
Socialutskottets betänkande nr 14 

Nr 14 

Socialutskottets betänkande med anledning av dels propositionen 
1975:18 med förslag till steriliseringslag, m. m. jämte motion, dels 
propositionen 1975:50 i vad avser förslag till lag om ändring i lagen 
(1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna 
handlingar 

Propositioner 

I propositionen 1975: 18 har regeringen (justitiedepartementet) föreslagit 
riksdagen att antaga följande vid propositionen fogade förslag till 

I. steriliseringslag, 
2. lag om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rutten att ut

bekomma allmiinna handlingar, 
3. lag om Undring i rättshjiilpslagen ( 1972:429). 

I propositionen 1975:50 har regeringen (socialdepartementet), såvitt här 
iir i fråga. föreslagit riksdagen att antaga vid propositionen fogat förslag 
till lag om Undring i lagen (1937:249) om inskränkningar i riitten att ut
bekomma all111iinna handlingar. 

Övriga lagförslag i propositionen 1975:50 har behandlats av utskottet i 
betänkandet 1975:8. · 

I detta betänkande behandlar utskottet en med anledning av propositionen 
1975:18 viickt motion, 1975:2008, av fru Kristensson 111. n. (111). Motions

yrkandena redovisas på s. 6 och 7. 
De i propositionen 1975: 18 och propositionen 1975:50 föreslagna iind

ringarna i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekomma all
männa handlingar har sammanförts och upptagits i ett av utskottet utarbetat 
lagförslag. Detta lagförslag samt de i propositionen 1975: 18 framlagda för
slagen till steriliseringslag och lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) 

har följande lydelse. 

I Riksdag<'n /'175. 11 sam/. Nr 14 

SoU 1975:14 



SoU 1975:14 

1 Förslag till 
Steriliseringslag 

1-hirigenom f'öreskrives följande. 

2 

~ Denna lag iiger tilliimpning på sådant ingrepp i könsorganen som utan 
alt innebiira kastrering medför varaktigt upphiivande av fortplantningsför

mågan !sterilisering). Lagen gäller dock icke ingrepp som utförs som ett 

led i behandlingen av kroppslig sjukdom. 

2 ~ På egen begiiran får den steriliseras som har fyllt tjugofem år och som 
iir svensk medborgare eller bosatt hiir i riket. Viigras sterilisering, skall frågan 
omedelbart understiillas socialstyrelsens prövning. 

3 ~ Ansöker den som fyllt aderton men icke tjugofem år och som iir svensk 

medborgare elk:r bosatt hiir i riket om sterilisering, får socialstyrelsen 1Lin111a 
tillsttmd diirtill 

I. om det föreligger beaktansviird risk för all arvsanlag som kan medföra 

allvarlig psykisk sjukdom eller abnormitet, svårartad kroppslig sjukdom eller 
svårt lyte av annat slag överförs till avkomling !genetisk indikation), 

2. i fråga om kvinna, om havandeskap till följd av sjukdom, kroppsfel 

eller svaghet skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hiilsa (medi

cinsk indikation l. eller 

3. i samband med ansökan om fastsliillelse enligt I ~ lagen ( 1972: 119) 
om faststiillande a\· könstillhörighet i vissa fall. om förutsiittningar i övrigt 

föreligger för sädan faststiillelse. 

4 \ Mot socialstyrelsens beslut i lirencle om tillständ till sterilisering lår 
talan ej föras. 

5 ~ Sterilisering får ej ske utan att elen som begiir åtgiirden noggrant har 
informerats om ingreppets innebörd och följder samt. i förekommande fall. 
om andra möjligheter att förebygga havandeskap. 

6 ~ Endast den som iir behiirig att utöva liikar·yrket får utföra sterilisering. 

Sterilisering av kvinna skall ske på allmänt sjukhus eller på annan sjuk
värdsinriillning som socialstyrelsen godkiinner. 

7 ~ Den som har tagit befattning med steriliseringsiirende får ej obehörigen 

yppa vad han cUrvid erfarit om enskilds personliga förhållanden. 

8 ~ lJtför någon uppsMligen sterilisering i strid med denna lag. diimes till 

biiter eller fiingelse i högst sex månader, om ej giirningcn iir belagd med 

straff i brottsbalken. 

Denna lag triider i kraft elen I _januari 1976, då lagen ( 1941 :282) om ste
rilisering skall upphiira alt giilla. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att utbekom
ma allmänna handlingar 

Hiirigenom fiireskrivcs att 14 ~lagen ( 1937:249) om inskriinkningar i riitten 

att uthekomma allmiinna handlingar' skall ha nedan angivna lydelse. 

Ntffarmuf(' (wle/se Fiireslagen f vdcf5c' 

14 ~· 
llandlingar vilka av liikare eller hos socialstyrelsen eller pä liikares eller 

styrelsens föranstaltande uppriittas till utredning i mål eller iirende hos dom

stol eller i iirende som avses i giftermålshalken; handlingar i iirenden rörande 

kriminologisk undersökning för forskningsiindamål; handlingar vilka upp

riittas vid psykologisk undersökning som ut forts for forskningsiindamäl eller 

i samhand med inskrivning av viirnpliktiga eller yrkesviigledning, arhetsvård 

eller omskolning eller i iirende om anställning eller upphörande av anstiill

ning hos myndighet eller i iirende om uttagning av anstiilld hos myndighet 

till viss utbildning eller tjiinstgöring; handlingar i iirenden hos statens ar

betsklinik eller kommunalt arhetsvårdsinstitut rörande prövning av han

dikappade eller från arbetssynpunkt svi\rbedömda personers förutsiittningar 

för arbete eller rörande arbetstriining av sådana personer; liikarutl[11anden 

i iirenden om statlig personalpensionering; handlingar i iirenden enligt lagen 

11972: 119) om faststiilla nde av könstil lhörighet i vissa fall; hand I ingar rörande 

uppsökande verksamhet som enligt lag åligger socialniimnd; handlingar i 

iirenden rörande hiilsovi\rd, sjukvård, socialhjiilp, understöd vid harnshörd, 

samhiillets barnavård och ungdomsskydd eller eljest harnavårclsniimnds 

verksamhet, säclan familjerädgivning som drives av kommun, lands

tingskommun, församling eller kyrklig samfällighet, riitt för enskilda att 
inköpa alkoholhaltiga drycker, behandling av alkoholister eller eljest nyk

terhetsniimnds verksamhet, allmän försiikring eller yrkcsskadeforsiikring 

eller eljest riksförsiikringsverkets. försiikringsrådets eller allmiin försiikrings

kassas verksamhet, studiestöd under sjukdom, tillsyn å understödsförening

ar, hjiilpverksamhet vid arbetslöshet; så ock handlingar i iirenden rörande 

kontroll å uttunningar, som hiir i riket vistas eller hit söka tilltriide, må, 

i vad de angå enskilds personliga förh<lllanden, icke utan hans samtycke 

till annan utliimnas tidigare iin sjuttio är efter handlingens datum .. !\ven 

utan sådant samtycke skall dock handling som nu sagts utliimnas. om, 

med hiinsyn till det iindamål för vilket utliimnande åstundas och omstiin

dighcterna i övrigt, trygghet kan anses vara för handen, att det ej kommer 

att missbrukas till skada eller förklenande för den vilkens personliga för

hållanden i handlingen avses eller för hans niira anhöriga. Vid utliimnande 

höra erforderliga förbehåll göras. 

