Enligt förordning (1999:1134) om belastningsregister kan en myndighet t.ex. en
region eller en kommun, ha rätt att ta del av uppgifter ur belastningsregistret och
misstankeregistret.
Nedan följer ett utdrag ur belastningsregistret som anger när kommuner eller regioner
har rätt att själva ta del av uppgifterna.
11 § Uppgifter ur belastningsregistret om brott som lett till någon annan påföljd än
penningböter ska lämnas ut om det begärs av
---5. en statlig eller kommunal myndighet som beslutar om anställning av personal inom
psykiatrisk sjukvård, vård av utvecklingsstörda, vård av barn och ungdom eller
tvångsvård av missbrukare, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller
anlita som uppdragstagare,
---7. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller en kommun, i fråga om den
som myndigheten eller kommunen enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor vid lämplighetsprövning överväger att ge tillstånd eller godkänna som
föreståndare,
8. en socialnämnd, i ärenden om
a) utseende av kontaktperson eller kontaktfamilj enligt 3 kap. 6 b §
socialtjänstlagen (2001:453) för en person som inte har fyllt 21 år,
b) vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn, medgivande att ta emot
barn m.m. enligt 5 kap. 2 §, 6 kap. 6, 6 a och 8-10 §§ socialtjänstlagen,
c) adoption enligt 6 kap. 12-16 §§ socialtjänstlagen, och
d) åtgärder enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall,
10. en kommunal myndighet, i ärenden om serveringstillstånd enligt alkohollagen
(2010:1622) och i ärenden om tillstånd för försäljning av tobaksvaror enligt lagen
(2018:2088) om tobak och liknande produkter, i fråga om den som ärendet gäller,
14. en överförmyndare eller överförmyndarnämnd, i ärenden där en
lämplighetsprövning ska göras, i fråga om
a) den som överförmyndaren eller nämnden avser att utse eller avser att föreslå att
rätten utser till förmyndare, god man eller förvaltare, eller
b) den som är förmyndare, god man eller förvaltare,

.

16 c § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3 kap., 4 kap. 1-2 eller 4-5 §§,
6 kap., 8 kap. 5 eller 6 §, 10 kap. 5 a eller 5 c §, 13-15 kap., 16 kap. 10 a §, 17 kap. 1
eller 2 § eller 20 kap. 1 § brottsbalken, 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för
vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen (1968:64), abortlagen (1974:595), lagen
(1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, lagen (1999:42)
om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 6 § lagen (2000:1225) om straff för
smuggling, lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, 10 kap. 3, 4 eller 6 §
patientsäkerhetslagen (2010:659) eller 1, 2, 4-11 och 13 §§ lagen (2014:406) om straff
för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser ska, om brotten lett till
någon annan påföljd än böter, lämnas ut om det begärs av
--3. en region, i fråga om en icke legitimerad yrkesutövare som regionen överväger att
anställa för allmäntjänstgöring eller med ett vikariatsförordnande enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).
Om påföljden även avser något annat brott än de som anges i första stycket, ska också
uppgifter om det brottet lämnas ut.

