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Oanmäld Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Huddinge,
avdelningen Nacka, den 31 augusti–1 september 2021
JO Katarina Påhlsson genomförde den 31 augusti och den 1 september 2021 en
oanmäld inspektion av häktet Huddinge, avdelningen Nacka. Vid inspektionen
deltog även enhetschefen Gunilla Bergerén samt föredragandena Johannes
Aronsson och Eva Fridén (protokollförare).
Inspektionen inleddes med ett kort möte med larmchefen AA och
kriminalvårdarna BB och CC. Därefter förevisades häkteslokalerna, intaget till
avdelningen, ett rum för besök, rastgårdar, en cell, en toalett, kök och
personalutrymmen. Delar av lokalerna fotograferades och JO:s medarbetare tog
mått på en cell och rastgårdarna. JO:s medarbetare gjorde en översiktlig
granskning av samarbetsavtalet mellan Polismyndigheten och Kriminalvården,
häktesplaner, incidentrapporter samt instruktioner och rutiner. Vidare samtalade
JO:s medarbetare med sex intagna och fem anställda.
I anslutning till inspektionen hölls den 3 september 2021 en genomgång där
företrädare för häktet Huddinge gavs möjlighet att kommentera de iakttagelser
som JO och hennes medarbetare gjorde vid inspektionen. Vid genomgången,
som hölls digitalt, deltog Gunilla Bergerén, Johannes Aronsson och Eva Fridén
från JO:s sida och från Kriminalvården kriminalvårdschefen DD och
kriminalvårdsinspektören EE.
Inspektionens syfte
Inspektionen är en del av JO:s verksamhet för att förebygga tortyr och annan
grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av frihetsberövade personer, Opcat-verksamheten. Opcat är den engelska förkortningen av
tilläggsprotokollet till FN:s tortyrkonvention (Optional Protocol to the
Convention against Torture). Länder som anslutit sig till protokollet har
förbundit sig att inrätta ett nationellt besöksorgan som regelbundet besöker
platser där personer kan hållas frihetsberövade. I Sverige har JO tilldelats detta
uppdrag. Information om JO:s Opcat-verksamhet finns på JO:s webbplats.
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Häktet Huddinge inspekterades senast av JO:s Opcat-enhet den 23 augusti 2018.
Fokus för denna inspektion var den häktesverksamhet som bedrivs i
arrestlokaler.
Iakttagelser vid inspektionen
Vid inspektionen gjorde JO och hennes medarbetare i huvudsak följande
iakttagelser.
Organisation och uppdrag
Häktet Huddinge ligger i Flemingsberg i Huddinge kommun och tillhör
Kriminalvårdens region Stockholm. Häktet utgör ett eget verksamhetsområde
och har 137 platser. Sedan april 2020 hyr Kriminalvården Polismyndighetens
arrestlokal i Nacka Strand. (För en beskrivning av Polismyndighetens arrest, se
JO:s protokoll i dnr 3422-2012.) Det är cirka 20 km mellan avdelningen i Nacka
och häktet Huddinge. Avdelningen i Nacka har 18 platser för häktade med
restriktioner. Vid inspektionstillfället var en cell avstängd på grund av
reparationsbehov.
Vid inspektionens inledning var 16 intagna placerade på avdelningen i Nacka,
varav 15 hade restriktioner. Cirka en tredjedel var kvinnor. De intagna var
mellan 24 år och 53 år. Det sker ingen överbeläggning på avdelningen eftersom
häktescellerna inte uppfyller kraven för dubbelbeläggning och inga andra
utrymmen används för placering av intagna. Avdelningen tar inte heller emot
intagna under 18 år. Däremot har det förekommit att intagna under 21 år varit
placerade på avdelningen.
Den genomsnittliga beläggningen på avdelningen var 17,28 intagna under
perioden januari, februari, maj–augusti 2021, vilket motsvarar en
beläggningsgrad om 96,6 procent. Beläggningen varierade under månaderna
mellan 89,8 procent (juli) och 98,6 procent (februari).
