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Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och
bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92)
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har anmodats att yttra sig över den rubricerade
remissen. UKÄ begränsar sitt yttrande till de frågor som berör ämbetets ansvarsområde.
Avseende de förslag som läggs fram i 14.8 Utfärdande av nya betygsdokument vid ändrat
juridiskt kön instämmer UKÄ i att Sverige, mot bakgrund av våra förpliktelser enligt
Europakonventionen, måste säkerställa rätten för personer med ändrat juridiskt kön att få
ut betygsdokument och närliggande handlingar i sitt nya personnummer. Ämbetet
instämmer därvid också i att nationella regler på området är nödvändiga, men delar inte
utredningens uppfattning att det är tillräckligt med allmänna råd eller riktlinjer.
Följaktligen avstyrker ämbetet förslaget att i det här skedet uppdra åt utvalda
myndigheter att ta fram nationella riktlinjer och föreslår i stället nationell lagstiftning på
området. UKÄ tillstyrker det förslag om fortsatt utredning som förs fram i 14.8.2.
Avsnitt 12.2.2
UKÄ kan som tillsynsmyndighet över universitet och högskolor komma att granska att
lärosätena hanterar aktuella frågor på ett likvärdigt och korrekt sätt. Ämbetet måste då
kunna stödja sig på bindande föreskrifter. Återgivandet av samrådet med
Universitetskanslersämbetet är delvis missvisande då ämbetets representanter redan då
var tydliga med att lagstiftning krävs. Ämbetet anser att betänkandet i övrigt, mot
bakgrund av de många juridiska otydligheter som lyfts fram, ger fortsatt stöd för den
uppfattningen.
Avsnitt 12.4.2
I betänkandet konstateras vidare att det visserligen inte förkommer några lagliga hinder
för berörda individer att få ut handlingar i nytt personnummer, men att det inte heller
föreligger någon explicit rätt. Med hänvisning till Sveriges förpliktelser enligt
Europakonventionen framstår därför behovet av nationell lagstiftning som än mer
angelägen för att säkerställa en sådan rätt för personer med ändrat juridiskt kön att, med
bibehållen integritet, snabbt och enkelt få ut betygsdokument i sitt nya personnummer.
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Beslut i ärendet har fattats av generaldirektören Anders Söderholm efter föredragning av
verksjuristen Tove Morén i närvaro av chefsjuristen Christian Sjöstrand, strategi- och
planeringsansvarige Per Westman samt kommunikatören Kristin Wengerholt.

Anders Söderholm
Tove Morén

