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Chefsjustitieombudsmannen
Elisabet Fura

Inspektion av Kriminalvården, häktet Helsingborgs filial i anstalten
Helsingborg den 15 april 2015
Inledning
Chefsjustitieombudsmannen Elisabet Fura genomförde den 15 april 2015 en föranmäld inspektion av Kriminalvården, häktet Helsingborgs filial i anstalten
Helsingborg (i fortsättningen häktesfilialen). Vid inspektionen deltog även byråchefen Jörgen Buhre, föredragandena Moa Skerfving (områdesansvarig och protokollförare) och Karl Lorentzon, den internationella samordnaren Charlotte De Geer
Fällman samt sekreteraren Monika Berglöf.
Inspektionens genomförande
Inspektionen inleddes med att chefsJO och hennes medarbetare togs emot av
kriminalvårdsinspektörerna Ing-Britt Gustavsson (stf. häkteschef) och Caroline
Wahlström, klienthandläggaren Jennie Bengtsson, kriminalvårdsjuristerna Magnus
Andersson och Marlene Lindroth. Elisabet Fura presenterade JO:s verksamhet. JO
samtalade även med vårdaren och ordföranden i SEKO Susann Gedda. Därefter
förevisades häktets lokaler och samtal fördes med intagna och övrig personal, bl.a.
en sjuksköterska och det vakthavande befälet.
ChefsJO höll en avslutande genomgång med Ing-Britt Gustavsson, Caroline
Wahlström, Jennie Bengtsson, Magnus Andersson och Marlene Lindroth samt det
vakthavande befälet Sven Pärnersson.
Iakttagelser m.m. under inspektionen
Organisation m.m.
Anstalten Helsingborg byggdes 1979 och har sedan 2006 varit en behandlingsanstalt med 44 platser för män i säkerhetsklass 2. Det har även funnits ett mindre
antal platser i säkerhetsklass 3. Hösten 2014 konverterades 20 av anstaltens 44
platser till häktesplatser. Efter ytterligare ökat behov av häktesplatser i region Syd
konverterades anstaltens samtliga 44 platser och två avskildhetsplatser i januari
2015 till gemensamhetsplatser för häktade män.
Anstaltens tillfälliga häkte fungerar som en häktesfilial till häktet Helsingborg.
Enligt gällande beslut av Kriminalvårdens huvudkontor ska anstalten vara tillfälligt
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häkte till och med den 20 september 2015 och därefter fattas nytt beslut. Anstalten
fick bara ett par veckor på sig att ställa om från anstaltsverksamhet till häktesverksamhet. Det var en stor utmaning för all personal. Häktesfilialen har nästan ingen
personalomsättning och mycket låga sjuktal.
Den 15 april 2015 fanns 37 intagna i häktesfilialen. Häktesfilialens beläggningsgrad har ökat succesivt och ligger nu på omkring 90 procent. Kvinnor och häktade
som har restriktioner placeras i den ordinarie häkteslokalen på Berga Allé 21 (i
fortsättningen häktet Helsingborg). Personer som har tagits i förvar enligt utlänningslagen (2005:761) placeras inte heller i häktesfilialen.
Häktespersonalen sköter de lokala transporterna till t.ex. tingsrätten. Transporter
till andra verksamhetsställen sköts av Kriminalvårdens nationella transportenhet.
Bemötande och bemanning
Verksamheten i Verksamhetsområde Helsingborg leds av en anstalts/häkteschef
där häktesfilialen ingår. I häktesfilialen arbetar en kriminalvårdsinspektör, en
klienthandläggare, ett vakthavande befäl med tjänstgöring måndag-fredag, en kanslist, 13 avdelningsvårdare, 9 vårdare centralvakt/natt, 3 produktionsledare, en
vaktmästare, en lärare och en sjuksköterska.
I häktesfilialen tjänstgör även vakthavande befäl från häktet Helsingborg, de arbetar främst på kvällar och helger vilket gör att det alltid är ett befäl i tjänst under de
häktades gemensamhetstid. Könsfördelningen bland de anställda är ungefär 60
procent män och 40 procent kvinnor.
Vårdpersonalens scheman är i dagsläget inte optimala då de är anpassade efter
anstaltsverksamhet. Verksamhetsområde Helsingborg har nyligen startat arbetet
med att göra verksamhetsanalyser och kommer framöver att anpassa både scheman
och bemanning på bästa sätt efter den verksamhet som bedrivs.
