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Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Syd, arresten 
Malmö, den 6–8 oktober 2021 

Inspektionen i korthet: Sedan den 1 juli 2021 får den som inte har fyllt arton år och 

som är gripen eller anhållen hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut 

nödvändigt (6 a § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). I 

Malmö placeras barn i första hand i häkte. Barn placeras ibland i cell i arresten över 

natten, vid platsbrist i häktet eller när Polismyndigheten inte kan avsätta resurser för 

bevakning av barnet i ett särskilt rum i anslutning till arresten. Enligt JO framstår 

Polismyndighetens lokaler i arresten Malmö och den organisation som fanns vid 

tidpunkten för inspektionen som underdimensionerade för att hantera barn som är 

gripna eller anhållna. Förhållandena kan leda till att barn hålls i förvar i arresten även i 

andra fall än i de undantagssituationer som lagstiftaren avsett. Det är enligt JO inte 

acceptabelt. 

JO har vid inspektionen vidare noterat förhållanden som gäller hälso- och sjukvård 

och kamerabevakning av rastgårdarna som föranleder JO att skicka en kopia av 

protokollet för kännedom till Inspektionen för vård och omsorg respektive 

Integritetsskyddsmyndigheten. 

Inspektionens genomförande 

På uppdrag av JO Per Lennerbrant genomförde enhetschefen Gunilla Bergerén 

den 6–8 oktober 2021 en föranmäld inspektion av Polismyndigheten, 

polisregion Syd, arresten Malmö. Vid inspektionen deltog även föredraganden 

Johanna Fransson (protokollförare) och den medicinske experten Ingemar 

Engström. JO Katarina Påhlsson inspekterade samtidigt Kriminalvårdens häkte i 

Malmö (se JO:s protokoll i dnr O 25-2021). 

Inspektionen inleddes med att polisområdeschefen AA, chefen för 

utredningsjoursektionen BB och gruppchefen CC kortfattat presenterade 

verksamheten. Därefter förevisades arresten och delar av lokalerna 

fotograferades. JO:s medarbetare gjorde bl.a. en översiktlig granskning av 

checklistor och rutiner. Vidare samtalade JO:s medarbetare med sex anställda. 

Inspektionen avslutades med en genomgång den 22 oktober 2021 där 

företrädare för Polismyndigheten gavs möjlighet att kommentera de iakttagelser 

som JO:s medarbetare hade gjort vid inspektionen. Vid genomgången, som 
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hölls digitalt, närvarade samtliga som deltagit vid det inledande mötet, förutom 

gruppchefen CC och den medicinske experten Ingemar Engström.  

Inspektionens syfte 

Inspektionen är en del av JO:s verksamhet för att förebygga tortyr och annan 

grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning av frihetsbe-

rövade personer, Opcat-verksamheten.  

Opcat är den engelska förkortningen av tilläggsprotokollet till FN:s tortyrkon-

vention (Optional Protocol to the Convention against Torture). Länder som an-

slutit 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. 

Arresten Malmö inspekterades senast av JO den 11 och 12 oktober 2017, vilket 

också skedde inom ramen för Opcat-uppdraget (se JO:s protokoll i dnr 6464-

2017). Efter inspektionen 2017 uttalade sig JO bl.a. om situationen att 

frihetsberövades tillgång till hälso- och sjukvård i arrester har olika lösningar 

inom Polismyndigheten, och att JO därför fortsatt skulle följa frågan. Denna 

inspektion var därför inriktad mot frihetsberövades tillgång till hälso- och 

sjukvård och om och hur coronapandemin påverkat verksamheten i arresten. 

Uttalanden av JO Per Lennerbrant med anledning av inspektionen 

I anslutning till protokollet finns uttalanden av JO Per Lennerbrant. 

Iakttagelser vid inspektionen 

Vid inspektionen gjorde JO:s medarbetare i huvudsak följande iakttagelser. 

