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Förordning
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behandling av personuppgifter inom
kriminalvården;

SFS 2006:106
Utkom från trycket
den 7 mars 2006

utfärdad den 23 februari 2006.
Regeringen föreskriver att 36 och 37 §§ förordningen (2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården skall ha följande lydelse.
36 §1 För registrering i centrala kriminalvårdsregistret skall nedan angivna
myndigheter lämna uppgifter till Kriminalvården i följande fall.
Uppgift lämnas av

Uppgift lämnas om

1. Rikspolisstyrelsen

Dom eller slutligt beslut som avser fängelse,
skyddstillsyn, villkorlig dom med föreskrift
om samhällstjänst eller förvandlingsstraff för
böter eller vite
Överklagande av dom eller slutligt beslut
som det har lämnats uppgift om tidigare
Beslut under rättegången att vidare verkställighet inte får äga rum beträffande den som
har dömts till skyddstillsyn
Att dom eller slutligt beslut som uppgift har
lämnats om tidigare har vunnit laga kraft
Att påföljd i dom eller slutligt beslut
som uppgift har lämnats om tidigare har ändrats till annan påföljd än fängelse, skyddstillsyn eller villkorlig dom med föreskrift om
samhällstjänst
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2. Regeringskansliet

Beslut i nådeärenden
Av regeringen meddelat beslut om upphävande helt eller delvis enligt 8 kap. 14 § utlänningslagen (2005:716) eller inhibition enligt 12 kap. 11 och 12 §§ samma lag av en
dom eller ett beslut om utvisning
Av regeringen meddelat beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 8 kap. 10 §
utlänningslagen

37 §2 Uppgifter i det centrala kriminalvårdsregistret skall på begäran lämnas ut till Regeringskansliet, en domstol, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, Rikspolisstyrelsen,
en polismyndighet, Datainspektionen eller en myndighet som får besluta om
frihetsberövande åtgärd enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och
Norge eller utlänningslagen (2005:716).
Dessutom får Regeringskansliet, Rikspolisstyrelsen och polismyndigheter
ha direktåtkomst till registret. För Regeringskansliet får dock endast sådana
uppgifter göras tillgängliga som behövs i ärenden om nåd i brottmål och om
upphävande av utvisningsbeslut enligt 8 kap. 14 § utlänningslagen.
Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2006.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Annika Lowén
(Justitiedepartementet)
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