9 § å ena sidan kan anses överflödig mot bakgrund av kraven i 2 § men att
paragrafen, om den anses nödvändig, i vart fall redaktionellt borde placeras
efter 10 §.
Frågan om irreversibilitet beträffande möjligheten att bli
biologisk förälder
Utredaren föreslår att det inte ska finnas något förbud mot att den som vill
få könstillhörigheten ändrad ha sparat sperma eller ägg i nedfryst skick.
Förvaltningen konstaterar, liksom utredaren, att det inte finns något
uttryckligt förbund mot att den som vill få könstillhörigheten ändrad inte
har sparat sperma eller ägg i nedfryst skick. I praxis har dock
socialstyrelsens rättsliga råd avslagit en ansökan om ändrad
könstillhörighet för en person av denna anledning. Frågan är ännu inte
avgjord av Regeringsrätten.
Förvaltningen avstår ifrån att ha synpunkter på den etiska problematiken i
denna del. Förvaltningen vill dock i sammanhanget peka på att det inte är
självklart att ett förbud av detta slag går att kontrollera eftersom den
berörde skulle kunna förvara gameter, sperma eller ägg, i ett annat land.
Omvandling av äktenskap eller partnerskap
Kravet att en sökande skall vara ogift för att kunna beviljas ändrad
könstillhörighet tas enligt förslaget (6.3.7.) i princip bort. Ett äktenskap
omvandlas till ett registrerat partnerskap och ett registrerat partnerskap
omvandlas till ett äktenskap om en make/registrerad partner får sin
könstillhörighet ändrad. En förutsättning för att så skall ske är att maken
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eller den registrerade partnern samtycker till en sådan omvandling. Om
maken eller den registrerade partnern inte lämnar samtycke till att
äktenskapet eller partnerskapet omvandlas, måste äktenskapet eller
partnerskapet upplösas innan ändring av könstillhörigheten kan fastställas.
Förvaltningen har inga invändningar mot detta förslag.
Beslutet om omvandling av äktenskapet/partnerskapet ska enligt
utredarens förslag fattas av socialstyrelsens rättsliga råd i samband med att
beslut fattas om ändring av könstillhörigheten för en av
makarna/partnerna, och registrering av den nya samlevnadsformen sker i
samband med registreringen av ändringen av kön i folkbokföringen.
Förvaltningen uppfattar detta som ett praktiskt förfarande.
Förslaget är baserat på rådande lagstiftning på familjerättsområdet.
Utredaren anser att frågan om samtyckeskrav bör, enligt utredaren,
övervägas vidare för det fall att könsneutrala äktenskap införs och slutlig
ställning till den aktualiserade frågan tas först i samband med ett sådant
införande.
Förvaltningen har inga invändningar mot detta förslag.
Utökad personkrets
Tillstånd till ändrad könstillhörighet skall enligt förslaget inte längre (6.4.6)
vara förbehållet svenska medborgare. Sådant skall kunna meddelas även
utländsk medborgare som är bosatt här i landet. Bosättningsbegreppet skall
därvid tolkas på samma sätt som i socialförsäkringslagen, dvs. den
utländske medborgaren måste antas komma att vistas i Sverige i minst ett
år framöver.
Förvaltningen har inga invändningar mot detta förslag men konstaterar, se
nedan, att det finns risk att detta innebär ökad arbetsbörda för berörda
enheter med åtföljande ekonomiska konsekvenser.
Dessutom bör enligt utredaren uppställas som villkor att en utländsk
medborgare har bott i Sverige under minst ett år i direkt anslutning till
beslutet om ändrad könstillhörighet. En utländsk medborgare som får
könstillhörigheten ändrad i Sverige bör ges information om att detta beslut
inte automatiskt överförs till medborgarskapslandets folkbokföring och
upplysningar om de konsekvenser som kan uppstå när personen skall
ansöka om nytt pass.
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Förvaltningen delar utredarens uppfattning att det viktigt att den berörde
transsexuelle upplyses om de konsekvenser den ändrade könstillhörigheten
kan komma att få i medborgarskapslandet, konstaterar att detta inte fått
något uttryck i lagförslaget.
En person – svensk eller utländsk medborgare – som genomgått en
könskorrigerande operation utomlands men för vilken frågan om
könstillhörighet inte har prövats ska enligt förslaget kunna ansöka om
ändring av könstillhörigheten hos socialstyrelsens rättsliga råd. Samma
regler skall därvid gälla för erhållande av ändrad juridisk könstillhörighet
som för de transsexuella patienter som genomgått TS-utredningen och den
könskorrigerande operationen i Sverige. Detta innebär att en läkare som
har erforderlig specialistkompetens på området konstaterar att de krav som
uppställs för ändring av könstillhörigheten är uppfyllda. Det bör
överlämnas åt den medicinska professionen att utarbeta närmare rutiner
för hanteringen i Sverige av sådana personer.
Förvaltningen har inget att invända mot annat i denna del än att det
överlåts åt den medicinska professionen att utarbeta närmare rutiner för
hanteringen i Sverige av sådana personer. Förvaltningen menar av
rättsäkerhetsskäl att man kunde överväga om inte närmare regler kring
detta istället borde framgå av lagtext eller på annat sätt i bindande
föreskrifter.
Kravet på transsexuell anamnes
Utredaren föreslår (6.6.3) att det idag gällande uttrycket och kravet för
ansökan att den sökande ”sedan ungdomen” upplever att han tillhör annat
kön än det som framgår av folkbokföringen tas bort från lagstiftningen.
Uttrycket ”sedan ungdomen ” föreslås ersättas med uttrycket ”sedan