Organisation och uppdrag 

Arresten ligger i polishuset i centrala Malmö och har fyra korridorer med totalt 

75 celler. Sedan april 2020 är en korridor med 22 platser uthyrd till 

Kriminalvården. Arresten är öppen dygnet runt alla dagar i veckan.  

Mellan den 1 januari 2021 och den 6 oktober 2021 hade 4 064 

frihetsberövanden registrerats i Polismyndighetens digitala arrestförteckning, 

DAF. När inspektionen inleddes fanns det åtta intagna i arresten. 

Bemanning och personalens kompetens 

I arresten Malmö arbetar totalt 72 ordinarie arrestvakter, 20 timanställda 

arrestvakter, 6 gruppchefer och 2 stationsbefäl. Samtliga är anställda av 

Polismyndigheten. Det finns sex grupper med 12 arrestvakter i varje grupp som 

tillsammans med en gruppchef arbetar i skift. Gruppchefen är personalansvarig 

för stationsbefäl och arrestvakter. Stationsbefälet har en arbetsledande funktion 

och leder det operativa arbetet i arresten. Stationsbefälet gör förmansprövningar 

och beslutar om insättning i cell. Det pågår en omstrukturering av bemanningen 

i arresten och fler stationsbefäl ska anställas. 
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Nyanställda arrestvakter genomgår en utbildning hos Polismyndigheten. Av 

inhämtad kursplan för utbildningen till arrestvakt under vårterminen 2021 

framgår att kursen omfattar 15 dagar varav 5 dagar består i arbetsplatsförlagd 

utbildning (dnr. A006.104/2020). Det finns inga formella krav på förkunskaper 

för att kunna bli anställd som arrestvakt. Efter godkänd kurs ska en arrestvakt 

bl.a. kunna ge första hjälpen vid personskada och motivera val av åtgärder vid 

misstanke om sjukdoms- och missbrukssymptom.  

Den fysiska miljön 

Vid inspektionen uppmättes en av de åtta rastgårdarna till 19,7 kvadratmeter 

och takhöjden till ca 3,7 meter. Rastgårdarnas golv och väggar består av betong 

och saknar fönster. De upplevdes av JO:s medarbetare som instängda och 

ostädade med dåligt ljusinsläpp. Det luktade rök om jackorna som de intagna får 

låna i samband med utomhusvistelse.  

Rastgårdarna disponeras av Polismyndigheten på förmiddagar och av 

Kriminalvården på eftermiddagar. Det kom fram att Polismyndigheten 

kamerabevakar rastgårdarna även när dessa disponeras av Kriminalvården och 

personer som är intagna i häktet vistas där.  

Det finns en tulltoalett i arresten och enligt ledningen finns ett avtal med 

Tullverket som bl.a. innebär att verket kan nyttja toaletten och ansvarar för att 

serva den. Tullverket kan föra en anhållen person till arresten för placering där. 

Om det är fullbelagt får de vända sig till en annan arrest.  

Vid den avslutande genomgången uppgav ledningen på fråga från JO:s 

medarbetare att antalet platser i arresten är tillräckliga och att uthyrningen av en 

korridor till Kriminalvården inte inneburit någon platsbrist i 

arrestverksamheten. Samtidigt har pandemin medfört ett lägre inflöde av 

intagna i arresten. Vid en eventuell platsbrist i arresten Malmö kan intagna även 

föras till arresten i Lund. Om det hade gjorts en bedömning att uthyrningen 

skulle innebära risker och hinder för Polismyndigheten hade avtalet inte ingåtts.   

JO:s medarbetare frågade ledningen vilka överväganden som gjorts beträffande 

kamerabevakningen av Kriminalvårdens intagna när de vistas på rastgårdarna. 

Ledningen bad att få återkomma angående vilka överväganden som gjorts i 

frågan. 

