Svensk författningssamling

SFS 2002:881

Förordning
om ändring i förordningen (2001:682) om
behandling av personuppgifter inom
kriminalvården;

Utkom från trycket
den 6 december 2002

utfärdad den 21 november 2002.
Regeringen föreskriver att 46 § förordningen (2001:682) om behandling
av personuppgifter inom kriminalvården skall ha följande lydelse.
46 § Kriminalvårdsstyrelsen skall lämna underrättelse till nedan angivna
myndigheter i följande fall.
Uppgift lämnas till

Uppgift lämnas om

1. Totalförsvarets pliktverk

Intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt av svenska män som under kalenderåret fyller 18–47 år
Beslut om förlängning av verkställighetstid
med minst en månad för intagen om vilken
underrättelse har lämnats tidigare

2. Riksförsäkringsverket

Tidpunkt för frihetsberövande på grund av
häktning eller hävning av häktningsbeslut
Tidpunkt för intagning i kriminalvårdsanstalt
eller tidpunkt då verkställighet av fängelsestraff på annat sätt påbörjades samt beslutad
tidpunkt för avgång från kriminalvårdsanstalt
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad verkställighet utanför anstalt enligt 33 a § lagen
(1974:203) om kriminalvård i anstalt eller vistelse utanför anstalt enligt 34 § samma lag
Tidpunkt för avvikelse från kriminalvårdsanstalt, från verkställighet utanför anstalt
enligt 33 a § lagen om kriminalvård i anstalt
eller från vistelse utanför anstalt enligt 34 §
samma lag. Tidpunkt för återupptagande av
sådan verkställighet efter avvikelse
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Tidpunkt för påbörjad eller avslutad vistelse
på statens bekostnad i ett sådant familjehem
eller hem för vård eller boende som avses i
socialtjänstlagen (2001:453) till följd av dom
på skyddstillsyn med särskild behandlingsplan
3. Polismyndighet

Permission eller avgång från kriminalvårdsanstalt, om underrättelsen kan antas vara av
betydelse för polismyndighetens verksamhet

4. Rikspolisstyrelsen

Intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt eller förflyttning till annan anstalt. Verkställighetens början vid verkställighet utanför
anstalt i form av intensivövervakning med
elektronisk kontroll och tidpunkt för verkställighetens slut. Verkställighet utanför anstalt
enligt 33 a § lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt eller vistelse utanför anstalt
enligt 34 § samma lag
Permission eller avgång från kriminalvårdsanstalt, om underrättelsen kan antas vara av
betydelse för Rikspolisstyrelsens verksamhet

Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvårdsstyrelsen att i andra fall
lämna uppgifter till Rikspolisstyrelsen finns i 30 § förordningen (1999:1134)
om belastningsregister.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Anne Holm Gulati
(Justitiedepartementet)
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