Alla intagna tilldelas en kontaktman. Varje vårdare är kontaktman för fyra till fem
intagna.
Det förekommer inget planerat ensamarbete men i praktiken händer det ibland att
en vårdare är ensam med en intagen. Man är alltid minst två kriminalvårdare när
dörren till ett bostadsrum öppnas. Det är endast larmchefen som bär expanderbar
batong och OC-spray (pepparspray).
När det gäller intagna som inte talar svenska underlättar det att flera i personalen
talar andra språk. Det finns en lista över vilka språk som talas av personalen och
den omfattar även personalen på frivården Helsingborg. Häktesfilialen ska också
beställa en läsplatta för att klara av enklare konversationer med hjälp av översättningsprogram. I många fall anlitar häktesfilialen tolk. Om inga andra lösningar
finns händer det i akuta situationer att personalen tar hjälp av intagna som talar
andra språk.
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Vid samtal med intagna framkom att det finns ett stort missnöje med personalen
bland de intagna på plan B. De intagna upplever det som att personalen inte bryr
sig om de intagna och inte hjälper dem utan enbart ”dricker kaffe”. De intagna kan
få vänta upp till en halvtimme efter att de ”ringt på”. Två unga intagna upplever det
som att det endast är en kvinnlig vårdare som visar omtanke och spontant tar kontakt med dem. De intagna på plan A beskriver dock personalen som bra eller
mycket bra.
Bostadsrum och gemensamma utrymmen m.m.
Häktesfilialen har två våningar, nedre plan (A) och övre plan (B). Plan A består av
fyra femmannaavdelningar samt en separat avdelning (C) med fyra platser, och två
avskildhetsplatser i en separat korridor. På plan B finns 20 platser uppdelade på
fyra femmannaavdelningar. De häktade vistas i gemensamhet avdelningsvis om
fem man (fyra på avdelning C).
Upplåsning på morgonen sker kl. 07.30 och inlåsning på bostadsrummet på kvällen
är kl. 18.00. Om en häktad av någon anledning inte fungerar i gemensamhet så
finns möjligheten att han förflyttas till häktet i Helsingborg.
Efter en regional överenskommelse är två femmannaavdelningar avdelade för häktade som är misstänkta/dömda för sexualbrott och våldsbrott mot kvinnor och barn.
De häktade på dessa två avdelningar vistas av säkerhetsskäl aldrig i gemensamhet
med övriga häktade.
Häktets bostadsrum har standardinredning och är utrustade med toalett. Intagna
delar på en dusch som finns i korridorerna. Fönstren i bostadsrummen har rullgardiner som de intagna själva kan reglera.
På femmannaavdelningarna på plan A och B finns pentryn med ett bord och stolar,
där de intagna äter sina måltider. Där finns tillgång till spel. På avdelning C saknas
gemensamhetsutrymmen. Mellan bostadskorridorerna finns ett allrum som användes för vistelse i gemensamhet när det bedrevs anstaltsverksamhet i lokalerna. Nu
används rummet för bl.a. möten mellan läraren och en intagen eller när en intagen
ska ringa samtal till myndigheter. I rummet finns lite böcker och lokalen används
även för förvaring av kläder, intagnas cigaretter och vissa tillhörigheter som de
intagna inte får förvara i sitt bostadsrum. Det finns ett litet separat rum med en
motionscykel och en yogamatta.
De intagna som tilldelats läkemedel till natten får det kl. 21.00. Efter det sker ingen
tillsyn. Om den intagne behöver komma i kontakt med personalen under natten får
denne ringa till centralvakten. Om en intagen är i behov av extra tillsyn fattas ett
beslut om det. Det finns en överlämningspärm som kan användas för överföring av
information om intagna till nattpersonalen.
Vid samtal med intagna på avdelning C uttryckte de missnöje med att de inte har
något pentry.

Dnr 2000-2015

Sid 4 (10)

Flera intagna uttryckte missnöje med bostadsrummens skick, bl.a. att det är fuktigt
och ofräscht, att lister fattas och att det finns småkryp (silverfiskar) i rummen.
Inomhusklimatet upplevs som varmt på sommaren och kallt på vintern.
Kost
Maten som serveras lagas i köket på häktet i Helsingborg och körs sedan till häktesfilialen. De häktade äter samtliga måltider tillsammans i respektive femmannaavdelningspentry. Intagna erbjuds mat som är anpassad efter bl.a. religion,
t.ex. mat utan fläskkött.