Barn i arrest 

Under inspektionstillfället fanns inga barn inskrivna i arresten. Vid inspektionen 

noterade JO:s medarbetare att barn som är frihetsberövade placeras i ett rum i 

anslutning till arresten. Rummet är möblerat med ett skrivbord, tre stolar, en 

dator och ett litet skåp. I samtal uppgav personal att barn som kommer till 

arrestintaget inte sätts in i cell utan att de får gå direkt till detta rum. Om ett 

barn blir kvar över natten placeras barnet i en cell. När barnet sovit klart får han 

eller hon gå tillbaka till rummet utanför arrestkorridorerna. Ett barn kan ibland 

vara kvar i cellen om han eller hon uttrycker det som ett önskemål.  
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I samtal med JO:s medarbetare uppgav ledningen för arresten att utgångs- 

punkten är att barn inte får placeras i arrest utan att häktet i första hand ska ta 

emot dem. Det är en utmaning för Polismyndigheten att ha barn i arresten då det 

inte är en bra miljö för dem. Om det inte finns plats i häktet ska barnet istället 

ställas under ständig bevakning. Polismyndigheten tar vid behov in en patrull 

som får bevaka barnet i det rum som beskrivs ovan, vilket är mycket resurs- 

krävande. Det har varit flera stora tillslag där barn varit inblandade. När ett barn 

blir kvar hos Polismyndigheten, antingen i cell i arresten eller i det särskilda 

rummet utanför arrestkorridorerna, följer arrestföreståndaren upp situationen 

och Kriminalvården kontaktas kontinuerligt för att barnet så skyndsamt som 

möjligt ska kunna flyttas över till häktet. Det kom vid inspektionen fram att 

Polismyndigheten veckan före inspektionen rapporterade ett antal avvikelser 

eftersom barn blev kvar i en cell i arresten när häktet inte kunde ta emot dem 

eller när Polismyndigheten inte kunnat avsätta personal för bevakning av barn i 

det särskilda rummet. 

Vidare uppgav arrestpersonal i samtal med JO:s medarbetare att överbeläggning 

inom Kriminalvården leder till att häktet är en flaskhals. Eventuellt behöver 

Polismyndighetens lokaler byggas om för att barn ska kunna tas omhand på ett 

bra sätt när häktet inte har någon plats. Det diskuteras om det är möjligt att ingå 

avtal med Statens institutionsstyrelse, SIS, gällande placering av barn. Ett 

problem är dock att SiS inte har möjlighet att hantera barn med restriktioner. En 

nationell arbetsgrupp inom Polismyndigheten ser över situationen med barn i 

arrest.  

Vid den avslutande genomgången fick ledningen frågan om de anser att barn 

kan samtycka till att vara kvar i cell efter att de tillbringat en natt där. 

Ledningen uppgav att barn inte kan samtycka till inkapacitering men att frågan 

kan uppkomma om ett barn säger att han eller hon vill vara i fred. I denna 

situation måste en dialog föras med barnet och barnets bästa måste prövas 

löpande. Polismyndigheten ställer aldrig frågan om barn vill placeras i en cell 

men en del barn som tidigare varit i arresten kan ha sådana önskemål. Om ett 

barn är anhållet och förhör ska ske dagen efter måste Polismyndigheten förhålla 

sig till att barn har rätt till att få ligga ned och ha lyset släckt etc.  

På fråga från JO:s medarbetare om barn alltid får plats i häktet vid ett 

anhållande uppgav ledningen att häktet Malmö har kunnat ta emot barn men att 

det ibland krävs att Polismyndigheten på ett tydligt sätt beskriver behovet av att 

barnet tas emot. Det går att föra över barn till andra häkten men hittills har det 

inte behövts.  