avsevärd tid”.
Förvaltningen konstaterar att man genom den förändrade lydelsen av detta
krav vinner att även den som är sekundärt transsexuell kommer att
omfattas. Det finns anledning att trots denna vinst överväga om det inte
kan uttryckas på annat, ännu bättre sätt. Förslagsvis kunde det uttryckas
”under stor del av sitt liv eller sedan många år”.
I avvaktan på att ytterligare kunskap vinns bör enligt utredaren primärt och
sekundärt transsexuella behandlas lika.
Förvaltningen delar denna uppfattning under förutsättning att det finns
medicinsk evidens för att så bör ske.
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Intersexuellas könstillhörighet
Möjligheten för en somatiskt intersexuell person att få sin könstillhörighet
ändrad med stöd av lag bör enligt utredaren (6.7.4) kvarstå. Nuvarande
bestämmelse bör överföras till den nya lagen om ändring av
könstillhörighet med samma materiella innehåll som för närvarande men
med en något annorlunda formulering.
Förvaltningen delar denna uppfattning.
Handläggningen av könstillhörighetsärenden som avser somatiskt
intersexuella personer bör enligt utredaren alltjämt ske hos rättsliga rådet.
Förvaltningen har inget att invända.
Ordet ”missbildning” som beskrivning av ett intersexuellt tillstånd bör
enligt utredaren ersättas med uttrycket ”könsorgan med ett sådant
utseende”.
Förvaltningen tillstyrker förslaget om användningen av den mer neutrala
beteckningen.
Hänvisningar
Innehållet i 7 § slår fast att könstillhörighetsfastställande, i vart fall som
huvudregel, ska gälla vid tillämpning av ”all annan” lagstiftning.
Förvaltningen, som i och för sig ställer sig tvekande till uttrycket ”all annan
lagstiftning” menar ändå mot bakgrund av innehållet i 7 § att innehållet i
föreslagna 6 § andra och tredje styckena med hänvisningar till namnlagen
och folkbokföringslagen framstår som överflödiga.
Kastreringslagens upphävande
Förvaltningen tillstyrker utredarens förslag (6.8.5) att kastreringslagen
upphävs.
Tillstånd för könskorrigering
Förvaltningen menar att kravet på tillstånd för könskorrigering inte är
självklart. Om man jämför med den frihet som finns för den medicinska
professionen och det intersexuella barnets vårdnadshavare att utan
tillstånd genomföra motsvarande åtgärder så kan skäl anföras för att även
könskorrigeringar senare i livet skulle kunna utföras utan samhällets
sanktion.
Konsekvenserna för landstingens vidkommande
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Utredaren menar i sin sammanfattning på sidan 19 att de lagda förslag en
inte innebär kostnadsökningar för landstingen utan i princip endast en
förändring av de villkor som personer som ansöker om ändrad
könstillhörighet skall uppfylla.
I sin konsekvensanalys säger han att ”Vi föreslår inte några ändringar när
det gäller det medicinska omhändertagandet av transsexuella eller
intersexuella patienter eller något annat som kan antas få betydelse för
verksamheten vid TS-vård eller landstingens ekonomi”.
Utredaren antar att förslag innebär att utländska medborgare, som varit
bosatta i Sverige i minst ett år, kommer att kunna få sin könstillhörighet
ändrad i Sverige kan antas innebära en mycket liten ökning av antalet
sökande, men bedömer att förslaget i denna del inte kommer att föranleda
mätbara ökade kostnader.
Enligt gällande rätt får fastställande av att en person tillhör det andra könet
meddelas endast för svensk medborgare. I förslaget till 5 § i den nya lagen
anges att sökanden skall vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige
sedan minst ett år tillbaka. Bosättningsbegreppet korresponderar med
samma begrepp i socialförsäkringslagen. Dessutom krävs av en utländsk
medborgare att han eller hon är stadigvarande bosatt i Sverige sedan minst
ett år tillbaka.
Förvaltningen vill peka på att för Stockholms läns landsting del berör detta
kapaciteten att genomföra utredning och framför allt de avancerade
kirurgiska ingrepp som ingår. Under utredningstiden kan mastektomi och
larynxkirurgi komma att genomföras och efter beslut i socialstyrelsens
rättsliga råd den resterande könskorrigerande kirurgin. Sverige är ett av de
få länder där samhället bekostar dessa ingrepp.
Om det skulle vara på det sättet att det uppfattas som attraktivt att komma
hit för att genomgå denna process och få den kirurgiska delen genomförd
med subvention skulle det kunna innebära ett ökat antal patienter.
Kapaciteten att genomföra dessa ingrepp är starkt begränsad och utgör en
del av den plastikkirugiska verksamheten i Stockholm och Linköping. För
närvarande genomförs ett trettiotal behandlingar per år. Även vid ett
mindre antal fall per år av utländska sökanden kan verksamheten således
komma att belastas påtagligt.
Det finns mot denna bakgrund anledning att ifrågasätta utredarens
bedömning av förslagets konsekvenser för landstingen.
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En fråga som inte beaktats i utredningen men som enligt förvaltningen är
värd att bevaka är att garantera ett system för underlättande av forskning
kring transsexuell problematik och krav på kvalitetskontrollprogram med
uppföljning av resultat på lång och kort sikt. Detta är för samhällets del en
nödvändighet.
Övergångsbestämmelser
Förvaltningen konstaterar att eventuellt behov av övergångsbestämmelser
inte berörs i betänkandet.