'Lagen omtryckt 1971:203 
'Med föreslagen lydelse avses lydelse enligt förslag i prop. 1975:18 Ol:h prop. 1975:50. 
'Senaste lydelse 1974:903. 

I · /\ ik1dagrn I '175. I:'. .1.1111/ . . Yr i.; 
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Numrandc ~rdels<' Fiireslagen lrdelse 

Angfa handling, som i första stycket avses, någons intagning, vård elkr 

behandling [1 anstalt eller inriillning eller nägons vård eller behandling av 

l:ikare annorstiides :in å anstalt, och linnes grundad anledning antaga att 

genom handlingens utliimnande :indamälet med vården eller behandlingen 

skulle motverkas eller n:''tgons personliga säkerhet siillas i fara. mi1 utliim

nande viigras, iindock att enligt bestämmelserna i första stycket utl:imnande 

bort ske. Likaledes må utbekomrnande av handling, utvisande vem som 

gjort anm:ilan i :irende rörande samhällets barnavård eller ungdomsskydd 

eller rörande behandling av alkoholister eller vem som eljest liimnat upp

lysningar i sådant ärende, viigras, om grundad anledning finnes att antaga 

att den, om vilken anmiilan gjorts eller upplysningarna lämnats, skulle miss

bruka kiinnedom i berörda hiinseende till skada för annan person. 

Vad i denna paragraf stadgas har 

icke avseende {1 myndighets beslut 

som siirskilt utfardats eller i proto

koll upptagits, diir fråga ej är om 

Vad i denna paragraf stadgas har 

icke avseende ii myndighets beslut 

som siirskilt utfardats eller i proto

koll upptagits, diir fråga ej iir om 

barnavårdsniimnds, nykterhets- barnavårdsnämnds, nykterhets-

n:i m nds, ri ksförsii k ri ngsvcrkets eller 

allm:in fiirsiikringskassas beslut, 

centrala studiestiidsniimndens be-

slut rörande studiestöd under sjuk

dom eller om beslut i :irende som 

riir till:impningcn av lagen om fast
~t:illandc av kiinstillhiirighct i vissa 

fall. smittskyddslagen ( 1968:231) sä

\'ilt den ang!1r veneriska sjukdomar, 

abortlagen ( 1974:595), lagen 

( 1941 :}S}) om s1erilisNi11g eller lagen 

(1944:133) om kastrering. 

niimnds. riksförs:ikrings\·erkets eller 

allmiin fiirsiikringskassas beslut. 

centrala stmliesti:idsniimndcns be

slut rörande studiestiid under sjuk

dom eller om beslut i iirendc som 

rör tilliimpningen av lagen om fast
stiillande av könstillhiirighet i \·issa 

fr1ll. smittskyddslagcn I 1968:231) s~l

vitt den ang{ir \·cneriska sjukdomar, 

abortlagen (I '174:595), s11·rilis~·ri11gsla
gen (1975:000), lagen 11944:133) om 

kastrering eller transplanrariomlagen 

(/975:000), sål'irr angdr tillstånd enligt 

../ .11 nämnda lag. 

Uppgifter OL'h anteckningar. vilka tillhöra de i kommunern:t forda so

cialregistren. m;i ej utliimnas i vidare m:'m iin som följer av lagen om so-

ci:tlrcgistcr. 

Denna lag tr:ider kraft den I januari 1976. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429) 

Hiirigcnom föreskrives att 41 ~ riittshjiilpslagen I 1972:429)' skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Fiircs/agcn lvdclse 

41 ~' 

Offentligt bitriide kan förordnas i mål eller iirende 

I. hos utskrivningsniimnd eller psykiatriska niimnden angående intagning 

enligt 8 eller 9 ~eller utskrivning enligt 16 eller 19 ~lagen 11966:293) om 

beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall. 

2. hos beslutsniimnd eller psykiatriska niimnden angående inskrivning 

i eller utskrivning från vårdhem eller specialsjukhus enligt lagen ( 196 7:940) 

angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda eller placering av 

särskolelev enligt 28 ~ samma lag, 
3. hos förvaltningsdomstol angående tvångsintagning i allmiin vårdanstalt 

för alkoholmissbrukare enligt 18 eller 55 ~lagen (1954:579) om nykterhets

vård eller kvarhållande enligt 45 ~ samma lag, 

4. angående omhiindertagande fcir samhiillsvård enligt 29 ~ barnavårds

lagen ( 1960:97) eller utredning enligt 30 ~ samma lag eller angående sådan 

samhiillsvårds slutliga upphörande enligt 42 ~ samma lag, 

5. hos J"iirvaltningsdomstol angående intagning i eller utskrivning frän 

ungdomsvårdsskola enligt barnavårdslagen I 1960:97), 

6. hos utliinningsniimnden enligt utliinningslagen ( 1954: 193), 

7. angående förpassning eller utvisning enligt utliinningslagen ( 1954: 193), 

8. angående avvisning enligt utliinningslagen ( 1954: 193), dock ej hos po

lismyndigh.:t, såvida icke utliinningen enligt 35 ~samma lag h{1llits i förvar 

liingre iin en vecka, 

9. ang[1ende verkstiillighet enligt utliinningslagen 11954: 193), om undcr

stiillning skett hos centrala utliinningsmyndigheten med stöd av 58 ~ andra 
stycket samma lag eller om utliinningt:n enligt 35 ~ samma lag ht1llits i 

förvar l:ingre :in en vecka, 

10. angående uppehållstillstånd, om utliinningsniimndens yttrande på 

grund av 12 ~ första stycket utHinningslagen I 1954: 193) skall inhiimtas, 

11. ang:icnde föreskrifter som meddelas enligt 9 eller 34 ~ utUnningslagen 
()954:193), 

12. angående hemsiindande av utliinning med stöd av 71 ~ !fasta stycket 

utliinningslagen I 1954: 193), 

13. angående förverkande av villkorligt medgiven frihet enligt 26 kap. 

brottsbalken, 

14. angående åtcrintagning i anstalt enligt 29 eller 30 kap. brottsbalken, 

'Lagen omtryckt 1973:247. 
'S.:naste lydelse 1974:1091. 
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Nu\'{/ra11de lrdelse Fiires/age11 lrdelse 

15. angående verkstiillighet utomlands av frihetsberövande påföljd enligt 

lagen (1963: 193) om samarbete med Danmark. Finland. Island och Norge 
angående verkstiillighet av straff rn. m. eller lagen ( 1972:260) om interna

tionellt samarbete rörande verkstiillighet av brottmålsdom, 

16. angående utliimning enligt L1gen (1970:375) om utliimning till Dan

mark. Finland, Island eller Norge för verkstiillighet av beslut om vård eller 
behandling, 

17. ang{1ende kastrering enligt la

gen ((944:133) om kastrering cl/u 

17. angående kastrering enligt la

gen ( 1944:133) om kastrering, om 

sterilisering e11/fi.:1 lagc11 (J<J4/::!8J)om giltigt samtycke till åtgiirden ej liim-

s1eriliscri11g, om giltigt samtycke till nats, 
ätgiirden ej liimnats. 

