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Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

Utkom från trycket
den 7 december 2001

utfärdad den 29 november 2001.
Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister skall ha följande lydelse.
11 §1 Uppgifter ur belastningsregistret om brott som föranlett någon annan
påföljd än penningböter skall lämnas ut om det begärs av
1. Justitiekanslern, i fråga om den som ansöker om ersättning enligt lagen
(1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,
2. Högskolans avskiljandenämnd, i fråga om den som nämnden vid prövning enligt högskolelagen (1992:1434) överväger att avskilja från utbildningen,
3. Arbetsmarknadsstyrelsen, för utredning i ärenden om kallelse till ny
tjänstgöring av vapenfri tjänst, i fråga om den som ärendet gäller,
4. Riksbanken, i fråga om den som banken avser att anställa som bevaknings- eller transportpersonal,
5. en statlig, kommunal eller landstingskommunal myndighet som beslutar om anställning av personal inom psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, i
fråga om den som myndigheten avser att anställa eller anlita som uppdragstagare,
6. Lotteriinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid prövning enligt lotterilagen (1994:1000) överväger att ge tillstånd att få anordna roulettespel, tärningsspel och kortspel,
7. Statens räddningsverk, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor överväger att ge tillstånd,
8. en socialnämnd, i ärenden om adoption, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot barn m.m. enligt 5 kap.
2 § och 6 kap. 6–10 och 12–16 §§ socialtjänstlagen (2001:453) samt åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
9. Luftfartsverket, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt luftfartslagen (1957:297) och luftfartsförordningen (1986:171)
överväger att ge certifikat eller tillstånd,
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10. Järnvägsinspektionen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighetsprövning enligt 4 och 19 a §§ järnvägssäkerhetslagen (1990:1157) överväger att ge tillstånd,
11. Statens folkhälsoinstitut, i andra ärenden om tillstånd enligt alkohollagen (1994:1738) än serveringstillstånd, i fråga om den som ärendet gäller
och styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare för denne
samt delägare i ett fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som ärendet gäller,
12. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen (1994:1738), i fråga om den som ärendet gäller,
13. Läkemedelsverket i fråga om den som myndigheten överväger att ge
tillstånd enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1961:181)
om försäljning av teknisk sprit m.m. eller förordningen (1968:70) med vissa
bestämmelser om injektionssprutor och kanyler,
14. en kronofogdemyndighet, för utredning i ärenden enligt skuldsaneringslagen (1994:334), i fråga om den som ärendet gäller, samt
15. Brottsoffermyndigheten för utredning i ärenden enligt brottsskadelagen (1978:413).
Sådana uppgifter som avses i 3 § 3–6 lagen (1998:620) om belastningsregister får inte lämnas till en myndighet som har rätt att få uppgifter enligt
denna paragraf. En socialnämnd har dock rätt till uppgift om åklagares beslut om åtalsunderlåtelse samt om besöksförbud.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Nils Öberg
(Justitiedepartementet)
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