Mona Boström
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Författningsförslag
1 Förslag till lag (2008:000) om ändring av könstillhörighet
Härigenom föreskrivs följande.
Inledande bestämmelse
1 § I denna lag ges bestämmelser om villkor för ett beslut om ändring av könstillhörighet och om verkan
av ett sådant beslut.
Villkor för ändring av könstillhörighet
2 § En person kan efter egen ansökan få sin rättsliga könstillhörighet ändrad till det andra könets under
förutsättning att
1. han eller hon efter medicinsk utredning är konstaterat transsexuell,
2. han eller hon sedan avsevärd tid upplever att han eller hon tillhör annat kön än det som framgår av
folkbokföringen,
3. han eller hon sedan avsevärd tid uppträder i enlighet med denna könsroll, samt
4. han eller hon måste antas även i framtiden leva i en sådan könsroll.
För att en person skall kunna få sin juridiska könstillhörighet ändrad krävs att han eller hon har fått sina
könskörtlar borttagna.
Beslut om ändring av könstillhörighet enligt denna paragraf får meddelas endast om sökanden har fyllt
arton år.
3 § Har någon könsorgan med ett sådant utseende att det kan ge upphov till tvekan om hans eller hennes
könstillhörighet, kan han eller hon efter ansökan få fastställt att han eller hon tillhör det andra könet än det
som antecknats i folkbokföringen, om det är förenligt med utvecklingen av könsrollen och sådan
könstillhörighet är mest förenlig med sökandens kroppsliga tillstånd.
Gäller en ansökan som avses i första stycket den som fyllt arton år görs ansökningen av honom eller
henne själv. För annan görs ansökan av den eller dem som har vårdnaden om den person som ansökningen avser. Avser ansökningen barn som har fyllt tolv år, får fastställelse meddelas endast om barnet
har lämnat sitt samtycke.
4 § Som villkor för beslut enligt 2 eller 3 § gäller att sökanden inte är gift eller registrerad partner enligt
lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap eller att sökandens make eller registrerade partner skriftligen
har lämnat samtycke till sådan omvandling av äktenskapet eller det registrerade partnerskapet som anges i
8 §.
5 § Beslut enligt 2 eller 3 § får meddelas endast för svensk medborgare eller för utländsk medborgare som
är bosatt i Sverige sedan minst ett år tillbaka.

