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Stockholm den 7 november 2019                                       Förvaltningsrätten i Malmö 
                   Mål nr 11484-19 
 
 
Mio Cibulka ./. Skatteverket angående folkbokföring m.m. 
 
I egenskap av ombud för Mio Cibulka inkommer jag med en komplettering av 
överklagandet från den 27 september 2019.  
 
KLAGANDE 
Hannah Mio Cibulka 

 
 

 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Skatteverkets beslut daterat 2019-09-10, Dnr 1854018326, att avslå klaganden, Hannah 
Mio Cibulka, hädanefter Mio, ansökan om ändring av personnummer samt ändring av 
registreringen av könstillhörighet i folkbokföringsdatabasen.  
 
OMBUD 
Jurist Silas Aliki Quezada 
Folkets Juristbyrå 
Sibeliusgången 14 
16573 KISTA 
silas@folketsjuristbyra.se 
Tel: +46 739 60 43 93 
 
SAKEN 
Registrering av personnummer, registrering av uppgifter om könstillhörighet i 
folkbokföringsdatabasen.  
 
YRKANDEN 
Hannah Mio Cibulka yrkar: 
att Skatteverkets beslut upphävs och ändras, 
att Mio tilldelas ett könsneutralt personnummer, samt 
att Mio registreras i folkbokföringsdatabasen i enlighet med könstillhörighet X/diverse, i 
enlighet med sin passhandling.  
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GRUNDER 
Bakgrund 
Mio har hos Skatteverket ansökt om att ändra sitt personnummer till ett könsneutralt 
alternativ, överensstämmande med Mios registrering i Tyskland, könstillhörighet X 
(Diverse). Mio har även ansökt om att registrera sin könstillhörighet som X (Diverse) i 
den svenska folkbokföringen.  Till stöd för ansökan har ingivits bl.a. födelseattest från 
Tyskland där könstillhörigheten X (Diverse) framgår. Skatteverket avslog Mios ansökan 
2019-09-10 med motiveringen att Mio är registrerad i Sverige med ett personnummer 
som motsvarar manlig könstillhörighet, och att det, eftersom det enbart finns två juridiska 
kön i Sverige, inte kan ske en registrering av könstillhörighet till ett tredje juridiskt kön, 
samt att, eftersom födelsenumret i personnumret motsvarar antingen man eller kvinna, 
personnumret inte kan ändras så att det motsvarar ett könsneutralt sådant. I målet är 
således två frågor aktuella. Dels frågan om registrering av könstillhörighet i 
folkbokföringen, dels frågan om tilldelning av personnummer.  
 
Regleringen i folkbokföringslagen m.m. 
Av 1 § första stycket folkbokföringslagen (1991:481) framgår att förutom fastställande av 
en persons bosättning får även registrering av uppgifter om identitet, familj och andra 
förhållanden ske i folkbokföringsdatabasen. Kön är en sådan uppgift som kan härledas till 
en persons identitet. I rättslig mening finns det två kön: kvinna och man. Av 18 § 
folkbokföringslagen framgår att personnumret innehåller födelsetid, födelsenummer och 
en kontrollsiffra. Födelsetiden anges med sex siffror, två för året, två för månaden och två 
för dagen i nu nämnda ordning. Vidare framgår av samma bestämmelse att födelsenumret 
består av tre siffror och är udda för män och jämnt för kvinnor. Av födelsenumret 
framgår det kön som följer av folkbokföringsdatabasen. Motsvarande regler finns i 18 a § 
folkbokföringslagen för personer som i stället för personnummer tilldelas 
samordningsnummer, vilket alltså också utvisar det kön som följer av folkbokföringen.  
 
HFD har i HFD 2012 ref. 31 uttalat i huvudsak följande. Folkbokföringen ska tillgodose 
samhällets behov av basuppgifter och måste därför innehålla korrekta och aktuella 
personuppgifter. Skatteverket ska normalt inte göra någon egen närmare prövning i sak 
av de uppgifter som ska registreras inom folkbokföringen (RÅ 2000 not. 122). De 
formella förutsättningarna för registrering måste emellertid vara uppfyllda. Vidare 
framgår av HFD 2019 ref. 9 att det är den enskilde som har bevisbördan för att 
registrerade uppgifter är oriktiga, och att den enskilde måste kunna prestera bevisning 
som innebär att de registrerade uppgifter som hen vill ha registrerade är riktiga. I 
ifrågavarande mål ligger bevisbördan för att den registrerade könstillhörigheten som man 
är oriktig initialt på Mio. För att styrka att den nu registrerade könstillhörigheten som 
man är felaktig, och att Mios könstillhörighet är X (Diverse), inges kopia på Mios tyska 



