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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1379) om ersättning för sakskada till polismän och anställda inom kriminalvården m.fl.
dels att 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas fem nya paragrafer, 7 a–7 e §§
samt närmast före 7 § och 7 a § nya rubriker av följande lydelse.
6 § En ansökan om ersättning ges in till och prövas av den myndighet där
den anställde tjänstgjorde vid skadetillfället. Gäller ansökan ersättning för en
skada som har uppstått under ett övnings- eller utbildningsmoment ges den
in till och prövas av den myndighet som ansvarade för övningen eller utbildningen.
Om den begärda ersättningen överstiger tiotusen kronor och avser polismän, arrestantvakter eller stämningsmän inom polisväsendet prövas dock
ansökan av Rikspolisstyrelsen.
Om ärendet skall prövas av Rikspolisstyrelsen skall den myndighet där
den anställde tjänstgjorde vid skadetillfället utreda ärendet och överlämna
ansökan, utredningen och ett eget yttrande till styrelsen.
Polismyndighetens beslut
7 §1 Polismyndighetens beslut överklagas hos Rikspolisstyrelsen.
Bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol finns i
22 a § förvaltningslagen (1986:223).
Kriminalvårdens beslut
7 a § Kriminalvårdens beslut enligt denna förordning överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.
7 b § Kriminalvårdens beslut får inte överklagas enligt 7 a § innan beslutet
har omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den
som beslutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överkla1
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gande av ett beslut som inte har omprövats skall anses som en begäran om
omprövning.
Vid omprövning enligt denna paragraf får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.
7 c § En begäran om omprövning skall vara skriftlig och ha kommit in till
Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den enskilde fick del av beslutet. I begäran om omprövning skall den enskilde ange vilket beslut som
avses och vilken ändring som han eller hon begär.
7 d § Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning
har kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har inkommit för sent skall den avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten har lämnat den enskilde
felaktig underrättelse om hur man begär omprövning.
7 e § Kriminalvårdens beslut enligt 7 § överklagas till den länsrätt inom
vars domkrets den kriminalvårdsanstalt, det häkte eller det frivårdskontor
där den anställde tjänstgjorde vid skadetillfället är beläget.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om Kriminalvårdsstyrelsens prövning av en annan kriminalvårdsmyndighets beslut som har fattats före ikraftträdandet, dels i fråga om överklagande av Kriminalvårdsstyrelsens beslut som har fattas före ikraftträdandet. Vad som i de äldre föreskrifterna sägs om Kriminalvårdsstyrelsen skall efter ikraftträdandet i stället
gälla Kriminalvården.
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