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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.1
dels att i 13–16 §§ orden ”den lokala kriminalvårdsmyndigheten” skall
bytas ut mot ”Kriminalvården”,
dels att i 17 och 26 §§ ordet ”Kriminalvårdsstyrelsen” skall bytas ut mot
”Kriminalvården”,
dels att 2, 6 och 18 §§ skall ha följande lydelse.
2 §2 Meddelas dom i ett mål där den tilltalade är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt, skall en kopia av domen samma dag sändas till häktet
eller kriminalvårdsanstalten. Genomgår den tilltalade sluten ungdomsvård,
skall en kopia av domen samma dag sändas till det särskilda ungdomshemmet. I stället för domen får domstolen sända bevis om utgången i målet som
rör den dömde (domsbevis).
Om domsbevis sänds, skall en kopia av domen sändas inom en vecka från
det att domen meddelades.
6 §3 Om en tilltalad som inte är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt
döms till fängelse, skall en kopia av domen inom en vecka sändas till Kriminalvården.
Till kopian av domen skall de handlingar som avses i 3 § fogas. Har särskild personutredning enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning
i brottmål, m.m. eller rättspsykiatrisk undersökning inte gjorts, skall det i
stället bifogas en kopia av akten i målet, i de delar som rör den dömdes personliga förhållanden.
18 §4 Är den tilltalade villkorligt frigiven, tidigare dömd till skyddstillsyn
eller till villkorlig dom med samhällstjänst och meddelas dom eller beslut
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som rör den tidigare utdömda påföljden eller döms den tilltalade till annan
påföljd än böter, skall en kopia av domen eller beslutet inom en vecka sändas till Kriminalvården. I förekommande fall skall en kopia också sändas till
den som ansvarar för behandlingen som avses i 14 §.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
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