18. hos centrala utliinningsmyndigheten eller regeringen enligt lagen 
( 1973: 162) om siirskilda <'1tgiirdcr till förebyggande av vissa våldsdäd med 

internationell bakgrund. 

19. angående vcrkstiillighet av b.::slut om avvisning eller utvisning enligt 

lagen (1973:162) om siirskilda åtgiirder till förebyggande av vissa våldsdåd 

med internationell bakgrund, om utliinningen hållits i frirvar liingre iin en 

vecka. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1976. 

Motion 

I motionen 1975:2008 av fru Kristensson m. Il. (ml hemstiills att riksdagen 

I. antar följande 

Förslag till 

Sreri/iseringslag 

I hirigenom fiireskrives följande. 

I ~ Denna lag iiger tilliimpning på s:'tdant ingrepp i könsorganen som utan 

all innehiira kastrering medför varaktigt upphiivande av fortplantningsför

mågan !sterilisering). Lagen giiller dock icke ingrepp som utförs som cll 

led i behandlingen av kroppslig sjukdom. 

2 ~ På egen begiiran fär den steriliseras som har fyllt tjugofem år och som 

iir svensk medborgare eller bosatt hiir i riket. Viigras sterilisering, skall frågan 

omedelbart understiillas socialstyrelsens prövning. 

3 ~ Ansöker den som fyllt aderton men icke tjugofem är och som iir svensk 
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medborgare eller bosatt hiir i riket om sterilisering, får socialstyrelsen Wrnna 
tillstånd cfötill 

I. om det föreligger beaktansviird risk för all arvsanlag som kan medföra 
allvarlig psykisk sjukdom eller abnormitet. svårartad kroppslig sjukdom eller 
svårt lyte av annat slag överfors till avkomling (genetisk indikation). 

2. i fråga om kvinna, om havandeskap till följd av sjukdom, kroppsfcl 

eller svaghet skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hiilsa (medi

cinsk indikation), eller 

3. i samband med ansökan om faststiillelse enligt I ~ lagen < 1972: l l 9) 

om faststiillande av könstillhörighet i vissa fall. om förutsiittningar i övrigt 

föreligger för sådan faststiillelse. 

4 ~ För den som på grund av rubbad själsverksamhet är varaktigt oför

mögen all med laga verkan sjiilv begiira sterilisering eller Wmna giltigt sam

tycke cliirtill får efter ansökan av siirsk ilt utsedd god man av socialstyrelsen 
lämnas tillstånd till sterilisering 

I. lfa den som fyllt aderton år, om någon av de i 3 ~ angivna förut
siittningarna tlireligger. eller 

2. för elen som fyllt tjugofem år, om det med skiil kan a111agas all ste

rilisering iir till viisentlig fördel för den ansökan gäller. 

5 ~ Talan mot socialstyrelsens beslut i iirencle om tillstånd till sterilisering 

föres hos kammarriilten. 

6 ~ Sterilisering fär ej ske utan alt den som begär åtgiirckn noggrant har 

informerats om ingreppets innebörd och följder samt, i förekommande fall. 
om andra möjligheter all förebygga havandeskap. 

7 ~ Endast elen som iir behörig all utöva liikaryrket för utföra sterilisering. 

Sterilisering av kvinna skall ske på allmiinl sjukhus eller på annan sjuk
V<lrdsinriittning som socialstyrelsen goclkiinner. 

8 ~ Den som har tagit befattning med steriliseringsiirencle får ej obehörigen 
yppa vad han diirvid erfarit om enskilds personliga förhållanden. 

9 ~ Utför någon uppsåtligen sterilisering i strid med denna lag, dömes till 
höter eller fangelse i högst sex månader. om ej giirningen iir helagcl med 
straff i brottsbalken.; 

2. hos regeringen uttalar att den i propositionen l 975: 18 föreslagna niimn

clen för abort- och steriliseringsiirenden bör kompletteras med ledamot som 
innehar eller har innehaft domariimbete; 

3. uttalar vikten av noggrann uppföljning av steriliseringsiircnden enligt 

den föreslagna lagen. bl. a. i syfte att skapa underlag för olika slags medi

cinska och psykiatriska bedömningar. 
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Utskottet 

/n!Nlning 

I propositionen 1975:18 läggs fram förslag till ny steriliseringslag. 
Enligt den föreslagna nya lagen skall varje man och kvinna som har 

fyllt 25 år och själv begär det få bli steriliserad. För motsvarande ingrepp 

på den som ännu inte har uppnått 25 års ålder krävs tillstånd från social
styrelsen. Sådant tillstånd kan bevljas om genetiska (eugeniska) eller, såvitt 
gäller kvinna, medicinska skäl för sterilisering föreligger samt i samband 
med könsbyte. Sterilisering skall aldrig få företas på personer som inte har 
fyllt 18 år. 

För att så långt möjligt förebygga att sterilisering sker på grund av ett 
förhastat beslut av den steriliseringssökande innehåller lagen regler om viss 
föregående obligatorisk information. Vid behov skall information ges av 

liikare. 
Det betonas i propositionen att sterilisering skall få företas endast för 

att tillgodose den enskildes intressen. De möjligheter som nu finns för an
höriga, myndigheter eller andra representanter för det allmänna att ta initiativ 

till sterilisering avskaffas diirför h1!lt. 
Sterilisering av kvinna skall företas på sjukhus eller annan godkänd sjuk

vårdsinriittning. Såväl informationsverksamheten som operation och efter
kontroll skall ersättas genom den allmänna sjukförsäkringen. 

Som bakgrund till propositionsförslaget må nämnas följande. Riksdagen 
anhöll år 1970 om en översyn av 1941 års steriliseringslag. En sakkunnig 
tillkallades år l 972 för att göra översynen. Den sakkunnige - stcriliscrings
utredningen - avlämnade i juni 1974 sitt betänkande (SOU 1974:25) Fri 
sterilisering. Vid remissbehandlingen av betänkandet har i princip samtliga 
remissinstanser tillstyrkt att detta läggs till grund för ny lagstiftning. Den 
i propositionen förordade steriliseringslagstiftningen, vilken ovan redovisats 
i sina huvuddrag. bygger i huvudsak på de riktlinjer utredningen föreslagit. 

I 194 l års steriliseringslag upps@ls som villkor för sterilisering att någon 
av i lagen angivna steriliseringsindikationer är uppfylld. Sterilisering far 
ske pii. eugenisk. social eller medicinsk indikation. Den sistnämnda indi
kationen iir tilliimplig endast på kvinna. Sterilisering på social indikation 
förekommer mycket sällan. Sterilisering fär också företas i samband med 
könsbyte. Frågan om rHtten till sterilisering prövas i princip av socialsty
relsen. För sterilisering kriivs samtycke utom i fall då vederbörande på grund 

av rubbad sjiilsverksamhet saknar förmåga att liimna giltigt samtycke. 