Bemanning
Avdelningens arbete leds av en kriminalvårdsinspektör och personalstyrkan
omfattar 15 kriminalvårdare, en klienthandläggare och en administratör. Av de
anställda är cirka 30 procent kvinnor. Bemanningen utgörs av tre kriminalvårdare, varav en är larmchef. Dagtid finns ytterligare en kriminalvårdare i
tjänst under viss tid s.k. länktjänst. I denna tjänst ingår att en personal
transporterar material mellan avdelningen och häktets övriga avdelningar i
Flemingsberg. Om det uppstår en situation där en intagen har ett akut behov av
sjukhusvård kontaktas ambulans och kriminalvårdare följer med till
sjukvårdsinrättningen. Vid sådana tillfällen förstärks bemanningen på
avdelningen med personal från häktets övriga avdelningar.
Det fördes fram från personalen att man har ett gott stödet från ledningen och
att de problem som uppstår tas om hand. Samarbetet med Polismyndigheten
fungerar väl.
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Den fysiska miljön
Häktesverksamheten är inrymd i en byggnad som uppfördes 1995. Polismyndigheten disponerar ett rum för provtagning och en toalett i anslutning till
intaget. När polisen behöver använda rummet kontaktar de Kriminalvården och
kontrollerar om det från säkerhetssynpunkt går bra att komma in i lokalen. Om
det inte är lämpligt åker polisen till en annan arrest. Det finns bevakningskameror på flera ställen i lokalen och kriminalvårdspersonal sköter bevakningen
via monitorer i vaktrummet.
Avdelningens samtliga celler är placerade i en korridor. Tre celler är försedda
med toalett som spolas från utsidan. Övriga celler saknar toalett. Cellerna är
försedda med en väggfast säng, galonmadrass och ett väggfast skrivbord med
lös pall, hylla, tv, vattenautomat och larmanordning vid dörren. Taklampan i
cellerna regleras från korridoren. Fönstren är försedda med persienner som den
intagne inte själv kan reglera. JO och hennes medarbetare noterade att ljusinsläppet i cell var begränsat liksom möjligheten att se ut över omgivningen.
Golvytan i cell uppmättes till 6,9 kvadratmeter.
I cellkorridoren finns tre toaletter, två duschar, ett kontorsutrymme, ett kök och
utgången till två rastgårdar.
I samtal med JO:s medarbetare uppgav några intagna att de inte visste om att de
kunde be personalen att reglera persiennerna. En intagen hade fått sina
persienner nedvinklade av personalen eftersom det blev för soligt och varmt i
cellen. Därefter hade cellen varit mörklagd. Några intagna hade fått kardborreförsedda draperier för att reglera inflödet av dagsljus. Det fördes fram att
madrasserna är obekväma eftersom de glider av sängarna. Flera intagna sade att
de saknade en toalett i cellen medan andra tyckte om att få lämna cellen, även
om det bara var för ett toalettbesök. När intagna signalerar om toalettbesök
öppnar personalen dygnet runt, i regel utan dröjsmål. Det fördes fram önskemål
om att även de manliga intagna, precis som de kvinnliga, ska få duscha varje
dag. Vidare lämnade intagna förslag på att celler och duschutrymmen borde
förses med anordningar för att hänga upp kläder och handdukar samt att
cellerna borde förses med läslampor som de själva kan tända och släcka. Det
togs även upp att varje gång köksdörren stängs uppstår ett smällande ljud som
hörs i cellerna, framförallt för de som är närmast köket, och att oljudet skulle
kunna motverkas genom att montera en ”dörrstopp”.
Vid inspektionen uppmättes de två rastgårdarna till 14,6 respektive 15,9
kvadratmeter. Marken på rastgårdarna är försedda med plattor och de cirka tre
meter höga väggarna med vitmålad träpanel. Rastgårdarnas tak har dubbla
metallgaller. På båda rastgårdarna finns det en bänk i nära anslutning till dörren
och ett regnskydd som sträcker sig över bänken och utgången. Det går att se
himmel och husfasader genom gallertaket, men det är inte möjligt att se ut över
omgivningarna. JO och hennes medarbetare upplevde att rastgårdarna var rena
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och gav ett fräscht intryck men att det kändes som att befinna sig i en ”låda”
där.