De intagnas tillgång till hälso- och sjukvård 

Polismyndigheten har slutit ett avtal med vårdgivarföretaget Viveros i Sverige 

AB (nedan Viveros). Av avtalet, som gäller från den 1 januari 2021, framgår att 

syftet och målet med avtalet är att säkerställa att frihetsberövade personer får 

den sjukvårdsbedömning, vård och medicinering som de har behov av under 
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tiden de är omhändertagna i arresten. Uppdraget ska utföras i polisens arrest i 

Malmö och Viveros ska vara registrerad som vårdgivare hos Inspektionen för 

vård och omsorg. Viveros har patientdataansvar och ska ha försäkringar, t.ex. 

patientansvarsförsäkring och företagsförsäkring. Vidare anges att avtalet bl.a. 

inte inskränker Polismyndighetens rätt att låta utföra tjänsten med egen personal 

eller med anlitande av tredje part i de fall omständigheterna påfordrar skyndsam 

åtgärd. Det ska finnas en sjuksköterska på plats alla dagar i veckan året runt 

som tjänstgör 2,5 timmar på morgonen och 2,5 timmar på kvällen.  

En sjuksköterska uppgav i samtal att det sammanlagt är åtta sjuksköterskor som 

kan arbeta i arresten. En läkare är knuten till Viveros och kan kontaktas av 

tjänstgörande sjuksköterska vid behov. Läkaren är aldrig på plats i 

verksamheten. Det finns två arrestvakter i varje arbetsgrupp som har utbildning 

i att ta vitala funktioner, kunna använda en svalgtub och som har delegation för 

läkemedelsdistribution.  

Viveros har tagit fram ett dokument som anger vad som avses med delegering 

dvs. att hälso- och sjukvårdspersonal som har formell och reell kompetens för 

en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person som saknar 

formell kompetens för uppgiften. I dokumentet anges vidare att möjligheten att 

delegera bara kan användas om det är förenligt med god och säker vård. Den 

som tar emot delegeringen måste ha reell kompetens för den aktuella uppgiften. 

Dokumentet innehåller bl.a. följande om vad som kan komma att delegeras:  

• 4. Det finns en del mediciner som vi har som är receptfria, som finns i ett låst 

skåp och nyckeln finns hos stationsbefäl. Här ska ni bedöma om den anhållne 

ska ha medicin eller ej. Kontroller vad de står på av mediciner och om det 

finns utrymmer att ge tex mer Alvedon? 

Av avtalet mellan Polismyndigheten och Viveros framgår att sjukvårdspersonal 

utifrån säkerhetsaspekter aldrig kommer att utföra sina arbetsuppgifter ensam. 

När en person tas in i arresten går arrestpersonalen igenom den intagnes 

hälsostatus. Hälsosamtal med intagna sker i cell eller på sjuksköterske- 

mottagningen. Av en rutin som Viveros tagit fram framgår att när en 

sjuksköterska besöker en intagen ska två arrestvakter följa med utan undantag 

(se rutin, Arresten Malmö, Sollicitus för hälsans skull, Malmö 1 januari 2021). I 

samtal med en sjuksköterska fördes det fram att det är för sjukvårdspersonalens 

säkerhet som en arrestvakt är med i cellen/rummet medan den andre vakten står 

utanför. Om en intagen inte vill samtala i närvaro av arrestvakt får vakterna stå 

utanför och lyssna med celldörren lite på glänt.  

Sjuksköterskan uppgav vidare att när en intagen blir anhållen ska personen få 

ett fördjupat samtal med arrestpersonal angående mediciner och hälsostatus etc. 

Om en intagen har medicinska behov antecknar arrestpersonal på en tavla som 

är placerad i anslutning till sjukvårdsexpeditionen att den intagne vill ha kontakt 

med sjukvårdspersonal. Sjuksköterskan vet på så sätt vem hon ska söka upp. 

Uppskattningsvis har Viveros kontakt med 30 procent av de intagna i arresten. 

Om en intagen har egen medicin med sig ska medicinen låsas in bland den 
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intagnes tillhörigheter. I de fall en intagen har behov av medicin och har ett 

recept skrivs en fullmakt som faxas till ett apotek. Arrestpersonalen kan därefter 

hämta ut medicinen. Intagnas medicin förvaras i läkemedelsboxar märkta med 

cellnummer som finns på sjuksköterskeexpeditionen. Sjuksköterska delar 

medicin för fyra dagar i en dosett och antecknar vilken medicin som delats och 

vilka tider den ska ges till de intagna. Om en intagen har somatiska besvär som 

inte kan tas omhand av en sjuksköterska får han eller hon transporteras till 

sjukhus. Om en intagen lider av akuta psykiska besvär kan psykiatriambulansen 

i Malmö kontaktas, det är dock endast möjligt efter klockan 17.00. Övriga tider 

får den intagne köras till en psykiatrisk akutmottagning.  

