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Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Väst, arresten
Trollhättan, den 13 och 14 juni 2016
Inspektionens genomförande
På uppdrag av justitieombudsmannen Cecilia Renfors genomförde enhetschefen
Gunilla Bergerén, tillsammans med föredraganden Elisabeth Sjöblom
(protokollförare), den 13 och 14 juni 2016 en föranmäld inspektion av Polismyndigheten, polisregion Väst, arresten Trollhättan.
Inspektionen inleddes med att JO:s medarbetare togs emot av kommunpolisen
Jack Lennartsson och operativa handläggaren Johan Strand. Därefter förevisades arrestlokalen och JO:s personal samtalade med tre ur personalen och en
intagen. En översiktlig granskning gjordes av avvisiterings- och omhändertagandeblad, tillsynsblad och säkerhetsbedömningsblanketter. Inspektionen
avslutades med en sammanfattande genomgång med arrestföreståndaren StenAnders Jakobsson och Johan Strand.
Syftet med inspektionen
Denna inspektion var en del av JO:s uppdrag att fullgöra de uppgifter som
ankommer på ett nationellt besöksorgan enligt det fakultativa protokollet den
18 december 2002 till Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (Opcatverksamheten). Denna verksamhet har under 2016 ett fokus på information om
rättigheter till frihetsberövade.
Uttalande av JO Renfors med anledning av inspektionen
Protokollet innehåller avslutningsvis uttalanden av JO Cecilia Renfors.
Iakttagelser och upplysningar vid inspektionen
Organisation
Polishuset i Trollhättan är byggt 1975 och har nio anhållnings- och nio
tillnyktringsceller. En renovering av lokalerna är planerad. Årligen tas cirka
400 gripna och anhållna in i arresten och cirka 1 000 personer som omhändertagits med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.
(LOB). Det finns ingen tillnyktringsenhet i Trollhättan.
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Bemanning och kompetens
Arresten är behovsbemannad av väktare från bolaget Avarn enligt ett avtal med
Polismyndigheten, polisregion Väst (dnr A098.081/2015). Enligt avtalet ska det
alltid finnas en arrestvakt i tjänst torsdagar kl. 22.00–07.00 och fredagar från kl.
16.00 till måndagar kl. 15.00. Om det finns fler än fem intagna i arresten ringer
man in ytterligare en arrestvakt. Inställelsetiden är en timme. Det finns ett inre
befäl i tjänst dygnet runt, dagtid är de två inre befäl.
En arrestvakt tjänstgör normalt ensam. Polis hjälper till i arresten t.ex. när en
intagen tas ut ur cellen.
Arrestvakterna är väktarutbildade. Enligt avtalet med Avarn ska väktare som
inte tidigare genomgått arrestvaktsutbildning få åtta timmars teoretisk
utbildning av Polismyndigheten. I utbildningen ingår också att gå bredvid en
erfaren arrestvakt under två tjänstgöringspass på åtta timmar.
Arrestpersonalen är obeväpnad men bär larm.
Det var vid inspektionstillfället oklart om det finns en rutinbeskrivning för
arrestvakternas arbetsuppgifter. Det fanns inte någon arbetsbeskrivning eller
skriftlig rutin i arrestlokalen.
Synpunkter från personal och intagna

Vid samtal med arrestvakter kom det fram att de inte hade kännedom om någon
skriftlig instruktion eller rutin för arresten. De hade inte heller tillgång till Polismyndighetens tjänsteföreskrift för arrestverksamhet (dnr A372.677/2014) eller
andra skriftliga instruktioner för arbetet i arresten. De uppgav att det förekommer att väktare som inte tidigare arbetat i arresten Trollhättan saknar
kunskap om dagliga rutiner, t.ex. var maten hämtas eller vad som gäller i
arresten Trollhättan. Rutinerna skiljer sig åt mellan de olika arresterna. Arrestvakterna framförde önskemål om att Polismyndigheten tar fram en pärm med
bl.a. en rutinbeskrivning för arbetsuppgifterna i arresten.
Det har vid flera tillfällen hänt att arrestvakter inte inställt sig inom en timme
eller att bevakningsbolaget inte fått tag i någon som kan tjänstgöra.
Celler, materiella förhållanden m.m.
Celler

