Svensk författningssamling

SFS 2003:525

Förordning
om ändring i förordningen (1988:691) om
tillämpning av lagen (1988:688) om besöksförbud;

Utkom från trycket
den 12 augusti 2003

utfärdad den 31 juli 2003.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:691) om tillämpningen av lagen (1988:688) om besöksförbud
dels att 3 och 4 a §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer 4 b och 4 c §§
av följande lydelse.
3 § Har en begäran om besöksförbud gjorts hos polismyndigheten,
skall åklagaren omedelbart underrättas om detta.
Om en polisman har tagit med sig en person till förhör enligt 6 § lagen
(1988:688) om besöksförbud, skall åklagaren omedelbart underrättas om
detta för prövning av frågan om offentligt biträde enligt 7 a § lagen
(1988:688) om besöksförbud.
4 a §1 Om en domstol eller åklagare meddelar beslut om besöksförbud
skall socialnämnden genast underrättas, om den mot vilken beslutet avses
gälla och den som förbudet avses skydda har gemensamma barn under 18 år.
När ett beslut om besöksförbud avseende gemensam bostad meddelas skall
socialnämnden alltid underrättas. Underrättelse skall ske till socialnämnden
på den ort där förbudet helt eller huvudsakligen skall gälla.
4 b § I samband med att ett besöksförbud avseende gemensam bostad
meddelas skall den som meddelat beslutet informera den mot vilken förbudet gäller och den som förbudet avses skydda om vilka myndigheter, organisationer och andra som kan lämna stöd och hjälp.
4 c § När en fråga om besöksförbud avseende gemensam bostad aktualiseras skall den mot vilken beslutet avses gälla informeras om sin rätt till offentligt biträde enligt 7 a § lagen (1988:688) om besöksförbud.
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Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003.
På regeringens vägnar
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Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)
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