 
Folkets Juristbyrå Postadress: www folketsjuristbyra.se  Folkets Juristbyrå Postadress: www folketsjuristbyra.se  
Besöksadress:  Sibeliusgången 14  info@folketsjuristbyra.se 
Hantverkargatan 26   16473 Kista Tel: +46 739 60 43 93 
112 21 Stockholm  

passhandling som Bilaga 1. Av passhandlingen framgår, i likhet med tidigare ingiven 
födelseattest, Mios könstillhörighet som X (Diverse). 

 
Det ovan anförda innebär att de uppgifter som registreras i folkbokföringen skall vara 
korrekta, samt att Skatteverket som huvudregel inte ska göra någon överprövning av de 
uppgifter som ligger till grund för registreringen, utan godta exempelvis uppgift om kön. 
I ifrågavarande fall utgör folkbokföringens regler om hur kön framgår av personnumret 
ett hinder enligt Skatteverket för att registrera Mios könstillhörighet i folkbokföringen i 
enlighet med Mios tyska passhandling. Skatteverket har således gjort en egen 
överprövning, med stöd av reglerna om personnummers utformning, och registrerat Mios 
könstillhörighet felaktigt som man, med stöd av tidigare och nu inaktuella uppgifter. 
Detta strider mot det uttalade syftet med folkbokföringslagstiftningen att tillgodose 
samhällets behov av basuppgifter som är korrekta och aktuella.  
 
I alla händelser bör således det ovan anförda, för det fall förvaltningsrätten inte upphäver 
och ändrar det överklagade beslutet, leda till att frågan återförvisas till Skatteverket för att 
myndigheten skall göra en utredning om möjligheterna att registrera Mios 
könstillhörighet korrekt i folkbokföringen. Ingen lagstiftning reglerar specifikt 
registreringen av kön i folkbokföringen, utan den registreringspraxis som finns bygger 
enbart på att det för närvarande bara finns två typer av personnummer i Sverige, och att 
dessa kodas som manligt juridiskt kön respektive kvinnligt juridiskt kön. Det finns 
således inget hinder att, även med ett manligt kodat personnummer, hitta en lösning där 
Mios könstillhörighet registreras korrekt åtminstone i folkbokföringen.  

 
EU-rättslig reglering 
Av art. 21.1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) framgår att personer 
som är medborgare i något av Europeiska unionens medlemsländer skall tillförsäkras fri 
rörlighet inom unionen. 
Av den grundläggande europarättsliga principen om likabehandling framgår även att 
otillåten särbehandling av unionsmedborgare inte är tillåten.  
Av Europeiska unionens stadga om den grundläggande rättigheterna, ofta benämnt 
sociala stadgan, framgår av art. 21, som kodifierar principen om icke-diskriminering, att 
all diskriminering på grund av bland annat kön skall vara förbjuden. Sociala stadgan är 
tänkt som ett förtydligande av de grundläggande mänskliga rättigheter som återfinns i 
Europakonventionen.  

 
I ljuset av detta ställer Mio sig frågande till hur Skatteverkets beslut av avslå Mios 
ansökan om ändring av personnumret, samt ändring av de registrerade uppgifterna i 
folkbokföringen, påverkar den fria rörlighet som tillkommer Mio i egenskap av 
unionsmedborgare. En person i samma situation som Mio, men med en könstillhörighet 
som man eller kvinna, hade inte drabbats av den nu föreliggande begränsningen i sin fria 
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rörlighet, utan hade fått den i Tyskland fastställa könstillhörigheten registrerad korrekt i 
Sverige i enlighet med sin passhandling och födelseattest. Mios fria rörlighet begränsas 
således på ett sätt som har ett direkt och ovedersägligt samband med Mios könsidentitet 
och i hemlandet fastställda könstillhörighet. Det innebär att Skatteverkets beslut i 
ifrågavarande fall inte bara är en otillåten inskränkning av Mios fria rörlighet. Beslutet 
utgör även otillåten särbehandling baserad på könsidentitet/könstillhörighet, i strid med 
likabehandlingsprincipen, då det enbart är på grund av Mios könstillhörighet som X 
(Diverse) som Mio förnekas en korrekt registrering av sina identitetsuppgifter.  
 
