
Rättsliga rådet 

Uppgifter 
Rättsliga rådet är ett självständigt organ med egen beslutsrätt. Av 18 § förordningen  
(2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen framgår att Rättsliga rådet har till 
uppgift att avgöra: 
• rättsmedicinska ärenden, 
• ärenden om fastställelse av könstillhörighet eller tillstånd till ingrepp i  

könsorgan enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, 
• ärenden om tillstånd till sterilisering enligt steriliseringslagen (1975:580),
• ärenden om tillstånd till ingående av äktenskap enligt 15 kap. 1 § äktenskaps-

balken, 
• ärenden om tillstånd till abort och tillstånd till avbrytande av havandeskap  

enligt abortlagen (1974:595), 
• ärenden om insemination eller befruktning utanför kroppen som har vägrats 

enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., 
• ärenden om utlåtande om en persons hälsotillstånd i samband med prövning av 

en persons lämplighet att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte  
att adoptera det, 

• ärenden där Socialstyrelsen ska yttra sig över en sådan utredning med ett  
utlåtande om risk för återfall i brottslighet som avses i 10 § lagen (2006:45)  
om omvandling av fängelse på livstid, samt 

• andra ärenden, i vilka Socialstyrelsen på begäran av en domstol, en åklagar- 
myndighet eller Polismyndigheten ska avge utlåtande om någons hälsotillstånd. 

Rättsliga rådets sammansättning 
Ordföranden i Rättsliga rådet och dennes två ersättare ska ha erfarenhet som 
lagfaren domare. Rättsliga rådet består därutöver, beroende på vad ärendet gäller, 
av läkare, rättsläkare, läkare med specialistkompetens i obstetrik och gynekologi 
respektive rättspsykiatri, beteendevetare och lekmän. I vissa ärenden ingår även  
en ledamot som är anställd hos Socialstyrelsen. 
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Rättsliga rådet arbetar huvudsakligen i tre olika sammansättningar eller  
”nämnder”, nämligen: 
• Abort- och steriliseringsärenden samt ärenden om insemination eller befruktning 

utanför kroppen som har vägrats enligt lagen om genetisk integritet m.m. Denna 
nämnd sammanträder varje vecka. 

• Rättsmedicinska och allmänmedicinska ärenden. Denna nämnd sammanträder 
cirka en gång varje månad. 

• Rättspsykiatriska och allmänpsykiatriska ärenden samt ärenden om fastställelse 
av ändrad könstillhörighet m.m. Denna nämnd sammanträder minst en gång 
varannan vecka. 

Beslut 
Rättsliga rådet kan fatta beslut när hälften av ledamöterna inklusive ordföranden 
är närvarande vid möte eller telefonkonferens. Vid röstning gäller majoritetens 
mening. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

Beslut kan fattas av ordförande i Rättsliga rådet efter föredragning av läkare 
i ärende beträffande tillstånd till abort, beträffande person som är frihetsberövad 
eller i annat ärende som inte kan anstå till Rättsliga rådets sammanträde eller  
telefonkonferens. Sådant beslut ska anmälas för kännedom vid Rättsliga rådets 
första sammanträde efter beslutet. 

Kontakt 
Rättsliga rådets kansli ansvarar för administration såsom diarieföring, information 
och kontakter med andra myndigheter och allmänheten samt för- och efterarbete 
till Rättsliga rådets nämndsammanträden. 

Behöver du komma i kontakt med Rättsliga rådet kan du ringa till  
Socialstyrelsens växel på telefonnummer 075-247 30 00, mejla till  
rattsligaradet@socialstyrelsen.se eller faxa på 075-247 34 75.  
Vill du skicka brev är adressen:

Socialstyrelsen 
Rättsliga rådet 
106 30 Stockholm 

Ytterligare information om Rättsliga rådets arbete finns på Socialstyrelsens  
webbplats www.socialstyrelsen.se.


