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Svensk författningssamling

Lag
om registerkontroll av personal vid sådana hem för 
vård eller boende som tar emot barn;

utfärdad den 19 april 2007.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Hem för vård eller boende enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen
(2001:453) som tar emot barn får inte anställa någon om inte kontroll gjorts
av register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och la-
gen (1998:621) om misstankeregister avseende honom eller henne. Det-
samma skall gälla den som, utan att det innebär anställning, erbjuds upp-
drag, praktiktjänstgöring eller liknande vid ett sådant hem under omständig-
heter liknande dem som förekommer vid en anställning inom verksamheten.

Den som erbjuds en anställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller lik-
nande vid ett sådant hem för vård eller boende som sägs i första stycket,
skall till den som erbjuder anställningen lämna utdrag ur belastningsregistret
och misstankeregistret. 

Skyldigheten att lämna utdrag ur register gäller dock inte om den som er-
bjuder anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen eller liknande själv
inhämtar utdraget. 

Utdraget skall vara högst sex månader gammalt. I lagen om belast-
ningsregister och lagen om misstankeregister finns bestämmelser om att re-
geringen får meddela föreskrifter om innehållet i sådana utdrag.

2 § Trots bestämmelsen i 1 § får den som inom sex månader erbjuds en
förnyad anställning hos samma arbetsgivare eller en förnyad möjlighet att på
annat sätt delta i verksamheten anställas, anlitas eller erbjudas arbete, upp-
drag, praktiktjänstgöring eller liknande utan att en registerkontroll enligt 1 §
första stycket utförs. I sådana fall behöver den enskilde inte heller lämna re-
gisterutdrag enligt 1 § andra stycket.

3 § På begäran av den som lämnat ett registerutdrag skall det återlämnas i
original. Utdrag eller kopia därav skall dock avseende den som erhåller an-
ställning, uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande bevaras under minst
två år från det anställningen, uppdraget, praktiktjänstgöringen eller liknande
påbörjades. 

1 Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129.
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4 § I 13 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om för-
bud att driva hem för vård eller boende på grund av underlåtenhet att göra
registerkontroll enligt 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

MARIA LARSSON
(Socialdepartementet)
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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:620) om 
belastningsregister;

utfärdad den 19 april 2007.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § lagen (1998:620) om belast-
ningsregister skall ha följande lydelse.

9 §2 En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga upp-
gifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter skall på begäran lämnas ut
utan avgift en gång per kalenderår.

En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv har rätt att få ett
begränsat utdrag ur registret

1. för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att
resa in, bosätta sig eller arbeta där, 

2. enligt bestämmelser i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal
inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, 

3. enligt bestämmelser i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, eller
4. enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal

vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn.
Regeringen, eller i fråga om andra stycket punkterna 1–3 den myndighet

regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant
utdrag skall innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret skall vara skriftlig och undertecknad
av den sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129.
2 Senaste lydelse 2005:410.
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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:621) om 
misstankeregister;

utfärdad den 19 april 2007.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1998:621) om misstan-
keregister skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 a § En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestäm-
melser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem
för vård eller boende som tar emot barn har rätt att få ett begränsat utdrag ur
registret. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ett sådant
utdrag skall innehålla.

En begäran om uppgifter ur registret skall vara skriftlig och undertecknad
av den sökande.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129.
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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 19 april 2007.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen
(2001:453) 

dels att 12 kap. 10 § och 16 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 13 kap. 7 §, av följande ly-

delse.

12 kap.

10 §2 Av 1 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100) framgår att socialnämnden
utan hinder av sekretess kan polisanmäla brott som hindrar nämndens verk-
samhet. Av 14 kap. 2 § femte – sjunde styckena samma lag följer att sekre-
tess även i vissa andra fall inte hindrar att uppgifter som angår misstanke om
brott lämnas till en åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndig-
het som har att ingripa mot brottet.

Från socialtjänsten skall utan hinder av sekretess lämnas
1. uppgifter om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende eller

i ett familjehem, om uppgifterna för särskilt fall begärs av en domstol, åkla-
garmyndighet, polismyndighet, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett ärende om
att avskilja denne från högskoleutbildning.

13 kap.

7 §3 Länsstyrelsen får, i fråga om annat hem för vård eller boende än så-
dant som avses i 6 kap. 3 §, förbjuda fortsatt verksamhet om skyldigheterna
enligt lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för
vård eller boende som tar emot barn inte iakttas och om denna underlåtenhet
är av allvarligt slag.