I de samtal som JO:s medarbetare hade med arrestpersonal kom det fram att 

arrestvakter efter grundutbildningen har fått återkommande utbildning inom 

olika hälso- och sjukvårdsfrågor. En sjuksköterska har lett utbildningar om 

psykisk ohälsa och varit med på arbetsplatsmöten för att gå igenom för arresten 

relevanta hälso- och sjukvårdsfrågor. Sjukvårdspersonal uppgav också att det 

finns ambition att genomföra fler utbildningar för arrestpersonalen t.ex. 

träningstillfällen i hjärt- och lungräddning en gång per år.  

Vidare kom det i samtalen med sjuksköterska fram att det inte varit några stora 

utbrott av covid-19 i arresten. Som rutin har en frihetsberövad persons 

kroppstemperatur mätts när denne kommit innanför dörrarna till intaget och 

frågor har ställts om personens välmående. Det finns tre termometrar vid intaget 

som är av den typen att personal inte behöver vidröra personen. 

Kroppstemperatur över 37,8 grader Celsius behandlas som att personen har 

covid-19. Om någon intagen har covid-19 markeras det med ett C utanför 

dennes cell. Det har inte funnits och finns inte möjlighet att testa de intagna för 

covid-19. Enligt arrestpersonal har Polismyndigheten tagit pandemin på stort 

allvar. En strategi har varit att arbeta homogent och inte blanda 

personalgrupperna. De anställda har gått in på ett ställe och ut på ett annat för 

att inte träffa på varandra. Det finns rutiner för att minska risken för 

smittspridning, personalen har t.ex. använt visir, handskar och skyddsdräkter. 

Skyddsutrustning har bland annat använts då intagna transporterats till 

häktesförhandlingar. Alla arrestvakter har fått en utbildning gällande 

användningen av skyddsmask 90 och det har funnits särskilt utpekade platser i 

lokalerna där personalen kunnat ta av sig och rengöra skyddsutrustning. 

Munskydd används, men i inledningen av pandemin gavs beskedet att då det var 

brist på munskydd skulle sjukvårdens användning av dem prioriteras.  

Vid den avslutande genomgången ställde JO:s medarbetare en fråga till 

ledningen om hur de ser på sekretessen då arrestpersonal ska vara med i cell när 

intagna träffar sjukvårdspersonal. Ledningen uppgav att arrestpersonalen också 

måste iaktta sekretessregler. Om arrestpersonal behöver närvara för att 

sjuksköterska ska kunna fullgöra sitt uppdrag så är det en del av uppgifterna 

som de har i sin tjänsteutövning. Det går att jämföra med situationen då en 

polispatrull tar med en intagen till psykiatrin och poliserna får följa med in av 
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säkerhetsskäl. Uppgifter polismännen tar del av omfattas av sekretess och de får 

därmed inte delge någon annan uppgifterna, inte heller andra medarbetare.  

På fråga från JO:s medarbetare uppgav ledningen att det inte funnits möjlighet 

att testa intagna för covid-19 i arresten. Polismyndigheten har på nationell nivå 

ansett att s.k. snabbtester för covid-19 inte är pålitliga och testerna är därför inte 

upphandlade. Det har varit en del svårigheter med intagna som haft bekräftad 

smitta och det har dokumenterats som en särskild händelse. Ledningen såg vid 

inledningen av pandemin över rutinerna för hur avvisitering av frihetsberövade 

ska genomföras, vilken skyddsutrustning som behövde köpas in och hur 

utrustningen skulle användas m.m. Det finns nu bra rutiner för detta och även 

rutiner för hur personalgruppen ska agera och dela upp sig för att minska risken 

för smittspridning.  