Anhållnings- och tillnyktringscellerna är standardutrustade. En av anhållningscellerna är utrustad med toalett. Tillnyktringscellerna har väggfast brits. I
korridoren finns en toalett och dusch. Cellfönstren har persienner som alltid är
nedfällda och inte kan regleras av de intagna. Samtliga fönster i
anhållningscellerna vetter mot en allmän väg.
Lokalerna gav ett rent men slitet intryck. Dagsljusinsläppet i cellerna var
obefintligt.
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Dubbelbeläggning

Dubbelbeläggning av celler förekommer inte.
Utomhusvistelse

Det finns en kameraövervakad rastgård i direkt anslutning till arresten. Kameran
är kopplad till en monitor som är placerad i korridoren vid dörren som leder ut
till rastgården. Rastgården har ett gallerförsett innertak som täcks av ett yttertak
av plastmaterial som medger ett begränsat ljusinsläpp. Rastgården är cirka
18 kvadratmeter och de intagna har inte möjlighet att se ut mot omgivningen
eller himlen. På väggarna fanns mycket klotter. Rastgården gav ett mycket
mörkt och slitet intryck.
Synpunkter från intagna och personal

Vid samtal med arrestvakter kom det fram att det inte finns någon rutin att
informera intagna om möjligheten att komma ut på rastgården. De får
information om detta om de själva ställer en fråga.
Vidare uppgav en arrestvakt att lakan och örngott inte delas ut och att dessa
artiklar troligen inte finns att tillgå i arresten. Vid samtal med en annan arrestvakt uppgav denne att det fanns lakan och örngott som delas ut om den anhållne
själv frågar efter det. De intagna tillfrågas inte alltid om de vill ha hygienartiklar
som tandborste och tandkräm
Vid samtal med en intagen kom det fram att han varken fått lakan, örngott eller
hygienartiklar. Han låg direkt på en madrass med galonöverdrag. Han hade fått
en filt. Den intagne uppgav följande om förhållandena i arresten. ”Miljön är
värst, man blir avstängd och man kan inte själv välja om man vill släcka eller
tända taklampan. Persiennerna är alltid nedfällda och det sätter sina spår, man
vill ju se dagsljuset. Det här är att bli behandlad som ett djur, det går inte att få
en positiv tanke.”
Ankomsten till arresten
Förmansprövning och avvisitering

Frihetsberövade förs till arrestintaget för inskrivning. Arrestintaget saknar
kameraövervakning. Förmansprövning görs på plats i arresten av det inre
befälet. Avvisiteringen görs av den ingripande polispatrullen med hjälp av
arrestpersonalen. Frihetsberövade kvinnor avvisiteras i arrestintaget av kvinnlig
personal och bh tas av i en cell.
I samband med förmansprövningen tillfrågas den intagne bl.a. om sjukdomar,
skador och behov av läkemedel. Det inre befälet kan i samband med förmansprövningen informera en intagen om vissa grundläggande rutiner, t.ex. hur
cellens signalanordning fungerar. Det finns ingen särskild rutin för
informationen till intagna om de dagliga rutinerna i arresten. Sådan
information lämnas av arrestpersonalen om den intagne själv ställer frågor.
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Det är ovanligt att ungdomar som omhändertagits med stöd av lagen med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) tas in arresten. De körs oftast
direkt till LVU-hem. Om en ungdom förs till arresten får han eller hon under
bevakning sitta och vänta på en bänk i arrestintaget i avvaktan på transport till
ett LVU-hem. Personer som omhändertagits med stöd av lagen om vård av
missbrukare i vissa fall (LVM) körs oftast direkt till sjukhus. Om en LVMomhändertagen har förts till arresten, placeras han eller hon i arrestintaget i
avvaktan på transport. LVM-omhändertagna placeras inte i en cell.
Det förekommer att personer som är förvarstagna enligt utlänningslagen skrivs
in och placeras i en anhållningscell i avvaktan på transport till Migrationsverkets förvar. Transporten sker oftast inom ett dygn.
LOB-omhändertagna under 18 år kan i undantagsfall sättas in i en cell. Normalt
försöker den ingripande patrullen få kontakt med vårdnadshavare så att
ungdomen kan köras hem.
Inskrivning och säkerhetsbedömning

I samband med inskrivningen görs en säkerhetsbedömning av alla intagna. Det
är polispatrullen som gör säkerhetsbedömningen och fyller i blanketten. Det
inre befälet tar del av den men det finns ingen rutin för att fastställa en
säkerhetsbedömning. Om det vid säkerhetsbedömningen framkommer att en
intagen har psykiska problem, t.ex. lider av oro, kan det inre befälet besluta om
tätare tillsynsintervaller.
Tillsyn