Förutsiiflningar fiir sterilisrring 

Utskotlet ansluter sig till den principiella grundsyn på vilken förslagen 
propositionen bygger. nämligen att frågan om sterilisering i första hand 
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är en personlig angeliigenhet. Riitten att sjiilv få bestiimma när man vill 
ha barn och hur många framstår för allt ner miinniskor i dag som en själv
klarhet. Under förutsättning att den enskilde har fattat sitt beslut efter moget 
överviigande och med tillgång till fullst:indig information om steriliserings
ingreppets innebörd och följder samt i förekommande fall om andra möj
ligheter att förebygga havandeskap saknas diirför, som föredragande de
partementschefen framhåller, anledning att bibehålla den nuvarande ord
ningen som enligt vad ovan sagts innebiir att beslutet regelmiissigt måste 
kompletteras med ett särskilt tillstånd från myndighet. Mot denna bakgrund 
bör alltså. som också föreslås i propositionen, huvudregeln i den nya lagen 
vara att det i princip överliimnas till den enskilde att avgöra om han vill 

hli steriliserad. 
I de fall då medicinska kontrainclikationer föreligger får det i första hand 

ankomma på l:ikaren att avgöra om det finns hiilsorisker som är så påtagliga 
att de bör utgöra hinder mot ett steriliseringsingrepp. Det framstår enligt 
utskottets mening inte som nöclviincligt att siirskilt ange detta i lagtexten. 

Eftersom sterilisering alltjiimt måste betraktas som en operation av de
finitiv karaktiir ansluter sig utskottet till att i elen nya lagen vissa regler 
uppställs som är ägnade att motverka att sterilisering sker på grund av 
ett förhastat beslut av elen steriliseringssökande. Utskottet anser det här
vidlag motiverat att en nedre äldersgriins faststmls för sterilisering pä egen 
begiiran. I propositionen diskuteras utförligt frågan om var griinsen skall 
siittas. Utskottet ansluter sig till förslaget i propositionen att gränsen skall 
siittas vid 25 år. För person<.!r som iir yngre hör det, som ocksä föreslås 
i propositionen, finnas vissa möjligheter att få sterilisering, dock under för
utsiittning att de uppnått myndig ålder. För denna grupp bör, efter tillstånd 
av socialstyrelsen, sterilisering få utföras, då sådan genetisk eller, i fråga 
om kvinna, medicinsk indikation, som närmare preciseras i propositionens 
lagförslag. föreligger. ,ii. ven vid könsbyte skall sterilisering få ske då elen 
sökande befinner sig i åldern 18-25 år. 

Steriliseringsutredningen tar bestiimt avstånd från tanken på annat iin 
frivillig sterilisering. Detta stiillningstagancle bör emellertid enligt utredning
ens mening inte hindra att iiven personer som inte är riittskapabla skall 
kunna ges möjlighet till sterilisering i vissa fall. Enligt förslaget skall sålunda 
tillständ kunna ges för den som fyllt 25 år om det med skiil kan antas 

att sterilisering iir till v~isentlig fördel for den ansökan g~iller eller. för elen 
som fyllt 18 år, om någon av de i niistföregående stycke angivna förutsiitt
ningarna föreligger. Tillstånd skall ges av socialstyre/sen efter ansökan av 
sUrskilt utsedd god man. I motionen 1975:2008 av fru Kristensson m. Il. 
(ml förordas att bestiimmelser införs i steriliseringslagen ·av det innehåll 
som utredningen s<'ilunda l'öreslagit. 

I enlighet med vad utredningen och föredragande departementschefen 
uttalar bör samhiillet arbeta för att vidga möjligheterna för psykiskt ut
vecklingsstörda och psykiskt sjuka att föra ett normalt liv i alla avseenden. 

De bör så långt möjligt tillerk:innas samma riittigheter som andra mHnniskor. 
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Den möjlighet till sterilisering utan vederbörandes eget samtycke som den 
nuvarande lagen ger, anför departementschefen, synes emellertid vara ut
tryck för en annan inställning till de psykiskt stördas rätt att i så stor ut
striickning som möjligt sjiilva bestämma över förhållanden som rör deras 
livssituation. Det finns därför starka skäl att ifrågasätta om man i den en
skildes intresse bör bibehålla en sådan ordning. 

Utskottet har tidigare anslutit sig till den bärande principen i lagförslaget, 
nämligen att sterilisering i framtiden bör vara frivillig. Som motionärerna 
framhåller torde inte heller steriliscringsutredningen ha avsett annat. Ställ
ningstagandet till motionsyrkandet blir diirför främst beroende av om sam
tycke till sterilisering som ges av en siirskilt förordnad god man i förening 
med en önskan om sterilisering från den icke riittskapables sida kan anses 
uppfylla kravet på frivillighet. För det begränsade antal människor, som 
enl.igt förslaget i propositionen i hii.r aktuellt avseende torde böra hänföras 
till icke rättskapabla, kan man utgå ifrån att initiativet till sterilisering i 

flertalet fall skulle komma från anhörig eller annan som aktualiserade ett 
godmansförordnande. Som förutsiittning för sterilisering i dessa fall skulle 
enligt motionen gälla att ingreppet iir till väsentlig fördel för den som blir 

föremål för det. I sakens natur ligger att en sådan bedömning ofta skulle 
kunna komma att ske utifrån delvis andra utgångspunkter än då en person 
med full insikt om ett steriliseringsingrepps verkningar gör motsvarande 
bedömning såvitt rör ett ingrepp på honom själv. Risken för att vid en 
prövning enligt motionsförslagct värderingar skulle komma att anläggas som 
iiven var färgade av samhiillets intresse att undvika oönskade graviditeter 

är enligt utskottets mening uppenbar. Svårigheten när det gäller att bereda 
möjlighet för vissa av de icke riittskapabla till ett så långt möjligt normalt 
sexualliv torde nämligen främst ha sin grund i de önskemål som även från 
samhällets sida kan finnas att förhindra graviditeter i det enskilda fallet. 

Mot elen angivna bakgrunden anser sig utskottet böra ansluta sig till de
partementschefcns åsikt att det, med hänsyn till att sterilisering i allmänhet 
innebär en oäterkallelig åtgiircL ur humanitiir synpunkt inte bör förekomma 
att steriliseringsingrepp medges utan att den som ingreppet gäller själv önskar 

detta och därtill har insikt om följderna av ingreppet. Utskottet kan således 
inte tillstyrka motionen i här aktuell del. 

Stiillningstagandet till om rättskapacitet föreligger vid en steriliscrings

ansökan torde. som departementschefen anfört, främst vara en rent medi
cinsk fråga. För att garantera att steriliseringar inte utförs på personer utan 
insikt om ingreppets innebörd förordas i propositionen att - i enlighet med 
vad som behandlas i det följande - den som meddelar förberedande in
formation i ärendet skall åläggas skyldighet att vid behov särskilt uppmärk
samma vederbörande operatör på frågan om elen steriliseringssökandes psy
kiska status. I tveksamma fall skall utlåtande från t. ex. psykiater kunna 
inhämtas. Utskottet återkommer till denna fråga. 

