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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning 
med elektronisk kontroll 

Utfärdad den 2 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:451) om 

intensivövervakning med elektronisk kontroll2 

dels att 14 § ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 8 a §, och närmast före 8 a § en ny 

rubrik av följande lydelse. 

Fingeravtryck 

8 a §    Vid verkställighet utanför anstalt av en dom på fängelse i sex 

månader ska Kriminalvården förelägga den dömde att lämna fingeravtryck, 

om den dömde inte finns i det fingeravtrycksregister som förs av Polis-

myndigheten enligt lagen (2018:1693) om polisens behandling av person-

uppgifter inom brottsdatalagens område. Fingeravtrycken ska lämnas så 

snart som möjligt efter det att verkställigheten har inletts. Av föreläggandet 

ska det framgå att beslutet om verkställighet utanför anstalt kan komma att 

upphävas om föreläggandet inte följs.    

Kriminalvården får förelägga den dömde att lämna fingeravtryck på nytt, 

om det finns särskilda skäl. 

Fingeravtrycken ska tas av Polismyndigheten. 

14 §3    Beslutet om verkställighet utanför anstalt ska upphävas, om den 

elektroniska kontroll som avses i 3 § annat än tillfälligt blir omöjlig att upp-

rätthålla. Vistelse på sjukhus eller därmed jämförlig inrättning ska dock inte 

leda till att ett beslut om verkställighet utanför anstalt upphävs. 

Beslut om verkställighet utanför anstalt ska upphävas om den dömde 

1. åsidosätter sina skyldigheter enligt denna lag eller enligt en föreskrift

som meddelats med stöd av lagen och det som ligger honom eller henne till 

last inte är av mindre betydelse, 

2. begär att så ska ske,

3. inte följer föreläggandet att påbörja verkställigheten eller, när verk-

ställigheten ska påbörjas, är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt av 

någon annan anledning än för verkställighet av det straff som beslutet avser, 

4. innan verkställigheten har påbörjats, antingen döms på nytt till fängelse

eller får villkorligt medgiven frihet förverkad enligt 26 kap. 19 § eller 

34 kap. 5 § brottsbalken på sådan tid att han eller hon ska avtjäna fängelse i 

mer än etthundraåttio dagar, eller 

1 Prop. 2021/22:172, bet. 2021/22:JuU37, rskr. 2021/22:338. 
2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1998:618. 
3 Senaste lydelse 2018:1256. 
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5. inte följer ett föreläggande enligt 8 a § att lämna fingeravtryck.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Martin Rhodin 

(Justitiedepartementet) 


	Svensk författningssamling
	Lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
	Fingeravtryck



		sfs@regeringskansliet.se
	2022-06-03T17:36:31+0200
	Stockholm
	Utgivaren av SFS
	N/A


		2022-06-03T17:36:32+0200