I samtal med intagna och personal ifrågasatte de om det verkligen kan anses att
man befinner sig utomhus när man är på en rastgård. Vidare kom det fram
önskemål om att det borde finnas en klocka och en ytterligare bänk på den plats
där solen skiner in på rastgårdarna.
Inskrivning och intagning i häktet
Av Kriminalvården, häktet Huddinges lokala anvisningar för placering av
intagna på avdelning Nacka (2020:1) framgår att målsättningen är att
avdelningen ska vara belagd med intagna utan någon förhöjd risk för våld,
avvikelse, sjukdomsfall eller liknande. I normalfallet ska det inte ske någon
direktplacering på avdelningen, varken vid nyintagning eller förflyttning, utan
intagna bör först skrivas in på en av häktet Huddinges övriga avdelningar. Det
är där som en säkerhetsbedömning ska genomföras. Vidare framgår av samma
rutin att intagna inför placering på avdelningen ska informeras om de
förutsättningar som råder där för att undvika negativa reaktioner vid ankomsten.
Därför lämnas information om att det inte finns möjlighet till vistelse i
gemensamhet, att det inte finns några lokaler för sysselsättning och att privata
besök inte kan genomföras på avdelningen samt att vid behov av sjukvård måste
den intagne transporteras till Flemingsberg.
I samtal med JO:s medarbetare uppgav personal att en intagen i regel initialt är
placerad på en av häktesavdelningarna i Flemingsberg åtminstone i en vecka,
innan denne kan bli aktuell för en placering på avdelningen Nacka. Det
förekommer att intagna från andra häkten, t.ex. häktena Kronoberg och
Sollentuna, placeras direkt på avdelningen. De intagna som placeras på
avdelningen har restriktioner eller har uttryckt önskemål om att inte vara
placerade på en gemensamhetsavdelning. Personal upplevde inte att intagna
söker sig till avdelningen för att slippa dela cell. En intagen kan också förflyttas
till avdelningen för att undvika att målkamrater placeras alltför nära varandra på
avdelningar i samma häkte.
Information om rättigheter
Vid inskrivningen i häktet Huddinge får de intagna skriftlig information om sina
rättigheter. Information finns också tillgänglig på en lokal kanal, ”en slinga”, på
häktets tv-apparater. Denna slinga finns däremot inte åtkomlig på tvapparaterna på avdelningen Nacka. Efter ankomsten till avdelningen får den
intagne muntlig information om avdelningens rutiner. Kortfattad skriftlig
information på svenska och engelska finns uppsatt på celldörrens insida.
Informationen handlar bl.a. om hur och när kriminalvårdare kan kontaktas, när
mat och kioskvaror beställs, byte av lakan och handdukar samt lån av städutrustning. JO:s medarbetare noterade att det saknades information om hur
hälso- och sjukvården kan kontaktas.
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Intagna bekräftade i samtal att de hade fått skriftlig information i häktet
Huddinge, men inte någon skriftlig information vid ankomsten till avdelningen
Nacka, förutom den som var uppsatt på celldörren.
Tillsyn av de intagna
Det är kriminalvårdsinspektören eller vakthavande befäl som beslutar om
säkerhetstillsyn. Sådan tillsyn kan beslutas när det föreligger risk för att en
intagen skadar sig själv. När ett beslut om säkerhetstillsyn fattats för en intagen
på avdelningen ska han eller hon förflyttas till en av häktets avdelningar i
Flemingsberg. I väntan på transporten utför personalen på avdelningen Nacka
den tillsyn som är beslutad.
Personalen framförde i samtal att de träffar intagna oftare på avdelningen Nacka
i jämförelse med övriga avdelningar i häktet Huddinge. Varje gång de öppnar
en celldörr blir det en sorts ”tillsyn” och det sker många gånger under ett dygn.