I propositionen frireslås att i steriliseringslagen tas in bestämmelse av 
innehåll att sterilisering inte får ske utan att den som begär åtgiirden noggrant 
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har informerats om ingreppets innebörd och följder samt, i förekommande 
fall, om andra möjligheter att förebygga havandeskap. Liksom kravet på 
att den sökande i allmiinhet skall ha uppnått 25 års ålder har bcstiimmclsen 
till syfte att så längt möjligt förebygga att sterilisering sker på grund av 
ett förhastat beslut. 

Utskottet bitriider förslaget. 
Utskottet ansluter sig också till föfslaget att den informations--och råd

givningsvcrksamhet som behövs i steriliseringsiircnden skall inlemmas med 
preventiv medels- och abortrådgivningsverksam heten. Socialförsiikringsut
skottet har i betänkandet SfLJ 1975: 16 tillstyrkt förslag i propositionen 
1975:36 om iindrade ersättningsregler inom sjukförsiikringen, m. m. om att 
i fonsiittningen ersättning från den allmiinna försiikringen skall utgå för 
rådgivning i steriliseringsiirenden i samma ordning som ersiittning för pre
ventivmedels- och abortrådgivning, dvs. enligt bestiimmelser som meddelas 
i lagen (1974:525) om ersiittning for viss födelsekontrollerande verksamhet 
m.m. 

Förfarandet m. m. 

I enlighet med vad som anförs i propos111onen kan en komplettering 
med ytterligare medicinskt inriktad rådgivning behöva ske av den infor
mation som en steriliseringssökande kan fä på en mödravårdscentral, på 
annan radgivningsbyrå eller hos annat organ som redan nu ger information 
och råd angående födelsekontroll och abort. En sådan komplettering kan 
avse operationsmetod, operationens konsekvenser, nödvändiga efterkontrol
ler m. m. Som socialstyrelsen framhåller i sitt remissyttrande bör den kva
lificerade medicinska rådgivning det här iir fråga om i första hand ges av 
elen opererande liikaren. Utskottet vill understryka angeWgenheten av att 
elen steriliseringssökande i ett tidigt skede underrättas om den möjlighet 
som linns till denna rådgivning och att. iiven då rådgivningen Wmnas av 
annan iin den opererande läkaren, verksamheten organiseras så att rådgiv
ningen blir praktiskt !Littillgiinglig för sökanden. 

Som berörts i samband med behandlingen av frågan om sterilisering av 
icke riittskapabla kan det psykiska tillståndet hos den steriliserings
sökande ibland vara sii.dant att en mera ingående llikarkontakt från olika 
utgångspunkter framstår som nödv:indig. Sveriges liikarförbund och Svenska 
liikarcsiillskapet har i denna del uttalat att man måste riikna med att det 
vid informationstillfallet kan uppkomma misstanke om psykisk sjukdom, 
insufficiens, personlighetsavvikelser eller steriliseringsmotiv som hiirrör från 
psykisk störning i vidare bemiirkelse. Denna typ av psykiatrisk kontrain

dikation mot sterilisering bör enligt samma remissinstansers mening liimp
ligen föranleda psykiatrisk undersökning eller behandling i stället för ste
rilisering. Liksom departementschefcn instiimmer utsRottet i detta uttalande. 

Vidare kan det, som tidigare framhållits, för bedömningen av en sterili
seringssökandes möjligheter att förstå ingreppets innebörd och att samtycka 
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till det i vissa fall framstå som motiverat att infordra ett siirskilt utlåtande 
från psykiater eller annan medicinsk specialist. 

För att behovet av liikarkontakt i bl. a. de nämnda situationerna skall 
bli tillgodoselt föresl:is i propositionen en ordning som innebiir att den kurator 

eller motsvarande hefattningshavar'~ som meddelar den obligatoriska in

formationen till sökanden skall vara skyldig att i tveksamma 1~111 se till 

att den steriliseringssökande remitteras till psykiater eller annan medicinsk 

specialist. Föredragande departementschefen anför i detta sammanhang 

vidare följande . 

. Även i fall då siirskild liikarkontakt inte anses nödviindig men kuratorn 
rntt kiinnedom om att den steriliseringssökande lider eller har lidit av psy
kiska besviir e. d. skall operatören göras uppmärksam på detta forhållande. 
Jag förcslär därför att den bekriiftelse. som den steriliseringssökande ef'ter 
att ha erhållit del a\· den obligatoriska informationen enligt förslaget skall 
underteckna. alltid skall förses med siirskild anteckning av den som har 
liimnat informationen angiiende forekomsten av sådana upplysningar an
gäende sökandens förhållanden som vederbörande liikare enligt vad nyss 
sagts bör få vetskap om. För det fall opererande Wkaren därefter !inner 
att vederbörandes samtycke till operationen inte kan godtas eller att det 
föreligger så allvarliga kontraindikationer att stcriliscringsingrepp inte hör 
utföras föreslår jag att denne skall vara skyldig alt omedelbart hänskjuta 
avslagsheslutet till socialstyrelsen for dess prövning. 

I motionen 1975:2008 anförs efter i huvudsak samma redovisning. som 
här lämnats. att kontentan av det i propositionen anförda blir att rådgivande 

och/eller informerarnle kurator. som uppenbarligen saknar djupare insikter 

i psykiatri och således måste betraktas som lekman i dessa frågor. skall 
ha uppdraget att vara observant på var och en som rådför eller informerar 

sig om sterilisering utifrån misstank1~ om psykisk otillräcklighet. Vetskapen 
om den saken torde avhålla många, kanske de Ilesta, från att begiira ste
rilisering. allra helst dem som kanske uppfattar situationen som känslig 
och genant. Därmed blir. anför motionärerna. propositionen ett slag i luften. 
De Ut\'ecklar ytterligare sina synpunkter. \1otioniirerna synes mena att si
tuationen i forevarande hänseende skulle vara en annan om motionens mr

slag om sterilisering av icke rättskapabla genomfördes. 

Utskottet anser att de farhågor motioniirerna. ger uttryck åt iir över

drivna. I och med att en person iir beredd att ö\·erviiga ett så viktigt beslut 

som att l~na fortplantningsförmågan varaktigt upphiivas torde några vägande 

inviindningar inte kunna riktas mot att det i samband med obligatorisk 

information i steriliseringsiircndet iivcn uppmiirksammas om det finns nägon 

omstiindighet som kan ha betydels·~ för bl. a. frågan om giltigt samtycke 

föreligger eller ej. Att kurator eller annan befattningshavare utan liikarut
bildning my..:ket viil kan göra iakuagelser av angivet slag eller inhiimta 

faktiska uppgifter från den sökande. som kan var~1 av betydelse för den 

IUkare som skall ta stiillning i steriliscringsi'r(igan, har inte heller bestritts 
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i de remissyttranden som avgetts av Sveriges liikarförbund och Svenska 
Wkaresiillskapet. På grund av det anförda har utskottet inte något att erinra 
mot vad som anförs i propositionen i här aktueJI del rörande förfarandet 
i steriliscringsiirendcn. Utskottet vill tillägga att det framstår som svärlor
ståeligt att ett bifall till motionsyrkandct skulle förändra problcmstiillningen. 

