
Justitieutskottets betänkande 

1976/77: 16 

med anledning av propositionen 1976/77: 10 om ändring i lagen 
(1965: 94) om polisregister m. m. 

Propositionen 

r propositionen 1976177: 10 har regeringen (justitiedepartementet) 

föreslagit riksdagen att anta följande 

Förslag till 

I.ag om ändring i lagen (1965: 94) om polisregister m. m. 

Härigenom föreskrives att 5 och 7 a §§ lagen (1965: 94) om polis
register m. m. skall ha nedan angivna lyclclsc. 

Nurarande lydc.:lse Fiircslagc11 lydelse 

5 §' 

Rikspolisstyrelsen må, enligt föreskrifter som regeringen utfärdar, i 
tryck eller på annat lämpligt sätt mångfaldiga och till länspolischeferna, 
polischeferna, elen centrala utfanningsmynclighetcn samt poliscentraler
na i Danmark, Finland och Norge sända sammanställningar av uppgif
ter från polisregister om domar, beslut, anstaltsvistclscr, avlägsnandcn 
ur riket och andra förhållanden a.v betydelse för brottsbekämpandet i 
fråga om personer som gjort sig skyldiga till svår eller vanemässig 
brottslighet eller asocialitet. 

U1iivcr rncl som fiiljer av första 
stycket f dr rikspolisstyrelsen en
ligt föreskrifter av regeringen till 
svensk myndighet samt myndighet 
i Danmark, Finland, Island och 
Norge siincla samnwnstiillningar 
av uppgifter från polisregister 0111 

avliigsnmulen 11r riket och besllll 
som ha samband därmed. Vad 
som har sagts nu giiller ockscl 11pp
gif ter om motsvarande beslut av 
111y11diglzct i Danmark, Finland, 
Island oclz Norge. 

7 a §~ 

Begränsning som anges i 7 § skall ej iakttagas, om för särskilt fall 
fullständiga uppgifter begäras av myndighet som sägs i 3 § l eller av 
myndighet som av regeringen fått tillstånd att erhålla utdrag eller upp
lysning utan begränsning enligt 7 §. 

1 Senaste lydelse 1975: 721. 
2 Senaste lydelse 1975: 721. 

Riksdagen 1976177. 7 sa111/. Nr 16 

JuU 1976/77: 16 
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Nuvarande lydelse 

Aven om fullständiga uppgifter 
ej begärts enligt första stycket, 
skall till myndighet som sägs i 3 § 
1 lämnas uppgift om dom eller 
beslut varigenom någon ådömts 
förvisning med sådant förbud att 
återvända till riket som icke är 
begränsat till att gälla viss tid. 

2 

F11rcs/agcn lydelse 

Aven om fullständiga uppgifter 
t:j begärts enligt första stycket, 
skall till myndighet som sägs i 3 § 
1 lämnas uppgift om dom eller 
beslut varigenom någon ådömts 
förvisning med sådant förbud att 
f1tervända till riket som icke är 
begränsat till att gälla viss tid. Vi
dare får i sa111111anställning som 
avses i 5 § a11dra stycket lii11111as 
uppgift i fråga 0111 ii1111u giillamle 
fiir!!/ltl fiir 11tlii1111i11g att återviin
da till riket eller till Dat1111ark, 
Fi11la11d, Island eller Norge. 

I utdrag eller upplysning till åklagare lämnas alltid uppgift om an
teckning rörande verkställd sinnesundersökning eller rättspsykiatrisk 
undersökning. 

Denna lag tr~ider i kraft den 1 januari 1977. 

Utskottet 

I propositionen föresliis en ändring i lagen (J 965: 94) om polisregister 

m. m. i syfte att öppna möjlighet för att från invandrarverket till riks

polisstyrelsen överföra ansvaret för upprättande och utgivning av en i 

anslutning till den nordiska passi.iverenskommclsen tillkommen förteck
ning över utlänningar som är för,~mål för utvisningsbeslut m. m. Genom 

ett sådant övcrföramk vinncs praktiska och kostnadsmässiga fördelar. 

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 1977. 
Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot eld i propositio

nen framlagda förslaget. 

Utskottet hemställer 
att riksdagen bifaller propositionen 1976/77: I 0. 

Stockholm den 9 december 1976 

På justitieutskottets vägnar 

ASTRID KRISTENSSON 

Niirvarmule: fru Kristcnsson (m), fröken Mattson (s), herrar Polstam 
(e), Jönsson i Malmö (s), Johansson i Växjö (c), Nygren (s), fru Bergan
der (s), herr Raneskog (c), fru Andersson i Kumla (s), herrar Pettersson 
i Helsingborg (s), Lidbom (s), fru Andre (c), fru Johnsson (c), herr Kör
lof (m) och fru Andrcn (fp). 
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