EU-domstolens avgörande i målet Case C-673/16 - Relu Adrian Coman and Others v 
Inspectoratul General pentru Imigrări and Others är tillämpligt i sammanhanget. Målet 
gällde en rumänsk medborgare som gift sig utomlands med en annan man. I Rumänien är 
samkönade äktenskap inte tillåtna och Rumänien nekade därför maken, som inte var 
rumänsk medborgare, uppehållstillstånd (som en maka till en rumänsk man dock hade 
erhållit). EU-domstolen menade att det förvisso ligger inom EUs medlemsstaters egna 
beslutanderätt huruvida de tillåter samkönade äktenskap eller inte. Däremot menade EU-
domstolen att medlemslandet genom att neka en medborgarens samkönade make/maka 
uppehållstillstånd, förhindrande EU-medborgarens uppehållsrätt vilket inte är tillåtet med 
hänsyn tagen till rätten till fri rörlighet för unionsmedborgare. Resonemanget är analogt 
tillämpligt på Mios situation. Vidare konstaterade EU-domstolen i målet att enligt fast 
rättspraxis kan en begränsning av den fria rörligheten för personer som är oberoende av 
de berörda personernas nationalitet, vara motiverad om den grundar sig på objektiva 
hänsyn till allmänintresset och står i proportion till det legitima syfte som eftersträvas 
med de nationella bestämmelserna. Intresset av att registrera korrekta uppgifter i enlighet 
med folkbokföringslagstiftningen, samt Mios fria rörlighet som unionsmedborgare och 
Mios rätt till privatliv, står i ifrågavarande mål står här emot att Sverige för närvarande 
enbart tillåter två juridiska kön i fråga om personnummer. Det framstår som tveksamt att 
prioritera statens intresse av att enbart tillåta två juridiska kön i personnumret, en ordning 
som för övrigt saknar vidare motivering kring varför det är viktigt med två juridiska kön, 
före såväl intresset av att korrekta uppgifter registreras i folkbokföringen, som Mios 
intresse av att kunna identifiera sig korrekt i Sverige, Mios fria rörlighet i egenskap av 
unionsmedborgare, Mios rätt till privatliv, samt Mios rätt att inte utsättas för 
diskriminering enbart på grund av sin könstillhörighet.  

 
Övrigt 
I och med Skatteverkets beslut är Mio vidare, för det fall Mio behöver skaffa svenska ID-
handlingar, hänvisad till att begära ID-handlingar med felaktiga uppgifter. För det fall 
Mio i dag skulle ansöka om svenskt ID-kort, skulle Mio tvingas få ett sådant kort utfärdat 
med ett personnummer som utvisar felaktig könstillhörighet. Det strider mot syftet med 
folkbokföringen; att uppgifter som registreras ska vara korrekta. Att neka Mio en korrekt 
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registrering av sin könstillhörighet i Sverige strider således även mot artikel 8 i 
Europakonventionen, om rätt till privatliv.    
 
Ett antal länder har vidare redan infört könstillhörighet X (Diverse), eller motsvarande 
reglering, i officiella register, ID-handlingar och passhandlingar. Som exempel kan 
nämnas Kanada, Pakistan, Irland, Indien, Malta, Österrike och Nya Zeeland. Även 
Nederländerna har efter en rättsprocess utfärdat en sådan passhandling.1 I det målet 
resonerade domstolen att beslutet att neka klaganden, Leonne Zeegers, en korrekt 
registrering av könsidentiteten som X, stred mot rätten till privatliv, självidentifikation 
och personlig autonomi.2 Liknande hänsyn gör sig enligt ovan gällande i nu aktuellt mål.  
 
Dag som ovan,  
Silas Aliki Quezada 
 
BILAGA 1 
Kopia på Hannah Mio Cibulkas tyska passhandling, utvisande Mios könstillhörighet som 
X (Diverse). 
 

1 https://www.pinknews.co.uk/2018/10/22/first-gender-neutral-passport-netherlands/ 
2 https://www.bbc.com/news/world-europe-45914813