Vid samtal med de intagna framkom att de upplever att portionerna är för små, att
maten håller låg kvalité vad gäller färg och smak och att det är för liten variation.
De intagna upplever att det går för lång tid mellan middagen och frukosten och att
det inte räcker med att det erbjuds smörgåsar som kvällsmat. En intagen som konverterat till islam uppgav att det tog tre veckor innan han fick mat utan fläskkött.
Orsaken till dröjsmålet angavs vara att det är dyrare med nötkött än med fläskkött.
Inskrivning och information till intagna
När nya intagna skrivs in görs det en suicidscreening och en översiktlig muntlig
information ges om rutinerna vid häktet, t.ex. vad som gäller vid brand. Kriminalvårdens broschyr ”Information till häktade” och ett häfte med specifik information
för häktesfilialen delas ut till intagna i samband med inskrivningen. Den intagne
byter om under uppsikt av vårdare och lämnar ifrån sig sina tillhörigheter, som
läggs i ett skåp.
Om flera intagna kommer till häktesfilialen samtidigt placeras de i besöksrummen i
avvaktan på inskrivning. Vid behov kan de intagna sitta två och två. De intagna
kommer dock ut på sin avdelning relativt snabbt och behöver som regel inte vänta
mer än en timme på att skrivas in.
De intagna använder inte egna kläder annat än vid rättegångar. Frågan om användande av egna kläder har inte väckts men skulle det bli aktuellt får häktesfilialen
överväga hur det kan lösas praktiskt. Det finns tvättmaskiner som skulle kunna
användas i så fall. Häktesfilialen informerar inte de intagna om rätten att använda
egna kläder.
När den intagne placerats på en avdelning ges en utförligare muntlig information
om rättigheter och regler. Det görs samma dag som den intagne kommit till häktesfilialen. Det finns en checklista för personalen över vad som ska gås igenom. Dagordning och information om tider för besök, adress, matsedel osv. finns anslaget i
avdelningskorridoren. I bostadsrummet finns en broschyr med information och den
intagne får ett ”kit” med blanketter för hemställan och samtycke till besöks- och
telefontillstånd.
Den intagne ges möjlighet att ringa ankomstsamtal. Inför detta samtal gör det vakthavande befälet en kontroll av att det inte finns något pågående kontaktförbud till
den som den intagne vill ringa. Det görs också en kontroll i misstankeregistret,
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belastningsregistret och Eniro. Ankomstsamtalet görs på avdelningen. Personalen
ringer till den anhöriga för att fråga om denne samtycker till att tala med den
intagne. Dokumentation av att samtalet har genomförts görs i daganteckningarna i
kriminalvårdens klientadministrativa system (KLAS).
Det vakthavande befälet gör en säkerhetsbedömning av de intagna innan de kommer till häktesfilialen. De intagna kommer aldrig direkt från polisen utan alltid från
något annat häkte. Det vakthavande befälet går igenom säkerhetsbedömningarna
varje måndag och reviderar dessa vid behov.
Möjligheten till daglig utomhusvistelse
För närvarande äger samtliga promenader rum på innergården på bottenplan. Promenaderna sker med högst 10 intagna samtidigt. Promenadgården är ganska liten
och har fasta bänkar, regnskydd och stolar som kan placeras under det utskjutande
taket.
Promenad för de som är placerade i avskildhet sker på samma promenadgård som
för övriga intagna. I praktiken uppstår det dock inte behov av promenad för intagna
som är placerade i avskildhet eftersom de transporteras till den ordinarie häkteslokalen inom någon timme.
Isoleringsbrytande åtgärder och aktiviteter
En bibliotekarie kommer på besök en gång varannan vecka med bokvagn och då
ges det också möjlighet att beställa böcker. Det finns även ett begränsat antal
böcker på häktesfilialen för utlåning.
Frivården Helsingborg har två anställda uppsökare som kontinuerligt besöker häktesfilialen för samtal med de häktade.
Ett par gånger i veckan kommer en pastor till häktet. Om de häktade önskar träffa
företrädare för annan trosuppfattning ombesörjs detta. Det finns ett samarbete med
häktet Helsingborg kring den andliga vården.
Det finns ett upparbetat samarbete med KRIS, Bryggan samt besöksgrupper och en
kontinuerlig dialog för att på bästa sätt anpassa deras besök till häktesverksamheten.
Personal är för närvarande under utbildning för att intagna ska kunna erbjudas möjlighet att delta i "Föräldrautbildning".
