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Regeringen föreskriver att 15, 36, 37, 44, 46 och 52 §§ förordningen
(2001:682) om behandling av personuppgifter inom kriminalvården ska ha
följande lydelse.
15 §1 I fråga om personer som är dömda till fängelse får utöver vad som
anges i 3 och 4 §§ följande personuppgifter behandlas:
1. sådana uppgifter som avses i 5 § 7 samt 9 § 1, 6–12, 15–21 och 24 och
som när det gäller den som är häktad respektive misstänkt i stället ska avse
den som är intagen i kriminalvårdsanstalt,
2. anknytning till annan intagen som är dömd för delaktighet i samma brott
som den dömde,
3. uppgifter om placering i avskildhet och undersökning enligt 6 kap. fängelselagen (2010:610) och om användande av fängsel och undersökning enligt
8 kap. 10 § samma lag,
4. uppgifter om placering på säkerhetsavdelning,
5. uppgift om att målsägande i enlighet med 35 § fängelseförordningen
(2010:2010) ska underrättas,
6. uppgifter om permissioner och vistelser utanför anstalt enligt 9 kap. 1 §,
10 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 11 kap. 1 § fängelselagen,
7. uppgifter om sådan kontroll som avses i 8 kap. 6 § fängelselagen,
8. beslut om att den dömde ska inställa sig i anstalt eller påbörja intensivövervakning med elektronisk kontroll, beslut om uppskov med verkställighet
och begäran om förpassning genom Polismyndighetens försorg,
9. övervakarens namn, adress och telefonnummer,
10. uppgift om att den dömde har ålagts näringsförbud, kontaktförbud eller
tillträdesförbud,
11. uppgifter om beslut enligt 26 kap. 18 och 19 §§, 27 kap. 6 § 1 och 2 och
28 kap. 7 § brottsbalken, och
12. uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ett ärende som enligt lag eller förordning ska prövas av Kriminalvården.
I fråga om den som verkställer fängelsestraffet genom intensivövervakning
med elektronisk kontroll tillämpas bestämmelserna i första stycket 1 när det
gäller hänvisningen till 5 § 7 och första stycket 8–12.
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36 §2 För registrering i det centrala kriminalvårdsregistret ska nedan angivna myndigheter lämna uppgifter till Kriminalvården i följande fall.
Uppgift lämnas av

Uppgift lämnas om

1. Polismyndigheten

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
Att fängelse på livstid har omvandlats
till fängelse på viss tid enligt lagen
(2006:45) om omvandling av fängelse
på livstid

2. Regeringskansliet

Beslut i nådeärenden

3. Migrationsverket, en migrationsdomstol och Migrationsöverdomstolen

Beslut om att inhibition av en allmän
domstols beslut om utvisning på grund
av brott meddelas eller upphävs, att ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas en utlänning som har utvisats på
grund av brott eller att ett utvisningsbeslut på grund av brott helt eller delvis
upphävs

37 §3 Uppgifter i det centrala kriminalvårdsregistret ska på begäran lämnas
ut till Regeringskansliet, en domstol, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Justitiekanslern, Riksdagens ombudsmän, Polismyndigheten, Säker2
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hetspolisen, Datainspektionen eller en myndighet som får besluta om frihetsberövande åtgärd enligt lagen (1957:668) om utlämning för brott, lagen
(2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder, utlänningslagen (2005:716) eller lagen (2011:1165) om överlämnande
från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.
Dessutom får Regeringskansliet, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen
ha direktåtkomst till registret. För Regeringskansliet får dock endast sådana
uppgifter göras tillgängliga som behövs i ärenden om nåd i brottmål.
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44 §4 Rikspolischefen, säkerhetspolischefen och de personer som respektive
chef utser får ha direktåtkomst till uppgifter om huruvida en person är registrerad i säkerhetsregistret. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får lämna
ut en sådan uppgift till Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten, om
uppgiften kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning i
myndighetens brottsutredande verksamhet eller för andra brottsbekämpande
åtgärder.
Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminalvården eller av de personer som han eller hon utser, lämnas ut till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen. Utlämnandet får endast avse uppgifter som kan
antas ha särskild betydelse för
1. en pågående undersökning i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens
brottsutredande verksamhet,
2. andra brottsbekämpande åtgärder, eller
3. att upprätthålla ordningen och säkerheten i Kriminalvårdens verksamhet.
Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminalvården eller av de personer som han eller hon utser, även lämnas ut till Regeringskansliet om uppgiften kan antas ha betydelse i ärenden
1. om nåd i brottmål,
2. enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, eller
3. enligt 7 kap. 11 § eller 13 kap. 6 § fängelselagen (2010:610).
Uppgifter i säkerhetsregistret får, efter prövning av chefen för Kriminalvården eller av de personer som han eller hon utser, även lämnas ut till allmän
domstol om uppgiften kan antas ha betydelse i ärenden som handläggs enligt
lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.
46 §5 Kriminalvården ska lämna underrättelse till nedan angivna myndigheter i följande fall.
Uppgift lämnas till