Tillsynsfrekvens beslutas av det inre befälet och tillsynen sker normalt genom
en glasruta på celldörren. Gripna och anhållna ses normalt till var trettionde
minut och LOB-omhändertagna var femtonde minut. Vid behov kan det inre
befälet besluta om tätare tillsyn eller ständig tillsyn. Om det finns behov av
ständig tillsyn körs den intagne till en psykiatrisk vårdinrättning för bedömning
av om denne ska få vård eller ska bli kvar i arrest. Vid tillsyn nattetid tänds
cellens nattbelysning för att arrestvakten ska kunna se den intagne bättre. Det är
inte särskilt vanligt, med det förekommer, att intagna som har ett suicidalt
beteende tas ifrån samtliga kläder. Om en frihetsberövad kvinna fråntas sina
kläder får hon i regel en filt att skyla sig med och tillsyn kan göras av manliga
arrestvakter. Att tillsyn genomförts dokumenteras manuellt på ett tillsynsblad.
Dokumentation

Vid den översiktliga granskningen av tillsynsblad konstaterades att det av dessa
framgick när och av vem tillsynen hade utförts samt uppgifter om den intagnes
status, t.ex. om den intagne varit vaken eller sovit, satt upp eller låg ner. För
gripna och anhållna kunde därutöver noteras uppgifter om förhör enligt 24 kap.
8 § rättegångsbalken, måltider och rökning. Däremot saknades noteringar om
utomhusvistelser.
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Synpunkter från personal

Arrestpersonal framförde att det ibland kan dröja upp till en timme innan de får
hjälp av polisen med att ta ut en intagen ur en cell. Det kom även fram att när
det endast är en arrestvakt i tjänst och en intagen befinner sig på rastgården sker
ingen tillsyn av denne om det finns flera andra intagna i arresten.
Information om rättigheter
Skriftlig och muntlig information

Polismyndighetens informationsblad från 2015 (Information till misstänkta och
frihetsberövade) delas inte ut rutinmässigt till de intagna. Det är utredaren som
lämnar denna information muntligt till den intagne. Ingen skriftlig information
lämnas till LOB-omhändertagna. Informationsbladet finns i en pärm i arrestvakternas utrymme i arresten.
Vid en översiktlig granskning av handlingar fanns inga noteringar om att
informationsbladet om rättigheter delats ut.
Information i samband med anhållande

Av 12 a § första stycket förundersökningskungörelsen framgår att den som
anhålls utan dröjsmål ska få skriftlig information om sina rättigheter, bl.a. om
rätten till försvarare, rätten att få del av de omständigheter som ligger till grund
för beslutet om anhållande och rätten att få en anhörig underrättad om frihetsberövandet. I andra stycket i samma bestämmelse anges att informationen ska
vara på ett språk som den anhållne förstår, och att han eller hon ska ha rätt att
behålla den så länge frihetsberövandet består.
Det är utredaren som underrättar den intagne om anhållningsbeslutet. I de fall
den anhållne har restriktioner överlämnas ett skriftligt beslut. Att informationsbladet och restriktionsbeslutet delats ut ska dokumenteras i polisens ärendehanteringssystem DurTvå.
JO:s personal noterade att i anhållningscellerna fanns informationsbladet, i den
svenska versionen från 2008, uppsatt på celldörren. Detta informationsblad har
rubriken ”Information till dig som är misstänkt för brott och som därför har
berövats friheten”.
Underrättelse till närstående

Det finns ingen rutin att tillfråga gripna, anhållna eller LOB-omhändertagna om
de vill att närstående ska underrättas om frihetsberövandet.
Vid en översiktlig granskning av handlingar fanns inga noteringar om att
intagna tillfrågats om närstående skulle underrättas.
Underrättelse till konsulat m.m. när utländska medborgare frihetsberövats

När en utländsk medborgare har frihetsberövats ska hemlandets konsulat
underrättas om den intagne begär det (se 1 § lagen om underrättelseskyldighet

Sid 5 (11)

Dnr 3241-2016

m.m. när utlänningar är berövade friheten). Det var oklart vid
inspektionstillfället vem som ansvarar för att underrättelse genomförs.
Synpunkter från intagna