Den huvudsakliga sysselsättningen för de häktade är enklare träarbete i snickeriverkstaden. Det finns möjlighet att sysselsätta ungefär 20 intagna samtidigt. För
närvarande tillverkas betesstationer och träbackar för olika ändamål. Ytterligare
sysselsättning är avdelningsstädning, sortering och vikning av tvätt. För närvarande
finns det inte möjlighet att erbjuda sysselsättning till de intagna som är misstänkta/dömda för sexualbrott och våldsbrott mot kvinnor och barn. Arbete pågår
med att hitta en lösning för dessa intagna.
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Unga häktade ges även möjligheter till studier i Lärcentrum. Rekrytering pågår av
en psykolog, som en del i ungdomssatsningen för unga häktade.
Det finns motionscyklar på plan A och B som de häktade kan använda efter att de
anmält intresse till personalen. Det finns möjlighet att använda motionscykeln varje
dag.
Inom häktesfilialens område finns ett träningsgym i verkstadsbyggnaden och det
finns en stor gymnastikhall på området. Ambitionen är att de häktade ska kunna
nyttja dessa lokaler. Det finns även en stor öppen promenadplan inne på häktesfilialens område. I verkstaden finns ytterligare rum som skulle kunna användas till
terapiverksamhet för de häktade.
Företrädare från Kriminalvårdens huvudkontor har varit i häktesfilialen för att göra
en bedömning av hur dessa lokaler och områden kan nyttjas utifrån ett säkerhetsperspektiv. I avvaktan på direktiv kring säkerhetsaspekter såsom bemanning och
möjlig logistik från säkerhetsexpert, används inte dessa delar av häktesfilialen
idag.
Vid samtal med intagna framkom att det råder brist på sysselsättning för intagna
som är misstänkta/dömda för sexualbrott och våldsbrott mot kvinnor och barn,
eftersom de inte får komma till verkstadsbyggnaden. De intagna upplever det som
frustrerande att de inte får använda det stora gymmet, gymnastikhallen och den
stora promenadgården. Pentryt på avdelningarna upplevs som trist och de intagna
efterfrågar soffa och TV så att de kan umgås i pentryt. De intagna upplever det
också som tråkigt att de bara kan umgås med de fem personer som de delar
bostadskorridor med.
En intagen som talar franska uppgav att han fått beskedet att det inte finns böcker
på hans hemspråk.
En intagen klagade på att intagna som arbetar i verkstaden inte erbjuds riktiga
arbetskläder och arbetsskor utan får arbeta i tunna gymnastikskor och joggingbyxor.
Kontakt med omvärlden
Det finns två besöksrum. Besökstider erbjuds på vardagar mellan kl. 14.00 – 15.00
och kl. 16.30 – 17.30, på helger kl. 10.00 – 11.00 och kl. 15.00 – 16.00. Bevakade
besök sker främst på onsdagar. Besökstiden kan anpassas om besökaren har rest
långt.
Ett rum är avsett för besökare med barn och är utrustat med bl.a. leksaker. Barnrummet har rullgardin medan det andra besöksrummet saknar rullgardin. Besöksrummen är belägna på bottenvåningen och vetter mot ingången till häktesfilialen.
Båda rummen är utrustade med toalett. Besök av advokat och polis sker också i
dessa rum.
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Det finns en bärbar telefon som används för intagnas samtal inom INTIK-systemet
(Kriminalvårdens system för intagnas telefoni). Det finns även en bärbar telefon
som används för samtal med advokater och myndigheter. De bärbara telefonerna
kan tas med till bostadsrummet.
Beslutsfattare i besöks- och telefontillståndsärendena är den personal som tjänstgör
i centralvakten, främst nattetid. Avdelningspersonalen kontrollerar om det finns
pågående kontaktförbud. Den intagne skickar en samtyckesblankett till den han vill
ha kontakt med och när den återkommer lämnas ärendet till beslutsfattaren. För att
utreda om den som den intagne vill ha kontakt med är målsägande tas kontakt med
polis eller åklagare. Det förekommer också att kontakt tas med den som den intagne vill ha kontakt med för att kontrollera om kontakten med den intagne sker
frivilligt. Det kan därför ta några dagar extra innan beslut kan fattas i ett sådant
ärende men det är inga långa väntetider på beslut. I besluten används inte begreppet
brottsoffer utan vid avslag hänvisas till säkerhetsskäl. Det finns inte någon
begränsning i hur många telefontillstånd en intagen får ha.