Uppgifter som har hämtats in efter inspektionen 

Ledningen lämnade den 2 november 2021 kompletterande uppgifter vid ett 

digitalt möte. När det gällde frågan om kamerabevakningen av rastgårdarna 

förde Polismyndigheten fram att kamerorna är riktade ovanifrån och att 

kameradisplayen är liten. Detta medför att det inte går att se ansiktsdrag och att 

det är svårt att känna igen en intagen. Polismyndigheten har inga namn på 

Kriminalvårdens intagna som vistas på rastgårdarna och kontrollerar endast att 

rymningar inte sker samt att inget händer den intagne när denne vistas där. Det 

är Kriminalvårdens personal som agerar på incidenter på rastgården som rör 

intagna i häktet.    

Vidare uppgav ledningen att de löpande utbildar personalen bl.a. i tillstånd som 

kan vara förorsakade av sjukdom men som riskerar att förväxlas med berusning 

t.ex. diabetes och epilepsi (s.k. förväxlingssjukdomar).  

Ledningen framförde också att det nyligen kommit ett nytt beslutsstöd för barn i 

arrest (se Information om författningsändring 6 a § LUL gällande placering av 

frihetsberövade barn och stöd för beslutsfattande, dnr A300.391/2021).  

Protokollförare vid inspektionen var Johanna Fransson. 

Justeras den 27 maj 2022 

 

Gunilla Bergerén  



 Dnr O 27-2021 Sid 8 (10) 

 

 

Uttalanden av JO Per Lennerbrant 

Jag vill med anledning av de iakttagelser som redovisas i protokollet göra 

följande uttalanden: 

Barn i arrest 

Den som inte har fyllt arton år och som är gripen eller anhållen får hållas i 

förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt (6 a § lagen med 

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, LUL). Bestämmelsen trädde i 

kraft den 1 juli 2021.  

I propositionen till bestämmelsen uttalandes bl.a. följande. En polisarrest är inte 

anpassad efter de särskilda behov som ett barn har och en placering även 

tillfälligtvis i arresten bör undvikas eftersom det inte är en lämplig miljö för 

barn att vistas i. Förvar av barn i en polisarrest kan enbart komma i fråga i 

undantagsfall. (Se prop. 2019/20:129 s. 46 och 60).  

Som exempel på när det kan vara absolut nödvändigt att hålla barn i förvar i 

polisarrest nämndes följande. Det kan röra sig om det fallet att det har inträffat 

en akut eller oförutsedd händelse, t.ex. att barnet uppträder på ett sätt som 

innebär en fara för barnet själv eller någon annan. Ett annat exempel är om de 

andra rum som polisen använder för förvaring av barn till följd av någon 

händelse som har varit svår att förutse eller påverka inte kan användas och det 

inte heller går att hitta någon annan lämplig förvaringsplats inom rimligt 

avstånd. Ytterligare ett exempel är att förvaring under bevakning i förhörsrum 

eller liknande inte är möjlig eftersom den personal som finns att tillgå behövs 

för en annan brådskande incident. För att det över huvud taget ska vara aktuellt 

att hålla ett barn i förvar i polisarrest krävs att det har gjorts särskilda 

ansträngningar för att finna ett rimligt och lämpligt alternativ, men att sådant 

alltså saknas. (Se samma proposition s 60 f.)  

Enligt barnkonventionen ska det säkerställas att varje frihetsberövat barn 

behandlas humant och med respekt för människans inneboende värdighet och 

på ett sätt som beaktar behoven hos personer i dess ålder (se art. 37 c).  

Vid inspektionen kom det fram att det finns ett möblerat rum i anslutning till 

arresten där barn som är gripna eller anhållna kan placeras och hållas under 

bevakning. Det kom också fram att barn ibland placeras i en cell i arresten om 

barnet blir kvar över natten, det är platsbrist i häktet eller Polismyndigheten inte 

kan avsätta personal för bevakning av barnet i det särskilda rummet. Enligt 

personalen i arresten förekommer det även att ett barn kan vara kvar i cellen om 

han eller hon uttrycker det som ett önskemål.  