16 kap.

4 §4 Länsstyrelsens beslut i ärenden om tillstånd enligt 7 kap. 1 §, omhän-
dertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §, föreläggande eller förbud enligt

1 Prop. 2006/07:37, bet. 2006/07:SoU9, rskr. 2006/07:129.
2 Senaste lydelse 2006:860.
3 Tidigare 13 kap. 7 § upphävd genom 2002:437.
4 Senaste lydelse 2005:126.
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13 kap. 6 §, förbud enligt 13 kap. 7 § samt överflyttning av ärende enligt
16 kap. 1 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt 7 kap. 4 § gäller i
tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

Länsstyrelsens beslut om omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 §,
om föreläggande eller förbud enligt 13 kap. 6 §, och om förbud enligt 13 kap.
7 § samt domstols motsvarande beslut gäller omedelbart.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON
Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)
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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om 
belastningsregister;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att 22 och 22 a §§ förordningen (1999:1134) om
belastningsregister skall ha följande lydelse. 

22 §1 Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 1 lagen (1998:620) om be-
lastningsregister skall endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller
strafförelägganden där 

1. någon annan påföljd än böter har dömts ut, 
2. dagsböter har dömts ut för brott mot 3 kap. 5 §, 4 kap. 4 och 5 §§, 8, 9

och 14 kap. samt 17 kap. 1, 2 och 4 §§ brottsbalken eller 
3. böter har dömts ut för brott som avses i 6 kap. 8 och 10 §§ samt 16 kap.

11 § brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), lagen (1991:1969) om
förbud mot vissa dopningsmedel, vapenlagen (1996:67), vapenförordningen
(1996:70) och äldre vapenlagstiftning. 

Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första
stycket 2 och 3, skall också uppgifter om det brottet lämnas ut. 

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 2 lagen om belastningsregister
som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2000:873)
om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och barn-
omsorg skall endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföreläg-
ganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2 och 6 §§, 4 kap.
1 §, 6 kap., 8 kap. 6 § och 16 kap. 10 a § brottsbalken. Om påföljden även
avser något annat brott, skall också uppgifter om det brottet lämnas ut. 

Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 4 lagen om belastningsregister
som den enskilde begär med hänvisning till bestämmelser i lagen (2007:171)
om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar
emot barn skall endast innehålla uppgifter om domar, beslut eller strafföre-
lägganden där påföljd har dömts ut för brott mot 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§,
4 kap. 1–2 och 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§
brottsbalken, narkotikastrafflagen 10 kap. 3 § alkohollagen (1994:1738),
lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor och 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling
samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga om brott som avses i
6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om förbud mot vissa
dopningsmedel skall utdraget också innehålla uppgifter om domar, beslut

1 Senaste lydelse 2005:412.
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och strafförelägganden där påföljd har dömts ut för förberedelse, stämpling
och underlåtenhet att avslöja brott. Om påföljden även avser något annat
brott, skall också uppgifter om det brottet lämnas ut.

22 a §2 Ett registerutdrag enligt 9 § andra stycket 3 lagen (1998:620) om
belastningsregister som den enskilde begär med hänvisning till bestämmel-
ser i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling skall endast innehålla upp-
lysning om huruvida den enskilde förekommer eller inte förekommer i be-
lastningsregistret för sådan brottslighet som anges i 3 kap. 1 § förordningen
(2005:411) om försäkringsförmedling.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

2 Senaste lydelse 2005:412.
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Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1135) om 
misstankeregister;

utfärdad den 19 april 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1999:1135) om misstanke-
register skall införas en ny paragraf, 8 a §, av följande lydelse.

8 a § Uppgift om misstanke om brott för vilket åtal har väckts skall lämnas
ut om det begärs av en enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv
enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid
sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Registerutdraget skall
endast innehålla uppgifter om brott som avses i 3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§,
4 kap. 1–2 och 4–5 §§, 6 kap., 8 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 8, 9 och 10 a §§
brottsbalken, narkotikastrafflagen (1968:64), 10 kap. 3 § alkohollagen
(1994:1738), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor och 6 § lagen (2000:1225)
om straff för smuggling samt medverkan och försök till sådana brott. I fråga
om brott som avses i 6 kap. brottsbalken, narkotikastrafflagen och lagen om
förbud mot vissa dopningsmedel skall utdraget också innehålla uppgifter om
förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja brott. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)
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