Granskad post lämnas till de intagna samma dag som den kommit in. Den delas ut
två gånger per dag. Post som den intagne vill skicka lämnas till en vårdare för vidarebefordran.
Hälso- och sjukvård
En sjuksköterska arbetar samtliga vardagar. De häktade får möjlighet att träffa
sköterskan efter ansökan. Konsultläkare (somatiker) finns på häktesfilialen en gång
per vecka. Psykiatriker finns att tillgå vid behov och efter samråd med häktet
Helsingborg.
I regel har de intagna vid ankomsten till häktesfilialen redan träffat sjuksköterskan i
häktet Helsingborg. Om så inte är fallet träffar sjuksköterskan den intagne inom 24
timmar från det att denne skrivs in i häktesfilialen. Sjuksköterskan har samarbete
med det vakthavande befälet och vet i förväg vilka intagna som ska komma till
häktesfilialen.
En intagen som vill träffa sjuksköterskan fyller i en s.k. systerlapp, där orsaken till
kontakten ska framgå. Lappen lämnas hopvikt till personalen. Systerlapparna lämnas till sköterskan två gånger per dag och hon sätter upp de intagna för besök
samma dag eller dagen därpå. Oftast får de intagna ett muntligt svar på sin systerlapp men det förekommer, enligt sjuksköterskan, att hon besvarar dem skriftligt.
Intagna som vill träffa läkaren sätts upp för besök till läkaren nästkommande
besöksdag. Sjuksköterskan kan ringa och rådfråga läkaren vid behov.
På kvällar och helger finns en jourläkare att tillgå. Häktespersonalen kör också
intagna till akutmottagningen vid sjukhuset när det behövs.
Initialt får de intagna sina läkemedel i dosett och därefter i ApoDos. Personalen
hämtar och kvitterar läkemedlen och sköter utdelningen till de intagna. Enligt sjuksköterskan fungerar detta bra.
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Vid samtal med intagna framkommer att flera intagna fått vänta länge på att få
träffa läkare och tandläkare. Det har, enligt de intagna, förekommit väntetider på
mellan två veckor och sju månader. En intagen som har en tumör i hjärnan uppgav
att han fått vänta på provtagning och läkemedel.
Tvångsåtgärder
Häktet har två särskilda avskildhetsrum, men de används endast tillfälligt i avvaktan på att den intagne förflyttas till häktet Helsingborg. Det förekommer väldigt lite
misskötsamhet och sedan anstalten omvandlades till häkte har endast två intagna
placerats i avskildhet. De som arbetar som vårdare är tålmodiga och duktiga på att
prata med de intagna.
Det ena avskildhetsrummet är utrustat med en galonmadrass på golvet. Det finns en
persienn som täcker halva fönstret. Det andra avskildhetsrummet är utrustat med
säng och bord och kan kompletteras med exempelvis TV vid behov. Det saknas
dock persienn eller annan anordning som kan reglera ljusinsläppet. Båda rummen
har samtalsanläggning och kameror som kan stängas av eller sättas på. Utanför
fönstren till avskildhetsrummen finns ett insynsskydd/solskydd i form av ett plank.
Toalett och tvättställ finns i ett separat rum i anslutning till avskildhetsrummen.
Det finns varken bältessäng eller s.k. tulltoalett i häktesfilialen. Om en intagen har
behov av ständig tillsyn transporteras han till häktet Helsingborg.
Det förekommer att skyddsvisitation av manliga intagna görs av kvinnlig personal.
Om den intagne motsätter sig det så tillmötesgår man den intagnes önskemål.
Kvinnlig personal är inte närvarande när de intagna byter kläder.
Vid samtal med intagna framkom att de upplever att personalen visiterar bostadsrummen dagligen för att de har för lite att göra. En intagen uppgav att han hade
hittat hundhår i sitt bostadsrum och dragit slutsatsen att rummet visiterats med
hjälp av hund. Han hade dock inte fått någon information om detta. Intagna upplevde det också som kränkande att personalen kroppsvisiterar dem vid varje inpassering från promenad för att söka efter cigaretter.