Personalens bemötande av de intagna
I samtal med JO:s medarbetare uppgav intagna att personalen hade ett bra
bemötande. Vissa i personalen uppfattades som snällare, men ingen är
”oschysst”. Till skillnad från avdelningarna i Flemingsberg som kändes
”militäriska” ser personalen på avdelningen Nacka att ”en intagen är en
människa”. Personalen pratar med de intagna och frågar hur de mår. Några få i
personalen upplevdes som att de inte gillar sina jobb och därför inte vill ha
någon kontakt med de intagna. Sådan personal försökte de intagna att inte störa.
Självmord och andra självskadande handlingar
När en ny intagen skrivs in genomförs en initial bedömning av riskfaktorer för
suicid. Därefter kan en ytterligare bedömning av nytillkomna riskfaktorer för
suicid (förnyad riskbedömning) äga rum bl.a. efter häktesförhandlingar, vid
delgivning av domar och när något omskakande har inträffat. Utöver att
genomföra en screening samtalar personalen med den intagne.
Under 2021 har två händelser där intagna skadat sig själva ägt rum på
avdelningen Nacka. Dessa har anmälts i myndighetens incidentrapporteringssystem (ISAP). Vid ett tillfälle skar sig en intagen i armen efter att denne hade
delgetts en dom och samtalat med sin advokat. När skärsåret upptäcktes sattes
den intagne under sekundbevakning och flyttades till en annan avdelning i
häktet. Vid ett annat tillfälle mådde en intagen dåligt och svalde flera tabletter.
Efter att denne påkallat personalens uppmärksamhet och berättat vad som hade
hänt genomfördes en rumsvisitation. Då hittades flera tabletter som var
undangömda. Den intagne placerades därefter under sekundbevakning och
transporterades till en annan avdelning i häktet för läkarbedömning.
Tvångsåtgärder
Vid behov av placering i avskildhet transporteras den intagne till en annan
avdelning i häktet.
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Isoleringsbrytande åtgärder
För att bryta isoleringen erbjuds de intagna samsittning. På avdelning Nacka
innebär det att två intagna under en begränsad tid på dagen vistas tillsammans i
en cell eller på rastgården utan närvaro av personal. Vid inspektionstillfället
fanns det två par som hade beviljats samsittning.
I de samtal som genomfördes uppgav de intagna att de kände sig ensamma och
isolerade. Personalen kommer när intagna signalerar och talar om att ”man
behöver prata”, men inte annars. Det fördes fram önskemål om att det borde
finnas ett aktivitetsrum för att få komma ut ur cellen. Vidare önskade de intagna
regelbunden ASV (Annan strukturerad verksamhet) på avdelningen Nacka,
eftersom sådana aktiviteter erbjuds på andra avdelningar i häktet.
I samtal med personal kom det fram att en av fördelarna med en liten avdelning
är att kontakterna med intagna är mer frekvent och att de kan anpassa sina
arbetsuppgifter efter de behov som de intagna för fram. Intagna som har
önskemål om att få komma ut flera gånger på en dag kan få göra det.
Avdelningen får en dag varannan vecka besök av en präst och en psykolog för
att samtala med de intagna. Det framfördes att de intagna blir isolerade och
behöver bli ”sedda och hörda”. Vidare menade personal att det vore önskvärt att
en sjuksköterska regelbundet kommer till avdelningen eller att de intagna
åtminstone ges möjlighet att få samtala med en sjuksköterska på telefon. När
klienthandläggaren är på avdelningen kan ASV genomföras i cell och det
förekommer att personal kan spela spel med en intagen i besöksrummet. För att
kunna genomföra regelbunden ASV finns det ett behov av mer personal.
Personalen ansåg att en placering på avdelningen i cirka nio månader är en lång
tid, men att det ändå inte behövs någon tidsgräns för hur lång en vistelse kan bli
på avdelningen. De menade att trots risken för isolering har de intagna ändå mer
kontakt med personalen på avdelning i Nacka än vad man har på övriga
avdelningar i häktet.