Det skulle niimligcn vid ett system med godmansförordnande för den som 
iir icke rättskapabel krävas, att man i steriliscringsärcnden uppmärksammade 
om god man behövde förordnas. 

I de fall sterilisering enligt gällande lag endast får företas med social
styrelsens tillstånd sker prövningen av förutsättningarna fOr sterilisering 
av styrelsens socialpsykiatriska nämnd. Samma niimnd prövar även abort
ansökningar. Enligt socialstyrelsens instruktion ingår i nämnden fyra le

damöter. Två av dessa har utsetts av regeringen, nämligen ordföranden, 
som är läkare, och en lekmannaledamot. De övriga ledamöterna utgörs av 

en hos socialstyrelsen anställd läkare, som är föredragande i nämnden, och 
den ledamot av styrelsens vetenskapliga råd. som företriider arvsbiologi och 
arvs hygien. 

Enligt propositionens lagförslag skall som tidigare niimnts steriliscrings
ansökan fr<in person som är mellan 18 och 25 år prövas av socialstyrelsen 
innan sterilisering får ske. Styrelsen skall iiven överpröva läkares beslut att 
vägra sterilisering av person över 25 år. Prövningarna avses ske i styrelsens 
socialpsykiatriska niimnd, som i fortsättningen skall benämnas nämnden 
för abort- och steriliseringsärenden och tillföras en femte ledamot, nämligen 
föredragande läkaren i mödrahälsovårds-. preventivmedels- och abortråd
givningsfrågor vid styrelsen. Med hänsyn till att prövningarna i regel kom
mer att gälla frågan om genetiska eller medicinska steriliseringsindikationer 
föreligger har det inte bedömts nödvändigt att ha tillgång till annan expertis 

iin den nämnden sålunda kommer att besitta. Vid behov skall niimnden 
dock kunna tillkalla exempelvis juridisk expertis eller företrädare för de 
medicinska specialiteterna gynekologi och urologi. Nämndens beslut skall 
inte kunna överklagas. I anslutning till det anförda vill utskottet nämna 
att regeringen - utan att ändring ske.tt av bestämmelserna i socialstyrelsens 
instruktion rörande nämndens sammansättning - i december förra året för
ordnat hos socialstyrelsen föredragande läkare i obstetrik och gynekologi 
att vara ledamot i nämnden t. o. m. utgången av innevarande ilr. 

\fotion:irerna i motionen 1975:2008 anser att det ifr otillf'rcdsst:illandc 
av såv:il praktiska som förmella skiil att det 'inte i niimnden ingår någon 
ledamot som innehar elkr innehaft domarämbete. l\fotion:irerna h:im·isar 

till att erfarenheterna från Darimark visar att det kriivs juridisk expertis 
för att klara upp de ofta förekommande hemvistfrågorna. 1\'iirvamn a\· en 
jurist i niimnden torde ocksi\ rent formellt uppfattas som en riittssiiker
hetsgaranti. \fotioniirerna anser vidare att det av rättss:ikerhetsskiil bör fin
nas möjlighet att överklaga socialstyrelsens beslut till kammarrlitten. Mo
tinniirerna h1invisar till att elen omstiindighcten att prövning i högre instans 
medför tidsutclr;ikt inte kan äberopas då det giiller stcriliseringslircndcn. I 
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detta hänseende skiljer sig s~1dana ärenden från abortiirenden. dtir besviirsrUtt 
saknas. 

Motiontirernas bedömning av behovet av juridisk expertis i nämnden 
flir abort- och steriliseringsärenden och av besvärsrätt över nlimndens beslut 
torde friimst böra ses mot bakgrund av det förslag som Higgs fram i motionen 
niir det g1iller tillståndsUrenden. som berör personer med rubbad själsverk
samhet. och som utskottet avstyrkt. Ett förfarande i steriliseringsärenden 

i enlighet med vad som föreslagits i propositionen och som biträtts av ut
skottet utgör enligt utskottets mening tillrUcklig garanti för att Uven de 
rent juridiska fr<'lgor som kan uppkomma i steriliseringsärenden skall kunna 
behandlas på ett ur riittssiikerhetssynpunkt tillfredsställande sätt. Vad sUrskilt 
giiller de av motioniirerna nämnda hemvist frågorna förutsätter utskottet att 

nämnden i steriliseringsärenden. diir sökanden inte är svensk medborgare. 
på samma sätt som i likartade iirendcn enligt abortlagen kommer att utnyttja 
sin möjlighet att anlita juridisk expertis för att avgöra frågan om veder
börande iir att anse som bosatt i riket eller ej. Utskottet ansluter sig sålunda 

till vad som anförs i propositionen i här aktuellt avseende. Motionen avstyrks 
i motsvarande del. 

Utskottet anser att en besviirsriitt i steriliseringsärenden varken lir än
damålsenlig eller behövlig med hiinsyn till att den helt överviigande delen 
av de frågor som niimnden skall pröva enligt steriliseringslagen torde komma 
att utgöras av medicinska frågor. Utskottet kan inte tinna det stötande ur 
riittss;ikerhetssynpunkt att den avvägning mellan olika intressen som därvid 
mt1ste ske inte kan överprövas av domstol. I enlighet hiirmed bitriidcr ut

skottet propositionsfi.irslaget. Motionen avstyrks i motsvarande del. 

/.ag/iirs/age11 

Utskottet har i det föregående behandlat flertalet regler i propositionens 
förslag till ny steriliseringslag. Utskottet har inte heller i övrigt nägot att 
erinra mot lagförslaget. 

Utskottet tillstyrker vidare de lindringar i sekretesslagen av redaktionell 
natur. vilka framlagts dels i propositionen 1975:18, dels i propositionen 
1975:50 med förslag till ny transplantationslag. m. m. 

Slutligen tillstyrks en fodring i riittshjälpslagen, som föranleds av att den 
nuvarande möjligheten till sterilisering utan vederhörandes eget samtycke 
slopas. 

Upp/(i/i11i11g m· den 11ra /agsti/i11i11g1·11 

Steriliseringsutredningen har i sitt bet~inkande framhållit vikten av att 
dcn ny~1 lagstiftningen följs upp. varigenom underlag skapas för att verkst~illa 
olika slags medicinska och psykiatriska bedömningar. Vid remisshehand
lingen har förslaget i huvudsak biträtts. Svenska läkaresällskapet har i sam
manhanget framhållit att det är av stort intresse att vid en uppföljning 
kartliigga iingcrfallen. Fri\gan om sti~rilisering av man visar sig ha _immu-
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nologiska effekter av icke önskvärt slag bör även kartliiggas. 
Utredningsfdrslaget i denna del har inte närmare berörts i propositionen. 

vilket påtalas i motionen 1975:2008. Riksdagen bör enligt motionärernas 
mening betona vikten av en uppföljning av den nya lagen bl. a. i det syfte 
som utredningen angivit. 

