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NPM-enheten

Besök den 12 november 2012 hos Polismyndigheten i Västmanlands län,
arrestlokalen i Sala
Som en del av JO:s uppdrag att fullgöra de uppgifter som ankommer på ett
nationellt besöksorgan, besökte enhetschefen Sven-Åke Jansson den 12 november
2012 polisstationen i Sala. Han togs emot av närpolischefen Agneta Kumlin och biträdande närpolischefen Kai Byggmästars, vilka sedan förevisade arrestlokalerna.
På stationen finns tre tillnyktringsceller. Tillsynen sköts av timanställd personal.
Denna personal kallas normalt in vid behov, men mellan kl. 20 och 04 fredagar och
lördagar ska det alltid finnas två arrestvakter på plats. Arrestvakt ska uppehålla sig
i ett rum i cellkorridoren.
Av 2 § Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om polisarrester (RPSFS
2001:12) framgår bl.a. att det i en polisarrest ska finnas en signalanordning som
möjliggör kommunikation med arrestpersonal. Signalanordningarna i cellerna var
urkopplade vid tidpunkten besöket. Enligt närpolischefen kan en intagen som vill
påkalla uppmärksamhet göra det genom att bulta på celldörren.
Vid besöket framkom i övrigt inte något att anmärka på när det gäller cellerna.
Närpolischef gör förmansprövning om insättning är aktuell under tid när hon är på
plats. Annars sker den på distans från Västerås. Det förekommer att cellerna
beläggs med fler än en person (utifrån personkännedom). Gripna personer kan
under kortare tid förvaras på stationen innan de förs till Västerås, men det är
ovanligt. Enligt närpolischefen finns ett behov av fler celler, vilket också framförts
till myndighetsledningen.
Vid besöket gjordes en stickprovsgranskning av under året upprättade omhändertagandeblad. Enligt löpnumreringen hade vid tidpunkten för besöket 194 personer
varit föremål för ingripande enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av
berusade personer m.m. Granskningen gav inte upphov till några anmärkningar.
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Jag har tagit del av protokollet. Myndigheten erinras om kravet på signalanordning.
Hans-Gunnar Axberger