Vid samtal med en intagen kom det fram att ingen skriftlig information om
rättigheter lämnats till honom men att han tagit del av den information om
rättigheter som fanns uppsatt på celldörren. Han hade inte heller tillfrågats om
han önskade att någon närstående skulle underrättas om frihetsberövandet. Hans
flickvän var dock närvarande när polisen grep honom. Ingen information om
dagliga rutiner hade lämnats och han hade efter två dygn i arresten inte fått
några hygienartiklar. Han hade fått komma ut och röka på rastgården.
Hälso- och sjukvård
Lokalpolisområde Trollhättan saknar avtal med jourläkare. Det inre befälet
beslutar om ambulans ska tillkallas. Det finns ett mobilt psykiatriteam i
Trollhättan som bemannas av sjuksköterskor och som kan tillkallas för
bedömning av intagna som mår psykiskt dåligt. Samarbetet med det mobila
teamet beskrivs som bra. Intagna kan också köras till Länssjukhuset i norra
Älvsborg (NÄL) i Trollhättan som har en psykiatrisk akutmottagning.
Det inre befälet kontaktar sjukhuset i Trollhättan för kontroll av medhavda
förskrivna läkemedel och beslutar därefter om läkemedel ska delas ut.
Läkemedel delas ut av arrestvakterna vilket noteras på en särskild
läkemedelslista.
Vid samtal med polispersonal framhölls att de LOB-omhändertagna inte utgör
något stort problem men att personer som är psykiskt sjuka och har ett våldsamt
beteende innebär problem. Sjukvården tar ofta inte emot dem och polisen får
därför placera dem i arresten.
Synpunkter från intagna

En intagen framförde att han inte fått tillgång till sina receptbelagda läkemedel.
Det var oklart vid inspektionstillfället om den intagne hade framfört till
personalen att han var i behov av läkemedlen.
Avslutande genomgång
JO:s medarbetare redogjorde för sina iakttagelser vid inspektionen. Polisen
anförde bl.a. följande.
Bemanning och kompetens
Nya arrestvakter får inte tjänstgöra ensamma i arresten innan de har provtjänstgjort två pass tillsammans med en erfaren arrestvakt. Hur omfattande
information en ny arrestvakt får under sin introduktionstid är beroende av vad
som förmedlas av den erfarne arrestvakten. Det är polisens ansvar att informera
arrestpersonalen om rutiner i arresten. Det kan förekomma att arrestvakter som
inte har tjänstgjort i arresten Trollhättan tidigare inte känner till samtliga lokala
rutiner.
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Arrestvakterna använder sig av telefon när de vill komma i kontakt med det inre
befälet och dagtid finns det ofta ytterligare ett inre befäl på plats som de kan
kontakta.
Information om rättigheter
Det finns behov av en uppdatering av Polismyndighetens tjänsteföreskrift från
2014 om rutiner i arresten. Detta görs inte lokalt i polisregion Väst utan sker
centralt inom myndigheten. Informationsbladet om intagnas rättigheter finns på
flera olika språk och finns i en pärm i arresten. Informationsbladet ska delas ut
till intagna.
Det finns ingen rutin att tillfråga intagna om närstående ska underrättas om
frihetsberövandet.
En pärm kommer att iordningställas med bl.a. arbetsrutiner för arrestpersonal
och tjänsteföreskrift för arresten. Pärmen kommer att finnas i arresten. Vidare
kommer man att se över rutinerna i arresten. De inre befälens arbetsuppgifter
kommer att renodlas och de kommer att få ett helhetsansvar för arresten.
Säkerhetsbedömning
En diskussion har förts inom Polismyndigheten om utformningen av blanketten
för säkerhetsbedömning och särskilt den del som avser bedömningen av den
intagnes psykiska hälsa. Flera poliser menar att de inte har kompetens att göra
denna bedömning. Det är det inre befälet som ska kontrollera och fastställa den
ingripande patrullens säkerhetsbedömning.
LOB

Det förekommer att LOB-omhändertagna inte tas emot vid länssjukhuset i
Trollhättan vilket är ett bekymmer. Om en omhändertagen är påverkad av annat
än alkohol förs denne till sjukhus för bedömning.
Utomhusvistelse, materiella förhållanden.
Utomhusvistelse på rastgården efter måltider och i samband med rökning brukar
tillgodoses. Det förekommer att intagna inte kommer ut vid hög beläggning i
arresten. Finns fler än fem intagna i arresten ringer man in ytterligare en arrestvakt. Lakan och örngott finns att tillgå i arresten och man kommer att se till att
anhållna förses med sänglinne.
Protokollförare vid inspektionen var Elisabeth Sjöblom.