Med hänsyn till de skiftande problemstiillningar av såväl psykiatrisk som 
medicinsk natur som kan förutslittas uppkomma sedan den nya sterilise
ringslagen trätt i kraft, Ur det angeläget att man redan i ett tidigt skede 
iir uppmiirksam på lagens verkningar. Utskottet anser sig kunna förutsätta 
att socialstyrelsen, som skall handlligga tillståndsiirenden enligt lagen och 
som kommer att utfärda tillUmpningsföreskrifter till elen, noggrant kommer 
att följa tilWmpningen av den nya lagstiftningen. Bland de frågor som därvid 
särskilt torde böra uppmärksammas lir frågan om effekterna av att de icke 

rliltskapabla inte kommer att kunna steriliseras och frågan om den obli
gatoriska informationen till de steriliseringssökande. Med det anförda anser 
sig utskottet ha besvarat motionsyrkandet. 

Utskottet hemstliller 
I. att riksdagen med bifall till regeringens förslag och med avslag 

på motionen 1975:2008 i motsvarande del antar det vid pro
positionen 1975: 18 fogade förslaget till steriliseringslag, 

2. att riksdagen med bifall till regeringens förslag i propositionen 
1975: 18 och propositionen 1975:50 antar det förslag till lag om 
iindring i lagen ( 1937:249) om inskränkningar i riitten att ut
bekomma allmänna handlingar som redovisas ovan på s. 3 och 
4 

3. att riksdagen antar det vid propositionen 1975: 18 fogade för
slaget till lag om ändring i rättshjlilpslagen ( 1972:429). 

4. betrliffande sammansättningen av nämnden för abort- och ste
riliseringsLin:nden att riksdagen avslår motionen 1975:2008 i 
motsvarande del. 

5. betrlilfande uppföljning av steriliseringsärenden att riksdagen 
avslår motionen 1975:2008 i motsvarande del. 

Stockholm den 29 april 1975 

På socialutskottets vägnar 
GÖRAN KARLSSON 

Niirrnra11clc: herrar Karlsson i Huskvarna (sl. Gustavsson i Alvesta (c), Svens
son i Kungiilv (s). Carlshamrc (m), Larsson i Öskevik (cl. Romanus (fp). 
Johnsson i Rlentarp (s), Nordberg (s), .Å.k<:rlind (m). fröken Andersson (c). 
fru Marklund (vpkJ, l'ru Wigenfeldt kl. fru Lagergren (s). herr Alftin (s) 
och fru Ohlin (s)*. 

*Fj n:irvaranclc \id bct:inkanclcts justering. 
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Reservationer 

1. beträffande sreriliseringslagens innehåll och beträffande sammansärrningen 
av nämnden/är aborr- och steriliseringsärenden av herrar Carlshamre (m) och 
Åkerlind (m) som anser 

dels att det avsnitt i utskottets betänkande som börjar på s. 9 med "I 
enlighet" och slutar på s. 10 med "denna fråga" bort ersättas med text 
av följande lydelse: 

Som steriliseringsutredningen uttalar strävar man efter att låta exempelvis 

utvecklingsstörda få ha ett så långt möjligt normalt sexualliv. Samtidigt 

iir det ofta inte lämpligt att detta sexualliv resulterar i havandeskap. I viss 

utstr~ickning kan gängse preventivmedel ej användas, och sterilisering i fa
miljeplanerande syfte blir den enda tillämpliga preventivmetoden. Mot den

na bakgrund anser utskottet att starka skäl talar för utredningens uppfattning 

att i den mån de som ej ~ir rättskapabla har eller bör ges möjlighet till 

fritt sexualliv, de också bör ha möjlighet att bli steriliserade. l'.nder re

missbehandlingen av utredningsförslaget har emellertid vissa instanser ifrå

gasatt om särbestämm.~lser för de icke rättskapabla över huvud behö'vs. 

Det finns härvidlag skäl att särskilt diskutera vad som anförs av social
styrelsen. Myndigheten framhåller att en psykiskt utvecklingsstörd person 
som ~ir kapabel att ha ett normalt sexualliv med matsal\. kön praktiskt taget 

alltid ~ir att betrakta som rlittskapabel i aktuellt avseende. Vederbörande 
kan därför "om ~in med tålamod och god pedagogik .. läras vad sterilisering 

inneb~ir och därmed också sj~ilv besluta i frågan. I stort sett giiller detsamma 

iiven för psykiskt sjuka, anför socialstyrelsen. 
Enlig1 utskottets mening torde d<!t. om regeringens förslag bifalles, många 

gånger vara en ogörlig uppgift bl. a. för personalen på olika institutioner 
för utvecklingsstörda att undvika att en sterilisering som sker efter en an
sökan som tillkommit som resultat av "tillamod och god pedagogik" i rea

liteten föga skiljer sig från en tvångssterilisering. l'tskottet anser all det 
förslag som lagts fram av utredningen och som förordats av motioniirerna 
i praktiken medför större garantier iin propositionens förslag för att största 
möjliga skydd för icke riittskapablas personliga integritet skapas. Genom 

att en siirskild god man skall tillsiittas enligt det av utskottet s[1luncla IOr

ordacle förslaget undviker man alt de personer - förmyndare och andra 

som i dag har att S\'ara för onwårclnaden av icke riittskapabla - hamnar 

i intressekollisioner om de skulle belastas med initiativriitt enligt stcrili
scringslagen. En ytterligare garanti för att elen icke riittskapables intresse 

kommer att till\'aratas jr att steriliseringsfrågan skall prövas a\' socialsty

relsen. I enlighet med det anförda tillstyrker utskottet att i steriliseringslagen 

tas in en regel som ger möjlighet till sterilisering av icke riittskapabla efter 
ansökan av god man. 
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clels att det avsnitt i utskottets betänk<rnde som börjar på s. 12 med "'Ut
skottet anser" och slutar på s. 14 med "mot lagförslaget" bort ersättas med 

te.xt av foljande lydelse: 
Utskottet anser att de synpunkter motionärerna anför iir beaktansvärda. 

Det är uppenbart att som en följd av den möjlighet för icke rättskapabla 
att bli steriliserade, som utskottet i det föregående förordat. det inte kommer 
att ställas samma krav på att den kurator som skall meddela obligatorisk 
information till en steriliseringssökande har förmåga att a\'göra om den 
sökande företer tecken på sådan psykisk avvikelse att det finns skäl all 
<irskilt undersöka om sökanden i-ir förmögen att liimna giltigt samtycke 
till sterilisering. Det sagda hindrar inte att kurator eller annan befattnings
havare som i första hand skall meddela elen obligatoriska informationen 
till steriliseringssökande bör kunna rikta läkarens uppmärksamhet på om
ständigheter som enligt befattningshavarens bedömning har betydelse för 
frågan om den sökande är rättskapabel. men det skall i princip åligga läkaren 

att bedöma behovet av eventuellt godmansförordnancle. 
I de - - - ( = utskottet) - - - innevarande år. 
Ltskottet delar den uppfattning som framförs i motionen 1975:2008 att 

det iir otillfredss@lancle av såväl praktiska som formella skäl att det inte 
i niimnden för abort- och steriliseringsärenden ingår ledamot som innehar 

eller innehaft domariimbete. Som vidare framhålls i motionen visar erfa
renheterna rrån Danmark att det kriivs juridisk expertis för att klara upp 
de ofta förekommande hemvistfrägorna. l\'ärvaron av jurist i niimnden torde 
också rent formellt uppfattas som en rättssiikerhetsgaranti. Utskottet förordar 
därl'ör i enlighet med vad som yrkas i motionen att en ledamot som innehar 
eller innehaft domariimbetc skall inga i niimnden för abort- och sterilise
ringsärenden. 