Verkan av beslut om ändring av könstillhörighet
6 § Beslut om ändrad könstillhörighet innebär att anteckningen om könstillhörighet skall ändras i
folkbokföringen och att nytt personnummer skall fastställas för den person som beslutet avser. Bestämmelser härom finns i folkbokföringslagen (1991:481).
Ett beslut om ändring av könstillhörighet innebär vidare att den person som beslutet avser har rätt att få
ett eller flera nya förnamn. Bestämmelser härom finns i namnlagen (1982:670).
7 § Könstillhörighet som fastställts med stöd av denna lag skall, om annat inte föreskrivs, gälla vid
tillämpning av all annan lagstiftning.
8 § Om den beträffande vilken det meddelas ett beslut om ändrad könstillhörighet är gift eller registrerad
partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap och hans eller hennes make eller registrerade
partner skriftligen har samtyckt till att äktenskapet eller partnerskapet omvandlas, skall i samband med
beslutet om ändrad könstillhörighet ske en omvandling av äktenskapet till ett registrerat partnerskap eller
av det registrerade partnerskapet till ett äktenskap.
Beslut om omvandling enligt första stycket fattas samtidigt som beslut fattas om ändring av
könstillhörigheten.
Omvandling verkställs genom anteckning härom i folkbokföringen.
Beslut om ändring av könstillhörighet och om tillstånd till könskorrigerande operation
9 § En ansökan om fastställelse enligt 2 § innefattar också en an-sökan om tillstånd att få könskörtlarna
borttagna.
10 § Är förutsättningar för att meddela fastställelse av ändrad könstillhörighet enligt 2 eller 3 § uppfyllda,
kan sökanden, efter särskild ansökan, få tillstånd till att ingrepp görs i hans eller hennes könsorgan i syfte
att göra dem mer lika det motsatta könets (könskorrigerande operation).
Sådant tillstånd kan ges också den beträffande vilken det tidigare fattats beslut om fastställelse av
ändrad könstillhörighet.
Ansökan om tillstånd enligt denna paragraf görs av den som vill genomgå ingreppet.
11 § Beslut enligt 2 och 3 §§ om fastställelse av ändrad könstillhörighet, enligt 8 § om omvandling av
äktenskap eller registrerat partnerskap samt om tillstånd enligt 10 § till könskorrigerande operation fattas
av Socialstyrelsen.
Finner Socialstyrelsen att förutsättningar för tillstånd enligt 2 § föreligger skall tillstånd meddelas
sökanden att få könskörtlarna borttagna. Om tillstånd till sådan åtgärd också sökts, skall särskilt tillstånd
ges till könskorrigerande operation.
Ett beslut om ändring av könstillhörighet skall förklaras vilande i avvaktan på besked att borttagande av
könskörtlarna har ägt rum. När Socialstyrelsen har fått bevis om att sådant ingrepp har skett, skall
styrelsen meddela ett slutligt beslut om ändring av könstill-hörighet.
Bemyndigande
12 § Socialstyrelsen får lämna närmare föreskrifter om vad som skall gälla för den medicinska utredning
som skall föregå ett beslut om ändring av könstillhörighet enligt 2 eller 3 §.