Justerat den 13 december 2016
Gunilla Bergerén
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Uttalande
Jag har tagit del av protokollet, som föranleder följande uttalanden från min
sida.
Instruktion för och krav på arrestvakter
Polismyndigheten har ansvaret för gripna, anhållna och omhändertagna i
arresten. Ansvaret innebär att myndigheten ska säkerställa att den myndighetsutövning som utövas mot frihetsberövade i alla avseenden följer de lagar och
föreskrifter som gäller. Polisregion Väst har ett avtal med ett bevakningsbolag
om bemanning i arresten Trollhättan. Enligt avtalet ska arrestvakterna ha en
väktarutbildning vilken bevakningsbolaget ansvarar för. De väktare som saknar
arrestvaktsutbildning ska genomgå en särskild arrestvaktsutbildning som
Polismyndigheten ansvarar för och som innefattar teori och praktik.
Det finns inte några skriftliga rutiner för arrestvakter i arresten Trollhättan och
det framgår av protokollet att polisens tjänsteföreskrift för arrestverksamheten
inte var uppdaterad. Den fanns inte heller tillgänglig i arresten. Vidare framgår
av protokollet att arrestvakterna ofta har dålig kunskap om rutinerna i arresten.
En sådan ordning är inte godtagbar. Risken att de frihetsberövade inte får sina
rättigheter tillgodosedda är påtaglig. Polismyndigheten måste verka för att
undanröja dessa brister bl.a. genom att se till att det införs tydliga rutiner och
säkerställa att Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2015:7,
FAP 102-1) efterlevs. Jag kommer fortsätta att hålla mig underrättad om
utvecklingen.
Bemanningen i arresten
Av protokollet framgår att det förekommit väntetider på upp till en timme innan
arrestpersonal fått hjälp med att ta ut en intagen ur cellen för t.ex. toalettbesök.
Polismyndigheten bör se över sina rutiner för att undvika att det uppstår alltför
långa väntetider av detta slag. Jag vill i det sammanhanget påminna om 1 kap.
4 § häkteslagen där det anges att intagna ska bemötas med respekt för sitt
människovärde och med förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade
med frihetsberövandet.
Säkerhetsbedömning
Av protokollet framgår att intagna kan bli placerade i en cell helt utan kläder,
om han eller hon uppvisar ett riskbeteende. Enligt uppgift tilldelas kvinnor en
filt att skyla sig med.
Enligt de allmänna råden till polisens föreskrifter bör en intagen alltid ha något
att skyla sig med och en intagen får inte vistas i arresten utan kläder under
längre tid än vad som är nödvändigt för den intagnes egen säkerhet. (Se 3 kap.
3 § Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om polisarrester, PMFS
2015:7, FAP 102-1.)
JO har tidigare framhållit att det inte är acceptabelt att låta en person vistas i
arresten utan kläder under en längre tid (se bl.a. JO:s beslut den 29 juli 2013 i
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ärendena med dnr 6237-2012 och 6914-2012). I mitt beslut den 26 september
2016 kritiserade jag Polismyndigheten bl.a. för att en intagen som av
säkerhetsskäl fråntagits sina kläder inte erbjöds en filt (dnr 2817-2015).
Jag vill påminna om att varje intagen ska bemötas med respekt och med
förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med ett frihetsberövande.
Att ha en rutin där frihetsberövade får sitta nakna i en cell är inte godtagbart.
Det finns inget skäl till att göra skillnad på män och kvinnor. Alla intagna bör
normalt erbjudas en filt eller något liknande, om han eller hon av säkerhetsskäl
inte kan få behålla sina kläder. Jag förutsätter att Polismyndigheten ändrar sin
rutin.
Ljusinsläpp i celler
I protokollet redogörs för den bristfälliga standarden i fråga om ljusinsläpp i
anhållningscellerna. Enligt förordningen om utformningen av häkten och polisarrester ska ett förvaringsrum vara försett med fönster så att det får tillräckligt
med dagsljus. Det är angeläget att Polismyndigheten vidtar åtgärder för att öka
ljusinsläppet i de celler där anhållna kan förvaras.
Utformningen av rastgården
I ett beslut den 18 juni 2014 i ett initiativärende om möjligheten till
utomhusvistelse för intagna i polisarrest (dnr 2054-2013) betonade jag bl.a. att
rastgårdarna bör ha ett ordentligt ljusinsläpp och frisk luft för att syftet med
utomhusvistelsen ska uppnås. Jag noterar att rastgården har ett mycket
begränsat inflöde av dagsljus och avser att följa denna fråga.