Av riittssäkerhetsskäl bör det finnas möjlighet att hos kammarriitten be
sviira sig över socialstyrelsens beslut enligt steriliseringslagen. Utskottet till
styrker således all i enlighet med vad som yrkas i motionen 1975:2008 
en regel hiirom tas in i lagen. 

Utöver de ändringar i sterilieringslagen utskottet i det föregående föreslagit 
- n~imligen såvitt avser möjlighet för icke dttskapabla till sterilisering och 
betriiffande hesviir över socialstyrelsens beslut - har utskottet inte något 
att erinra mot lagförslaget. 

dels att utskottet under 1 och ..+ bort hemställa 

1. att riksdagen med anledning av regeringens förslag och med 
bifall till motionen 1975:2008 i motsvarande del antar det i 
propositionen 1975: 18 framlagda förslaget till steriliseringslag 
med elen iindringen att lagen erhåller följande sasorn rcscr

rm11emas .fiirslag betecknade lydelse: 
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Förslag till 

Steriliseringslag 

1-förigenom föreskrives följande. 

R egeri11gc11s ,liirslag R esl!n·w11emas .förslag 

l s 

' 

18 

Denna lag Liger tillLimpning på sådant ingrepp i könsorganen som utan 
att inncbLira kastrering medför varaktigt upphLivande av fortplantningsför
mågan (sterilisering). Lagen gäller dock icke ingrepp som utförs som ett 

led i behandlingen av kroppslig ~Jukdom. 

H 
På egen begiiran rär den sterilis1~ras som har fyllt tjugofem år och som 

iir svensk medborgare eller bosatt h:.ir i riket. Vägras sterilisering, skall frågan 
omedelbart unders@las socialstyrelsens prövning. 

3 ~ 
Ansöker den som ryllt aderton men icke tjugofem år och som är svensk 

medborgare eller bosatt hiir i riket om sterilisering, får socialstyrelsen liimna 
tillstånd därtill 

l. om det föreligger beaktansvärd risk för att arvsanlag som kan medföra 
allvarlig psykisk sjukdom eller abnormitet, svårartad kroppslig sjukdom eller 
svårt lyte av annat slag överförs till avkomling (genetisk indikation), 

2. i fråga om kvinna, om havandeskap till följd av sjukdom. kroppsfel 
eller svaghet skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hiilsa (medi
cinsk indikation), eller 

3. i samband med ansökan om faststiillelse enligt I ~ lagen ( 1972: 119) 

om faststiillande av könstillhi:irighet i vissa fall. om Cörutsiittningar i övrigt 
föreligger för sådan faststiillelse. 

H 
Mot socialstyrelsens beslut i ~iren- För den som på grund av rubbad 

de om tillständ till sterilisering får sjiilsverksamhet är varaktigt oför-
lalan ej föras. mögen alt med laga verkan sjiilv be

giira sterilisering eller Wmna giltigt 

samtycke dLirtill får efter ansökan av 
särskilt utsedd god man av social

styrelsen lämnas tillstånd till steri
lisering 

1. för den som fyllt aderton år. om 
n<\gon av de i 3 ~ angivna förutsätt
ningarna föreligger. eller 
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Regeringens förslag 

5 ~ 

19 

Reservanternas .törs/ag 

2. för den som fyllt tjugofem år. 
om det med skäl kan antagas att ste
rilisering är till· väsentlig fördel för 

den ansökan gäller. 

Sterilisering får ej ske utan att den Talan mot socialstyrel~ens beslut 
som begär åtgärden noggrant har in- i ärende om tillstånd till sterilisering 
formerats om ingreppets innebörd föres hos kammarrätten. 
och följder samt, i förekommande 
fall. om andra möjligheter att före-
bygga havandeskap. 

6~ 

Endast den som är behörig att utö-
va läkaryrket får utföra sterilisering. 

Sterilisering av kvinna skall ske på 
allmänt sjukhus eller på annan sjuk
vårdsinrättning som socialstyrelsen 
godkänner. 

Den som har tagit befallning med 
steriliseringsärende får ej obehörigen 
yppa vad han därvid erfarit om en
skilds personliga förhållanden. 

9
' ' 

Sterilisering får --- (= 5 ~ i re
geringens förslag) - - - förebygga 

havandeskap. 

Endast den - - - <= 6 ~ i regering
ens förslag)- - - socialstyrelsen god
känner. 

Den som - --(= 7 ~i regeringens 
förslag) - - - personliga förhållan
den. 

Utför någon - - - ( = 8 ~ i rege
ringens förslag ) - - - i brottsbalken. 

Denna Jag träder i kraft den 1 januari 1976, då Jagen (1941:2821 om ste

rilisering skall upphöra att gälla. 

4. att riksdagen med bifall till motionen 1975:2008 i motsvarande 
del ger regeringen till känna vad utskottet anfört om sam
mansättningen av nämnden för abort- och stcriliseringsären
den, 
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2. beträffande 11pp/ö/j11i11g av s1eriliseri11gsäre11de11 av herrar Carlshamre ( m) 

och Åkerlind (m) som anser 

dels alt det avsnitt på s. 15 i utskottets betänkande som börjar med "Med 

hänsyn" och slutar med "besvarat motionsyrkandet" bort ha följande ly

delse: 

Utskottet delar uppfattningen att med hänsyn till de skiftande problem

ställningar av såväl psykiatrisk som medicinsk natur som kan förutsättas 

uppkomma sedan den nya steriliscringslagen trätt i kraft, det är angeläget 

att man redan i ett tidigt skede är uppmärksam på lagens verkningar. Efter

som socialstyrelsen skall handlägga tillständsärenden enligt lagen och kom

mer att utfärda tillämpningsföreskrifter till den, bör det i första hand an

komma på styrelsen att följa tillämpningen av den nya lagen. Det kan emel

lertid också finnas anledning att, i överensstämmelse med vad som förordats 

av steriliseringsutredningen, överväga huruvida någon institution som är 

knuten till medicinsk fakultet bör få i uppdrag att göra uppföljning av ste

riliseringsärenden efter tillkomsten av den nya lagstiftningen. Vad utskottet 

sålunda anfört med anledning av motion 1975:2008 bör ges regeringen till 

känna. 

dels att utskottet under 5 bort hemställa 

5. beträffande uppföljning av steriliseringsärenden att riksdagen 

med bifall till motionen 1975:2008 i motsvarande del ger re

geringen till känna vad utskottet anfört. 
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