Av sammanställningen över de isoleringsbrytande åtgärder som vidtogs den
25 augusti 2021 framkom att två intagna hade samsittning i drygt en timme på
en rastgård och att tio intagna hade varit ensamma på en rastgård i 15–75
minuter. Fem intagna hade tillfrågats om utomhusvistelse men valt att avstå.
Häktesplaner upprättas av personal från andra avdelningar i häktet och ibland av
avdelningens klienthandläggare. Kriminalvårdsinspektören uppgav att det under
hösten kommer att ske utbildningsinsatser i att ta fram häktesplaner. Flera
intagna kände till att de hade en häktesplan men visste inte vad en sådan
innebar. Vid en granskning av sex häktesplaner noterades att de flesta av dem
var fastställda i augusti 2021, och några planer innehöll uppgifter om att den
intagne på avdelningen skulle erbjudas tillgång till gym eller aktivitetsrum. I
några planer var restriktionsgrupp en prioriterad isoleringsbrytande åtgärd.
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De intagnas möjlighet till sysselsättning och förströelse
Det finns två förtroendeuppdrag i form av städ- och gårdsstädtjänst.
Förtroendeuppdragen erbjuds några veckor i taget för att flera intagna ska kunna
sysselsättas. De intagna har möjlighet att låna böcker på avdelningen och att
beställa böcker från biblioteket samt att ansöka om att få låna CD- och DVDspelare. Det finns ett träningsredskap på avdelningen, en motionscykel, som kan
tas ut på rastgården eller in i cellen.
I samtal med JO:s medarbetare förde såväl de intagna som personalen fram
önskemål om ett gym med flera olika träningsredskap. Kriminalvårdsinspektören bekräftade att det finns planer på att bygga ett gym i ett kontorsutrymme i korridoren. Vidare tog de intagna upp att det tar flera veckor att få
beställda böcker från häktets bibliotek och att en av konsolerna till ett tv-spel
(PlayStation 2) hade dålig bildkvalitet.
Kontakt med omvärlden
Det finns två telefoner som är avsedda för samtal till advokat och fyra telefoner
som intagna kan använda för övriga samtal. Besök som kräver närvaro av
Polismyndigheten kan genomföras på avdelningen. Övriga besök sker på en av
häktets övriga avdelningar och de intagna transporteras dit. De intagna
framförde i samtal att det fungerade bra att ringa från avdelningen, och att ta
emot besök på avdelningen och i Flemingsberg.
De intagnas tillgång till hälso- och sjukvård
Häktet Huddinge har tre sjuksköterskor. Varje vardag tjänstgör minst två
sjuksköterskor under kontorstid och på helgerna minst en sjuksköterska. Det
finns en somatisk läkare på plats i häktet en dag i veckan och en psykiatriker två
halvdagar i veckan. Varken sjuksköterska eller läkare finns emellertid på plats
på avdelningen Nacka. Båda läkarna kan konsulteras vid behov.
Alla nyinskrivna intagna får ett hälsosamtal med en sjuksköterska. Det
förekommer att intagna som förflyttas från ett annat häkte skickas direkt till
avdelningen Nacka, men de har då redan haft ett hälsosamtal i det häkte som de
kommer ifrån.
Vid inskrivningen ska det ske en screening för covid-19. Om det misstänks att
en intagen är smittad ska sjukvården, ansvarig kriminalvårdsinspektör och
vakthavande befäl informeras (se Kriminalvården häktet Huddinges lokala
anvisningar för hantering av Covid-19 [2020:3]). Sedan den 16 augusti 2021
erbjuds intagna självtestning för covid-19. Syftet är att förebygga
smittspridning. Självtestet erbjuds symptomfria intagna som inte har känd
immunitet och som inte har exponerats för smitta. Intagna som skrivs in i häktet
och uppfyller nämnda kriterier erbjuds självtestning. Det är frivilligt och den
intagne utför och läser av resultatet själv i sitt bostadsrum. Den intagne avgör
sedan om han eller hon vill berätta om resultatet för Kriminalvårdens personal.
