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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-02-22 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt 

justitierådet Annika Brickman 

 

Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad 

könstillhörighet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 14 februari 2013 (Socialdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

1. lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstill-

hörighet i vissa fall 

2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Eva Willman, 

biträdd av kanslirådet Martin Färnsten. 

 

Förslagen föranleder följande yttranden: 

 

Lagrådet (Billum och Brickman) anför: 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

F.d. justitierådet Victor anför: 
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I lagrådsremissen föreslås att kravet på sterilisering och förbudet mot 

bibehållen fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet i 

lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall ska tas bort. 

Vidare lämnas förslag till ett par följdändringar i offentlighets- och 

sekretesslagen. 

  

Förslagen grundar sig på en under hösten 2012 inom Social- 

departementet utarbetad departementspromemoria, Avskaffande av 

steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet (Ds 2012:46) 

som därefter remissbehandlats. 

 

Bakgrunden till departementspromemorian var i sin tur den bedöm-

ning som regeringen gjorde i propositionen Ändrad könstillhörighet 

(prop. 2011/12:142) att steriliseringskravet borde avskaffas och att 

de rättsliga konsekvenserna av en sådan ändring därför borde ut-

redas skyndsamt. Regeringen förklarade sig ha för avsikt att åter-

komma med förslag i denna del och gjorde den bedömningen att 

ändringarna borde kunna träda i kraft senast den 1 juli 2013. 

 

Jag har inte några invändningar mot de framlagda förslagen i sig. 

Jag finner emellertid anledning att framhålla att någon sådan utred-

ning av de rättsliga konsekvenserna av den föreslagna ändringen 

som utlovats inte har genomförts.  

 

Departementspromemorian innehåller inte någon egentlig analys av 

konsekvenserna för exempelvis den föräldraskapsrättsliga regle-

ringen utan endast ett konstaterande av att denna inte är ”direkt 

anpassad efter samtliga situationer som kan uppkomma om kravet 

på sterilisering slopas” samt bedömningen att ”befintliga bestämmel- 
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ser och principer kan tillämpas analogivis utan att det medför 

rättsosäkerhet”.  

 

Något ytterligare underlag lämnas inte i remissen i vilken samma 

bedömning görs som i promemorian. I remissen instämmer 

emellertid regeringen i den bedömning som ett stort antal remiss-

instanser gör om vikten av att, framför allt, den föräldraskapsrättsliga 

regleringen i de nya situationer som kan uppkomma vid ett slopat 

krav på sterilisering ”följs upp”. Regeringen förklarar sig därför ha för 

avsikt att under innevarande år ge en utredning i uppdrag att noga 

uppmärksamma vilka eventuella svårigheter det avskaffade sterilise-

ringskravet medfört vid tillämpningen av den föräldraskapsrättsliga 

regleringen och om den finner anledning till ändring av den föräldra-

skapsrättsliga regleringen även överväga hur detta påverkar annan 

lagstiftning. 

 

En av Lagrådets centrala uppgifter är att granska hur framlagda 

förslag förhåller sig till rättsordningen i övrigt (8 kap. 23 § 1 

regeringsformen). En förutsättning för att Lagrådet ska kunna göra 

en sådan granskning är att det i beredningsunderlaget för framlagda 

förslag finns en analys av denna fråga. Det underlag som finns i 

detta hänseende när det gäller det nu framlagda förslaget uppfyller 

uppenbarligen inte heller enligt regeringens bedömning de krav som 

man normalt bör ställa eftersom man förklarar sig ha för avsikt att 

tillsätta en utredning med uppgift att utreda de frågor som egentligen 

borde vara utredda innan ett förslag lades fram. 

 

Från de synpunkter som Lagrådet har att beakta måste alltså under-

laget för de framlagda förslagen anses vara behäftat med betydande 

brister. Bristerna är emellertid inte av det slaget att jag på grund av 
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dessa funnit anledning att direkt motsätta mig att förslaget nu läggs 

till grund för lagstiftning. 

 

 

 