Avslutande genomgång
Genomgången inleddes med att chefsJO tackade för det vänliga bemötande som
hon och hennes medarbetare fått av häktesfilialens personal. Vidare framförde
chefsJO att hennes allmänna intryck av verksamheten är positivt. Hon framhöll
också att hon observerat att personalen antagit utmaningen att omvandla anstalten
till häkte på ett engagerat och konstruktivt sätt. Därefter redogjorde chefsJO och
hennes medarbetare för de iakttagelser som gjorts vid rundvandringen och frågor
som tagits upp av personal och intagna. I samband med det antecknas följande.
Bemötande
När det gäller det som de intagna uppgett om personalens bemötande uppgav ledningen att det är samma personal som arbetar på plan A och B. Personalen roterar
mellan våningsplanen, vilket gör att de olika bilderna av personalens bemötande är
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svåra att förstå. En förklaring kan vara att missnöjet bland intagna är större på de
avdelningar där de intagna inte kan erbjudas sysselsättning i verkstaden. Intagna
som vill arbeta flyttas till en bostadskorridor där de intagna har sysselsättning så
fort det blir ett rum ledigt där. Personalen arbetar aktivt med de intagnas mående
och är intresserad av att prata med de intagna.
Bostadsrum och gemensamma utrymmen m.m.
Ledningen uppgav att det tidigare har funnits gardin i såväl avskildhetsrum som
besöksrum. Dessa har gått sönder och bristerna kommer att åtgärdas.
Ledningen uppgav att ett helt nytt ventilationssystem installerades i höstas och
tekniken för värme och luft fungerar bättre nu än förut. Om det blir en ”köldknäpp”
kan det dock ta ett tag tills systemet har ”ställt om”. Det finns möjlighet för
intagna att städa sina bostadsrum varje dag.
När det gäller inredningen i pentryt har man prioriterat matbord för att möjliggöra
gemensamma måltider. Det finns inte plats för både matbord och soffa. Att det inte
finns TV i pentryt beror på brandsäkerhetskraven, eftersom fönstret i pentryt är en
av utrymningsvägarna vid brand.
När det gäller bristen på pentry på avdelning C beror det på att den tidigare har
använts som sjukavdelning. Dessa platser tas i anspråk i sista hand och intagna
flyttas därifrån så fort det finns plats på andra avdelningar.
När det gäller bristen på advokatrum försöker häktesfilialen vara tillmötesgående i
att hitta lösningar. Det har t.ex. förekommit att programlokalen i verkstadsbyggnaden har använts när det varit besök med många deltagare.
Kost
De uppgifter som intagna lämnat om kosten för den som hade konverterat till islam
stämmer inte enligt ledningen. Den intagne skrev först en hemställan om att maten
var äcklig. Efter en tid meddelade han dock att han konverterat till islam och då
anpassades hans kost efter detta.
Isoleringsbrytande åtgärder och aktiviteter
Ledningen uppgav att det pågår ett arbete för att kunna erbjuda sysselsättning till
de intagna som är misstänkta/dömda för sexualbrott och våldsbrott mot kvinnor
och barn. Bl.a. försöker man hitta arbetsuppgifter som ska kunna utföras i bostadsrummet.
Ledningen är även angelägen om att hitta lösningar så att det stora gymmet och den
stora promenadgården kan användas.
Ledningen kommer att följa upp att den man som efterfrågat böcker på franska får
hjälp från biblioteket med detta.
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Hälso- och sjukvård
Ledningen känner inte igen bilden av att intagna får vänta på att träffa läkare och
tandläkare. Sjuksköterskan deltar i morgonmötena där intagnas behov tas upp. När
det gäller den intagne som har en tumör i hjärnan har denne erbjudits mycket hjälp
och fått träffa såväl läkare som sjuksköterska. Häktesfilialen har även anlitat tolk i
kommunikationen med den intagne. Ledningen kommer att följa upp hans situation.
Tvångsåtgärder
Ledningen uppgav att häktespersonalen har en skyldighet att visitera bostadsrummen varje dag.
Ledningen uppgav vidare att kroppsvisitationer för att söka efter cigaretter görs för
att omöjliggöra att intagna smugglar med sig cigaretter in och försöker tända dessa
genom manipulation av elledningar och dylikt. Intagna riskerar då att få el i sig
vilket kan leda till döden. Det är Kriminalvårdens ansvar att intagna inte skadas
eller dör.
Ledningen konstaterade att det verkar finnas ett behov av mer information till de
intagna och ökad tydlighet om vilket uppdrag Kriminalvården har och skälet till att
tvångsåtgärder vidtas.

Vid protokollet
Moa Skerfving

Ärendet avslutas.
Elisabet Fura
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