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Inspektion av Polismyndigheten Dalarna, arresten Falun, den 5 februari 
2013 

Inledning 
Den 5 och 7 februari 2013 genomförde JO:s NPM-enhet, på uppdrag av justitieom-
budsmannen Hans-Gunnar Axberger, inspektioner i flera polisarrester i Dalarna. 
Biträdande enhetschefen Gunilla Bergerén och föredraganden Elisabeth Sjöblom 
inspekterade i det sammanhanget arrestlokalerna i polisstationen i Falun. Inspek-
tionen var föranmäld.  

Inspektionen är en del av JO:s uppdrag att fullgöra de uppgifter som ankommer på 
ett nationellt besöksorgan (national preventive mechanism, NPM) enligt det fakul-
tativa (frivilliga) protokollet den 18 december 2002 till Förenta nationernas kon-
vention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller 
bestraffning. 

Inspektionens genomförande 
Inspektionen inleddes med att JO:s medarbetare togs emot av arrestföreståndaren 
AA och stationsbefälet BB. Därefter förevisades arrestlokalerna. JO:s medarbetare 
genomförde en översiktlig genomgång av omhändertagande- och tillsynsblad.  

Inspektionen avslutades med en sammanfattande genomgång med AA och BB.  

Iakttagelser under inspektionen 
Organisation m.m. 
Från polismyndighetens sida anfördes sammanfattningsvis följande.  

Arresten är normalt stängd men öppnas vid större händelser i Falun t.ex. vid ar-
rangemang som Falukalaset men även vid Valborg osv. Borlänge är huvudort för 
arrestverksamheten i Dalarna och dit körs alla anhållna när arresten är stängd, vil-
ket är en resa på två mil. Vid behov kan socialtjänsten i Borlänge bistå med buss 
eller tågbiljett efter frisläppande. Polisen arbetar med att omhändertagna enligt 
lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) i första 
hand ska köras till bostaden. Det finns inte någon tillnyktringsenhet i landstingets 
regi i Falun.  
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Arresten i Falun har fem tillnyktringsceller. I sällsynta fall kan dubbelbeläggning 
förekomma.  

Stationsbefälet har det övergripande ansvaret för arresten. När arresten är öppen 
genomför stationsbefälet förmansprövning av omhändertagna berusade personer. 
Vakthavande befäl i Borlänge är förman mellan kl. 04.00 och 06.00. Förmans- 
prövningen sker då på distans.  

Arresten bemannas av arrestvakter från Securitas Sverige AB enligt det avtal som 
Polismyndigheten Dalarna har slutit. Det finns ingen fast pool som bemannar  
arresten utan Securitas avgör vid varje given tidpunkt vilka som ska tjänstgöra. 
Securitas ansvar för utbildning av de väktare som ska tjänstgöra som arrestvakter. 
De får utbildning i rutiner, självskydd och värdegrund. Det är svårt att resursför-
stärka med personal i arresten när behov uppstår. 

Normalt sker tillsynen genom luckan på celldörren. Vid osäkerhet kan man gå in.  
Att tillsyn skett förs manuellt på ett tillsynsblad. 

Vid omhändertagande av ungdomar under 18 år underrättas alltid föräldrar eller 
socialtjänsten.  

Celler och övriga utrymmen 
Arresten är välstädad och välordnad. Cellerna har standardinredning med väggfast 
brits med galonmadrass. I korridoren finns toalett och dusch. Arresten är kameraö-
vervakad. Kvinnor som tas in i arresten avvisiteras i en cell eller i rummet för upp-
tagning av fingeravtryck och fotografering. Vid inskrivningsdisken finns en vit 
gummibatong. En hjärtstartare finns i närliggande utrymmen. Enligt uppgift ska 
några av väktarna ha utbildning i handhavande av hjärtstartare men polisen har fått 
uppgift om att det egentligen inte krävs någon utbildning. 

Avslutande genomgång 
JO:s medarbetare redogjorde för sina iakttagelser.  

Vid protokollet 

Elisabeth Sjöblom 

Justeras 2013-05-08 

Gunilla Bergerén 

Jag har tagit del av protokollet. Vad som framkommit föranleder inte någon åtgärd 
från min sida. 

 

Elisabet Fura 
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