Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

SFS 2003:1219
Utkom från trycket
den 30 december 2003

utfärdad den 18 december 2003.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1974:203) om
kriminalvård i anstalt2
dels att 31, 52 c och 59 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.
29 a § Om det är nödvändigt för att upprätthålla säkerheten vid en viss
sluten anstalt får Kriminalvårdsstyrelsen besluta att samtliga personer som
passerar in i anstalten skall kroppsvisiteras (allmän inpasseringskontroll).
Syftet med allmän inpasseringskontroll skall vara att söka efter otillåtna
föremål. Skriftliga meddelanden får inte granskas.
Beslut om allmän inpasseringskontroll får avse högst tre månader i taget.
Kriminalvårdsstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från allmän inpasseringskontroll, om det finns särskilda skäl för det.
31 §3 Regeringen får beträffande en viss intagen besluta om avvikelse från
bestämmelserna i 25–29 och 30 §§, om det är påkallat med hänsyn till rikets
säkerhet eller till risken för att den intagne under verkställigheten i anstalt
medverkar till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.
52 c §4 Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte göras mer ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne närvara.
Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får inte verkställas
eller bevittnas av annan än en kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.
Följande åtgärder får emellertid verkställas och bevittnas av en man, nämligen,
1. kroppsvisitation som avses i 52 a § tredje stycket,
2. kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en person bär med
sig undersöks,
3. kroppsvisitation som sker med metalldetektor eller liknande teknisk anordning, och
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4. kroppsbesiktning som enbart innebär att blodprov eller alkoholutandningsprov tas.
Ett otillåtet föremål, som anträffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, skall omhändertas och förvaras för den intagnes räkning, såvitt inte annat är föreskrivet.
59 §5 Kriminalvårdsstyrelsens beslut i särskilda fall enligt denna lag får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut i fråga om vistelse eller
verkställighet utanför anstalt för en intagen för vilken regeringen har meddelat förordnande enligt 31 § överklagas dock hos regeringen. Detsamma gäller andra beslut av styrelsen enligt denna lag än som nu har angetts. Beslut i
en fråga som avses i 29 a § första stycket får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av beslut som avses i 49 § första meningen finns
bestämmelser i 38 kap. brottsbalken.
Denna lag träder i kraft den 1 februari 2004.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Anne Holm Gulati
(Justitiedepartementet)
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