Bestämmelsen i 6 a § LUL och de tydliga intentioner som finns med 

lagstiftningen ställer krav på Polismyndigheten att planera och ha kapacitet för 

att flera, ibland många, barn samtidigt är gripna eller anhållna. I en stor stad 

som Malmö torde detta inte sällan vara fallet.  
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Polismyndighetens lokaler i arresten Malmö och den organisation som fanns vid 

tidpunkten för inspektionen framstår enligt min mening som underdimension- 

erade för att hantera barn som är gripna eller anhållna. Förhållandena kan leda 

till att barn hålls i förvar i arresten även i andra fall än i de undantagssituationer 

som lagstiftaren avsett. Det är naturligtvis inte acceptabelt.  

Jag förutsätter att Polismyndigheten vidtar de åtgärder som krävs för att gripna 

eller anhållna barn inte ska hållas i förvar i en polisarrest annars än då det är 

absolut nödvändigt. Jag kommer att följa hur Polismyndigheten lever upp till 

detta.  

Jag vill avslutningsvis säga att det inte finns stöd i lagstiftningen för att beakta 

ett önskemål från ett frihetsberövat barn att få sitta i en cell vid tillämpningen av 

6 a § LUL.  

Hälso- och sjukvård 

Häkteslagen och häktesförordningen gäller även för intagna i polisarrest. Enligt 

5 kap. 1 § häkteslagen ska en intagen som behöver hälso- och sjukvård 

undersökas av läkare. Läkare ska också tillkallas om en intagen begär det och 

det inte är uppenbart att en sådan undersökning inte behövs. En intagen som 

behöver hälso- och sjukvård ska vårdas enligt de anvisningar som ges av läkare. 

Om en intagen inte kan undersökas eller behandlas på ett lämpligt sätt i 

förvaringslokalen ska den allmänna sjukvården anlitas. Om det behövs ska den 

intagne föras till sjukhus. Enligt 15 § häktesförordningen ska varje 

förvaringslokal ha tillgång till legitimerad läkare och personal med lämplig 

sjukvårdsutbildning.  

Polismyndigheten har upphandlat vårdföretaget Viveros som tillhandahåller 

sjuksköterskor i arresten. I avtalet anges att företaget är vårdgivare och som 

sådan ansvarig för att all relevant sjukvårdslagstiftning följs. Det har vid 

inspektionen kommit fram att det anlitade vårdföretaget utbildar ett antal 

arrestvakter i hantering av mediciner m.m. Dessa får sedan delegation att dela ut 

medicin till intagna i arresten. Det har vidare upplysts att det i den rutin som 

vårdgivaren tagit fram anges att arrestvakter ska närvara i cell när sjuksköterska 

genomför ett samtal med en intagen.  

Frågan om ansvarsfördelningen mellan vårdgivaren Viveros och 

Polismyndigheten, t.ex. vad gäller delegation och hantering av mediciner, bör 

granskas av den ordinarie tillsynsmyndigheten inom hälso- och sjukvård. Jag 

skickar därför protokollet för kännedom till Inspektionen för vård och omsorg.  

Kamerabevakning av rastgårdar 

Vid inspektionen kom det fram att Kriminalvården har tillgång till arrestens 

rastgårdar för att tillgodose intagnas rätt till utomhusvistelse. Rastgårdarna 

kamerabevakas och det är arrestvakter anställda vid Polismyndigheten som 

sköter den dagliga bevakningen. Det får till följd att Polismyndighetens 

anställda bevakar intagna inom Kriminalvården som vistas på rastgårdarna.  
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Polismyndighetens kamerabevakning av Kriminalvårdens intagna aktualiserar 

frågor om Polismyndighetens behandling av personuppgifter och om sekretess 

mellan myndigheter. Jag skickar därför protokollet för kännedom även till 

Integritetsskyddsmyndigheten.  
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