Om den intagne meddelar att testet visar ett positivt resultat ska sjukvården
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kontaktas för testning och den intagne behandlas då som misstänkt smittad (se
Kriminalvården häktet Huddinges lokala anvisningar för hantering av
självtestning för Covid-19, intagna [2021:5]).
I samtal med sjukvårdspersonal framfördes att alla nyintagna får information
om covid-19 och ett vaccinationserbjudande. Intresset av att vaccinera sig var
inledningsvis stort, men har avtagit med tiden. Kriminalvården har tillräckligt
med skyddsutrustning och tester. Avdelningen Nacka har inte haft något
bekräftat fall av covid-19. Vid avdelningens öppnande var avsikten att placera
intagna där som inte hade några medicinska behov, men det visade sig snabbt
att det inte gick att upprätthålla eftersom det finns en brist på häktesplatser.
När en intagen vill kontakta sjukvården fyller han eller hon i en s.k. systerlapp.
Personal transporterar på vardagar dessa till Flemingsberg och lämnar dem i
hälso- och sjukvårdens brevlåda. Det innebär att om en ”systerlapp” lämnas på
tisdag eftermiddag kan det dröja till torsdag innan en sjuksköterska tar del av
den.
Sjukvårdspersonal uppgav i samtal att de har tre dygn på sig att besvara en
systerlapp. Tidsfristen går inte alltid att upprätthålla i förhållande till de intagna
som är placerade på avdelningen i Nacka. Detta problem har förts fram till
ledningen. Om det skulle uppstå en allvarlig situation på avdelningen ringer
personalen till häktets hälso- och sjukvård. Uppstår en akut situation kontaktar
avdelningspersonalen SOS alarm för att få en ambulanstransport till sjukhus.
Häktets hälso- och sjukvård följer inte upp intagna som har sjukdomar, t.ex.
diabetes, eller regelbunden medicinering. Intagna som behöver regelbunden
tillsyn på grund av risk för att skada sig själva transporteras till Flemingsberg
för placering på observationsavdelningen i häktet. Därefter underrättas häktets
hälso- och sjukvård och en sjuksköterska tar då kontakt med den intagne. Det
fördes fram att det vore önskvärt om hälso- och sjukvårdspersonal fanns på
plats på avdelningen Nacka.
Intagna förde i samtal med JO:s medarbetare fram att kontakten med hälso- och
sjukvården upplevdes som dålig. Dels upplevde de att det är svårt att komma i
kontakt med sjuksköterskorna, dels ansåg de att de inte blev lyssnade på. Det
kan t.ex. vara svårt att få gehör för uttryckta behov som hjälpmedel för
rehabilitering. Vidare uttrycktes att det i regel tar flera dagar innan systerlappar
besvaras och att beskeden då kan vara konstiga, vilket medför att de intagna
måste skicka flera ”systerlappar” om samma fråga. Personalen har ibland hjälpt
till genom att ringa upp hälso- och sjukvården åt intagna. Det är svårt att få
träffa läkare eller att få medicinering justerad. Det framfördes önskemål om att
läkare och sjuksköterska även kommer till avdelningen Nacka. De intagna hade
fått tillräcklig information om pandemin och erbjudande om vaccinering mot
covid-19.
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Övriga iakttagelser
Personalen tar på söndagar upp beställningar av de intagna om vad de önskar
äta till lunch och middag under kommande vecka. De intagna väljer mellan tre
olika rätter till varje måltid från en meny. Maten levereras av ett företag och
lunch serveras cirka kl. 11 och middag cirka kl. 16. I samband med middagsserveringen får intagna smörgåsar, frukt och en termos med varmt vatten för
kvällen.
De intagna förklarade att de var mycket nöjda med maten, storleken på
portionerna, kvällsfikat och intervallen mellan måltiderna.
Avslutande genomgång
JO:s medarbetare redogjorde för sina iakttagelser vid inspektionen. I samtalet
med representanterna för häktet Huddinge kom huvudsakligen följande fram.