Erkännande av utländska beslut
13 § När det genom ett lagakraftvunnet beslut som fattats av en domstol eller myndighet i en främmande
stat har fastställts att en utländsk medborgare har en annan könstillhörighet än den som står antecknad för
honom eller henne i den svenska folkbokföringen, skall beslutet anses giltigt i Sverige utan särskild
fastställelse, om personen när beslutet fattades var medborgare i staten i fråga eller bosatt där.
Överklagande
14 § Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos all-män förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Tystnadsplikt
15 § Den som tagit befattning med ett ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon
därvid har erfarit om en enskilds personliga förhållanden.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).
Ansvarsbestämmelse
16 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet verkställer ingrepp som avses i 9 eller 10 § i strid med
denna lag döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är belagd med straff i
brottsbalken.
U

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008, då lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa
fall skall upphöra att gälla.

2 Förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken
Härigenom föreskrivs i fråga om äktenskapsbalken att det i balken skall införas en ny bestämmelse, 1
kap. 6 §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

U

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

Föreslagen lydelse
6§
Om en av makarna får ändrad könstillhörighet
fastställd med stöd av lagen (2008:000) om ändring
av könstillhörighet, skall äktenskapet omvandlas
till ett registrerat partnerskap. Närmare regler
härom finns i den nämnda lagen om ändring av
könstillhörighet.

3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap att det i lagen skall
införas en ny bestämmelse, 1 kap. 8 a §, med följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
8a§
Om en av partnerna får ändrad könstillhörighet
fastställd med stöd av lagen (2008:000) om ändring
av könstillhörighet, skall partnerskapet omvandlas
till ett äktenskap. Närmare regler härom finns i den
nämnda lagen om ändring av könstillhörighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

4 Förslag till lag om upphävande av lagen (1944:133) om kastrering
Härigenom föreskrivs att lagen (1944:133) om kastrering skall upphöra att gälla.
U

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

5 Förslag till lag om ändring i steriliseringslagen (1975:580)
Härigenom föreskrivs i fråga om steriliseringslagen (1975:580) att 3 § skall ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3§
Ansöker den som fyllt aderton men icke
tjugofem år och som är svensk medborgare eller
bosatt här i riket om sterilisering, får
socialstyrelsen lämna tillstånd därtill
1. om det föreligger beaktansvärd risk för att
arvsanlag som kan medföra allvarlig psykisk
störning, svårartad kroppslig sjukdom eller svårt
lyte av annat slag överförs till avkomling (genetisk
indikation),
2. i fråga om kvinna, om havandeskap till följd
av sjukdom, kroppsfel eller svaghet skulle medföra
allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa (medicinsk indikation), eller
3. i samband med ansökan om fastställelse enligt 1
§ lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall, om förutsättningar i
övrigt föreligger för sådan fastställelse.
U

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

Ansöker den som fyllt arton men inte tjugofem
år och som är svensk medborgare eller bosatt här i
riket om sterilisering, får Socialstyrelsen lämna
tillstånd till sådan åtgärd
1. om det föreligger beaktansvärd risk för att
arvsanlag som kan medföra allvarlig psykisk
störning, svårartad kroppslig sjukdom eller svårt
lyte av annat slag överförs till avkomling (genetisk
indikation), eller
2. i fråga om kvinna, om graviditet till följd av
sjukdom, kroppsfel eller svaghet skulle medföra
allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa
(medicinsk indikation).

6 Förslag till lag om ändring i namnlagen (1982:670)
Härigenom föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670) att det i lagen skall införas en ny
bestämmelse, 33 a §, med följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
33 a §
Den som med stöd av lagen (2008:000) om ändring
av könstillhörighet har fått en ny könstillhörighet
fastställd har rätt att byta ett eller flera av sina
förnamn till ett eller flera förnamn som motsvarar
den erhållna könstillhörigheten.

U

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

7 Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
Härigenom föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen (1991:481) att det i lagen skall införas en ny
bestämmelse, 18 b §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
18 b §
Den som med stöd av lagen (2008:000) om
ändring av könstillhörighet får en ny könstillhörighet fastställd skall tilldelas ett nytt
personnummer eller samordningsnummer som
motsvarar den nya könstillhörigheten.

U

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