Uppgift lämnas om

1. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt av svenska medborgare
som under kalenderåret fyller 18–47 år
Beslut om förlängning av verkställighetstid med minst en månad för intagen
om vilken underrättelse har lämnats tidigare
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Verkställighetens början vid verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll
och tidpunkt för verkställighetens slut
för svenska medborgare som under kalenderåret fyller 18–47 år
2. Försäkringskassan

Tidpunkt för frihetsberövande på grund
av häktning eller hävning av häktningsbeslut
Tidpunkt för intagning i eller avgång
från kriminalvårdsanstalt eller tidpunkt
då verkställighet av fängelsestraff på
annat sätt påbörjades samt beslutad tidpunkt för avgång från kriminalvårdsanstalt
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad
vårdvistelse eller utökad frigång enligt
fängelselagen (2010:610)
Tidpunkt för avvikelse från kriminalvårdsanstalt eller från vistelse utanför
anstalt i form av vårdvistelse eller utökad frigång enligt fängelselagen och
tidpunkt för återupptagande av sådan
verkställighet efter avvikelse
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad
vistelse på statens bekostnad i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453) till följd av dom på
skyddstillsyn med särskild behandlingsplan

3. Polismyndigheten

Intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt eller förflyttning till annan
anstalt
Verkställighetens början vid verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll
och tidpunkt för verkställighetens slut
samt vistelse utanför anstalt i form av
vårdvistelse, vistelse i halvvägshus eller utökad frigång enligt fängelselagen
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Verkställighetens början i kriminalvårdsanstalt när den sammanlagda tiden att avtjäna är fängelse i minst ett år
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Permission eller avgång från kriminalvårdsanstalt, om underrättelsen kan antas vara av betydelse för myndighetens
verksamhet
4. Säkerhetspolisen

Intagning i eller avgång från kriminalvårdsanstalt samt permission eller förflyttning till annan anstalt, om underrättelsen kan antas vara av betydelse
för Säkerhetspolisens verksamhet
Vistelse utanför anstalt i form av vårdvistelse, vistelse i halvvägshus eller utökad frigång enligt fängelselagen, om
underrättelsen kan antas vara av betydelse för Säkerhetspolisens verksamhet

5. Pensionsmyndigheten

Tidpunkt för frihetsberövande på grund
av häktning eller hävning av häktningsbeslut
Tidpunkt för intagning i eller avgång
från kriminalvårdsanstalt eller tidpunkt
då verkställighet av fängelsestraff på
annat sätt påbörjades samt beslutad tidpunkt för avgång från kriminalvårdsanstalt
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad
vårdvistelse eller utökad frigång enligt
fängelselagen
Tidpunkt för avvikelse från kriminalvårdsanstalt eller från vistelse utanför
anstalt i form av vårdvistelse eller utökad frigång enligt fängelselagen och
tidpunkt för återupptagande av sådan
verkställighet efter avvikelse
Tidpunkt för påbörjad eller avslutad
vistelse på statens bekostnad i ett sådant familjehem eller hem för vård eller boende som avses i socialtjänstlagen (2001:453) till följd av dom på
skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.
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Bestämmelser om skyldighet för Kriminalvården att i andra fall lämna uppgifter till Polismyndigheten finns i 30 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.
52 §6 Kriminalvården meddelar närmare föreskrifter om omfattningen av
uppgiftsskyldigheten i 36 och 46 §§ samt om tiden och sättet för att fullgöra
den efter samråd med berörd myndighet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnar
BEATRICE ASK
Göran Nilsson
(Justitiedepartementet)
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