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Kronofogdemyndigheten har inga synpunkter på förslagen i promemorian utifrån 

de hänsyn som myndigheten har att beakta. En konsekvens av förslagen är att 

myndigheten kommer att handlägga fler ärenden där personen fått ett nytt 

personnummer på grund av könsbyte. Kronofogdemyndighetens yttrande 

begränsar sig till detta. 

 

Kronofogdemyndigheten har redovisat vilka administrativa konsekvenser och 

möjliga åtgärder som finns kring personer som ändrar könstillhörighet och får nytt 

personnummer i myndighetens yttranden över Juridiskt kön och medicinsk 

könskorrigering (SOU 2014:91), Transpersoner  i Sverige – Förslag till stärkt 

ställning och bättre levnadsvillkor (SOU 2017:92) och i Kronofogdemyndighetens 

sammanställning till Socialstyrelsens rapport Administrativa problem för personer 

som bytt juridiskt kön. 

 

Kronofogdemyndigheten handlägger årligen ett fåtal ärenden där personen fått ett 

nytt personnummer på grund av könsbyte. Som tidigare framförts har 

Kronofogdemyndigheten svårigheter att koppla samman den tidigare identiteten 

med den nya identiteten vilket beror på begränsningar i befintliga it-system. 

Nuvarande rutin är därför att hantera sådana ärenden manuellt och myndigheten 

har olika rutiner beroende på vilket verksamhetssystem som berörs. Den manuella 

hanteringen är resurskrävande och en utmaning i sig.  

 

I och med att eventuella exekutionstitlar (exempelvis domar och utslag om 

betalningsföreläggande) som har meddelats mot en person innan könsbyte 

kvarstår oförändrade efter det att byte av kön och nytt personnummer meddelats 

måste Kronofogdemyndigheten kunna hantera uppgifter som är kopplade till 

tidigare identitet. Kronofogdemyndighetens avsikt är att utreda möjligheten att 

anpassa myndighetens it-stöd för att kunna identifiera personer utifrån ett 

könsneutralt ID-nummer. Inom Kronofogdemyndigheten pågår ett omfattande 

arbete med att ersätta stordatorsystemen. Det arbetet beräknas vara klart inom två 

år. De förändringar som behöver göras kan inte utvecklas i nuvarande 

stordatorsystem utan måste utvecklas i de nya systemen. Först då kan det finnas 
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förutsättningar för att utveckla de förändringar som behövs för att kunna 

säkerställa en optimal handläggning. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde efter 

föredragning av verksjuristen Erika Karlsson. I den slutliga handläggningen har 

även deltagit biträdande rikskronofogden Cecilia Hegethorn Mogensen och 

rättschefen Ulrika Lindén.   

 

 

 

 

Christina Gellerbrant Hagberg 

 

    Erika Karlsson 

 


