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utfärdad den 16 november 2006.
Regeringen föreskriver att 19 och 19 a §§ förordningen (1990:893) om
underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m. skall ha följande lydelse.
19 § Döms den tilltalade till ungdomsvård med stöd av 32 kap. 1 § brottsbalken eller till ungdomstjänst med stöd av 32 kap. 2 § brottsbalken, skall en
kopia av domen sändas till socialnämnden samma dag. Domstolen får i stället sända domsbevis, varvid 2 § andra stycket tillämpas.
19 a §1 Döms den tilltalade till sluten ungdomsvård med stöd av 32 kap.
5 § brottsbalken, skall domstolen samma dag sända en kopia av domen till
socialnämnden och Statens institutionsstyrelse. Till domen skall det fogas
handlingar som anges i 3 § tillsammans med yttrande enligt 11 § lagen
(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare och utdrag
ur belastningsregistret. Domstolen skall också inom en vecka till Statens institutionsstyrelse sända uppgift om målsägandens identitet och adress samt
kopia av de handlingar i akten som rör den dömdes personliga förhållanden
eller omständigheterna vid brottet och som har betydelse för styrelsens behandlingsplanering.
Är den dömde häktad eller intagen i ett särskilt ungdomshem, skall en kopia av domen samma dag sändas till häktet eller hemmet.
Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller även i fråga om dom
genom vilken domstolen förordnar att tidigare utdömd sluten ungdomsvård
skall avse ytterligare brott.
Om en högre rätt ändrar en dom som anges i första eller tredje stycket när
det gäller påföljden, skall en kopia av den högre rättens dom samma dag
sändas till socialnämnden och Statens institutionsstyrelse.
Domstolen får i stället sända domsbevis, varvid 2 § andra stycket tillämpas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
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