Utomhusvistelse
Av protokollet framgår att intagna får komma ut för att röka men att de inte
alltid ges möjlighet till en timmes utomhusvistelse. Det finns därför anledning
att erinra Polismyndigheten om skyldigheten att ge intagna möjlighet att vistas
utomhus minst en timme varje dag, om det inte finns synnerliga skäl mot det (se
2 kap. 7 § häkteslagen).
Det framgår av protokollet att intagna vid hög arbetsbelastning kan lämnas utan
tillsyn på rastgården. Polismyndigheten har angett att det finns behov av en
kamera för övervakning av intagna på rastgården. Den monitor som är kopplad
till kameran finns i arrestkorridoren och det är därför endast arrestpersonal som
kan se till en intagen som vistas på rastgården. Polismyndigheten behöver därför se till att det finns en rutin för regelbunden tillsyn på rastgården, till skydd
för den enskilde.
Information till intagna
I ett beslut om information om rättigheter och om verkställighetens innebörd till
intagna i polisarrest den 18 juni 2014 (JO 2014/15 s. 104, dnr 2572-2013)
betonade jag bl.a. angelägenheten av att det införs rutiner som innebär att
intagna får del av information om sina rättigheter och verkställighetens
innebörd på ett rättssäkert sätt. I detta ligger bl.a. att personer som är frihets-
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berövade oavsett grunden för frihetsberövandet får tillgång till information om
sina rättigheter, också i skriftlig form, på ett språk som de förstår, i så nära
anslutning till frihetsberövandet som möjligt. Jag påtalade också vikten av att
dokumentera vidtagna åtgärder, bl.a. från kontroll- och rättssäkerhetssynpunkt.
Av 2 § häktesförordningen följer att varje intagen ska informeras om verkställighetens innebörd i anslutning till att han eller hon tas in i arrest på ett språk
som han eller hon förstår. I Polismyndighetens föreskrifter (PMFS 2015:7, FAP
102-1) anges att alla som tas in i en arrest som huvudregel ska få skriftlig
information om sina rättigheter och skyldigheter samt att det ska dokumenteras
att informationen har lämnats (1 kap. 4 §). Det har i protokollet kommit fram att
skriftlig information om rättigheter inte alltid delas ut till gripna och att det
aldrig sker till LOB-omhändertagna. Vid inspektionen har det visat sig att det
inte finns någon skriftlig rutin som anger att information om rättigheter ska
delas ut till dem som tas in i arresten.
Jag vill återigen påminna Polismyndigheten om att den har en skyldighet att
informera alla intagna i arrest om deras rättigheter och att det av föreskrifterna
numera uttryckligen framgår att informationen, som huvudregel, ska lämnas
skriftligt, och att det ska dokumenteras att det har skett. Det är inte godtagbart
att arresten i Trollhättan inte har rutiner som säkerställer att föreskrifterna
efterlevs. Jag förutsätter att detta åtgärdas.
Underrättelse till närstående
Vid inspektionen kom det fram att de intagna inte tillfrågas om de vill att
närstående ska underrättas om frihetsberövandet och att det inte finns någon
rutin som anger att detta ska göras. Jag vill därför erinra om de skyldigheter
som gäller i fråga om underrättelse till närstående (se 24 kap. 21 a §
rättegångsbalken, 17 a § polislagen och 3 § häktesförordningen samt bl.a.
ärendena JO 2012/13 s. 165, dnr 3682-2011, och JO 2013/14 s. 222, dnr 22932012). Det finns också i fråga om underrättelser till närstående anledning att
erinra om dokumentationskravet i Polismyndighetens föreskrifter. Jag
förutsätter att man från polisens sida vidtar åtgärder för att komma till rätta
också med dessa brister.
Hälso-och sjukvård
Av 5 kap. 1 § häkteslagen följer att en intagen som behöver hälso- och sjukvård
ska undersökas av läkare. Läkare ska också tillkallas om en intagen begär det
och det inte är uppenbart att en sådan undersökning inte behövs. Enligt 15 §
häktesförordningen ska varje förvaringslokal ha tillgång till legitimerad läkare
och personal med lämplig sjukvårdsutbildning.
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Jag kan konstatera att frihetsberövades tillgång till hälso-och sjukvård i arrest
tillgodoses på olika sätt inom Polismyndigheten. Jag kommer därför att fortsatt
följa frågan.
I övrigt föranleder protokollet inte några uttalanden från min sida.

2016-12-13
Cecilia Renfors
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