Isolering
Häktesledningen uppgav att det finns ett fokus på isoleringsbrytande åtgärder,
men att situationen är utmanande under rådande beläggningssituation. Det
handlar främst om lokalbrist. Ledningen förde fram att personalen gör ett bra
jobb utifrån vad som är möjligt och framhöll fördelarna med en liten
personalgrupp som har god kontakt med och kännedom om de intagna.
JO:s medarbetare tillfrågade ledningen om häktet Huddinge övervägt att
använda de ytor som Polismyndigheten nyttjar i lokalerna för häktesverksamhet. Häktesledningen uppgav att polisens tillgång till ytorna är ett
villkor från Polismyndighetens sida för samarbetsavtalet och att den frågan
alltså inte varit förhandlingsbar. Häktesledningen är medveten om att
avdelningen Nacka saknar de lokaler som behövs för att det ska vara möjligt att
tillgodose behovet av isoleringsbrytande aktiviteter.
Kriminalvården gör mätningar där andelen intagna i häkte som får isoleringsbrytande åtgärder i två timmar eller mer per dygn redovisas (se Kriminalvårdens
årsredovisning 2020 s. 22–25). Som förutsättningarna ser ut på många av
myndighetens verksamhetsställen är det dock med hänsyn till lokalmässiga
resurser, tillgången till personal och klienters eget beteende svårt att nå upp till
denna nivå. Häktesledningen menade dessutom att det inte är helt lätt att
definiera vad som är meningsfull mellanmänsklig kontakt. Det är tveksamt om
toalettbesök kan räknas dit. Det sker nationella mätningar sju gånger om året
och dessa redovisas för häktet vid två tillfällen per år. Det vore bra att få del av
statistiken oftare. Häktet planerar att genomföra egna lokala uppföljningar
genom mätning av isoleringsbrytande åtgärder under en månad varje halvår.
När en intagen inte längre har restriktioner placeras han eller hon i en ”kö” för
en plats på en gemensamhetsavdelning och klienthandläggaren ansvarar för
denna process. Väntetiderna är olika långa men det brukar röra sig om cirka en
vecka. Den intagne utan restriktioner som inledningsvis under inspektionen
fanns på avdelningen förflyttades till en gemensamhetsavdelning.
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På fråga från JO:s medarbetare om vilken status häktesplanerna har och när de
uppdateras uppgav häktesledningen att häktesplanerna är viktiga verktyg och att
de ska vara uppdaterade. Ledningen var av uppfattningen att om de åtgärder
som finns antecknade i en häktesplanen inte kan genomföras måste planen
revideras med utgångspunkt i förhållandena på avdelningen.
Hälso- och sjukvård
Häktesledningen uppgav att ambitionen är att placera intagna som bedöms inte
ha behov av hälso- och sjukvård på avdelning Nacka. Det finns dock intagna
som tar receptbelagda mediciner. Det är den intagne som behöver ta initiativet
för att komma i kontakt med häktets sjukvård genom att skriva en ”systerlapp”.
Det är inte bra att det uppstår fördröjningar i återkoppling till de intagna när
”systerlapparna” transporteras mellan Nacka och Flemingsberg. Häktet planerar
för en ökad bemanning inom hälso- och sjukvården och kommer att se över
ansvarsfördelning, tekniska lösningar och också möjligheten att hälso- och
sjukvårdspersonal ska finnas på plats i Nacka.
Det har sedan starten våren 2020 funnits misstänkta fall av covid-19 på
avdelningen, men inga bekräftade. Vid symptom har den intagne isolerats och
personalen har utrustats med skyddsutrustning för att kunna genomföra
provtagning. Kriminalvårdens personal bar munskydd eller visir i klientnära
situationer från oktober 2020 och fram till den 19 juli 2021. Häktet har
självtester som kan användas vid behov.
Inspektionen avslutades.
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–––
Jag har tagit del av protokollet. Opcat-enheten genomför på mitt uppdrag under
hösten 2021 ett flertal inspektioner av sådana häktesverksamheter som
Kriminalvården bedriver i (tidigare) polisarrester. Jag kommer därför att
återkomma till de iakttagelser som gjorts vid inspektionen.
2021-11-29

Katarina Påhlsson
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