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Betänkandet Ändrad könstillhörighet – förslag till nya 
lag (SOU 2007:16    

 
Kronofogdemyndigheten (KFM) lämnar härmed sitt yttrande 
över rubricerade betänkande. 
 
Yttrandet är koncentrerat till de delar som berör 
Kronofogdemyndigheten, d v s det som avser juridiska 
frågor.  
 
KFM tillstyrker de förslag som föreslås av utredningen. 
 
Nödvändig koppling mellan den gamla och nya identiteten 
(5.5.3) 
 
Hanteringen hos KFM skiljer sig från den som beskrivs i 
utredningen. KFM för inte över de olika 
skulduppgifterna från den gamla till den nya 
identiteten. När en avisering inkommer från 
folkbokföringen om att någon fått ändrat personnummer 
skrivs en handläggarnoteringen för den nya identiteten. 
I handläggarnoteringen framgår vilka målnummer som 
också ska omfattas (det gamla personnumret) i ett 
verkställighetsbeslut riktat mot den nya identiteten. 
Någon maskinell koppling finns inte mellan de olika 
personnumrn/identiteterna. 
 
Anledningen till att skulduppgifterna inte förs över 
från den gamla till den nya identiteten är att 
exekutionstiteln är utfärdad på den gamla identiteten 
och en ändring i en befintlig exekutionstitel inte har 
ansetts som möjlig. 
 
Denna hantering kan orsaka problem genom att vissa 
borgenärer inte får medel tilldelade vid utmätning då 
det inte finns en direktkoppling mellan den gamla och 
den nya identiteten. KFM handlägger en handfull ärenden 
av detta slag årligen. För närvarande handläggs de 
uppkomna situationerna från fall till fall. 
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I regel har båda personnumren skyddad identitet.    
 
Rent teknisk finns möjligheten att göra en s.k 
sambandsregistrering mellan den gamla och den nya 
identiteten men detta har inte ansetts tillämpligt för 
denna situation med hänsyn till de personer det gäller. 
 
Det behöver utredas närmare hur gäldenärer med ”dubbla” 
personnummer p g a ändrat kön ska hanteras på bästa 
sätt. 
 
Ett förslag skulle vara att ha en form av 
sambandsregistrering som är sekretessbelagd. För detta 
krävs en utveckling av tekniken  i indrivnings- och 
utsökningsdatabasen. 
 
Betalningsföreläggande 
 
I de fall en ansökan om betalningsföreläggande inkommer 
till KFM och det avser en gammal identitet begärs en 
komplettering från sökande eftersom den gamla 
identiteten inte finns kvar i folkbokföringssystemet, 
dvs någon direkt koppling finns inte till den nya. 
Utslag som utfärdats mot den gamla identiteten ändras 
inte till den nya.  
 
 
Beslut i detta ärende har meddelats av undertecknad 
rikskronofogde. I den slutliga handläggningen har  Mats 
Å Eriksson och Karin Berglöf Hedar, föredragande, 
deltagit. 
 
 
 
Eva Liedström Adler 
 
 
 
 
 
     Karin Berglöf Hedar 
         


