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Forslag till 

Lag (1975: ) om trehandlingen av haktade och anhallna 

m.fl. 

HarigenDm forordnas som foljer. 

Den som al' haktad pa grund av misstanke om brott eller av 

annan anledning far ej underkaqtas mera ~mfattande insk~ank

ningar i sin frihet an som pakallas av andamalet med hakt

ningen samt ordning och sakerhet. 

Erforderliga atgarder skall vidtagas for att motverka- act 

frihetsberovandet far skadliga verkningar for den haktade. 

Behover denne personligt stod eller annan hjalp, skall i 

den man det lampligen kan ske atgarder vidtagas for att till

godosc sadant behov, om han samtycker dartill. 

Haktad skall senast vid ankomsten till forvaringslokalen vi

siteras. Darvid skall iakttagas all den hansyn som omstan

digheterna medger. Om mojligt skall vittne narvara. 

Foremal som kan medfora fara fran sakerhetBsynpunkt skall 

omhandertagas och forvaras for den haktades rakning. Pengar, 

vardesaker och legitimationshandlingar skull omhandertagas 

endast nar sarskilda skal foreligger dartill. 

I varje rum far ej forvaras mer an en person, om ej annat 

foljer av andra stycket eller det ar nodvandigt av utrymmes

skal att han forvaras tillsammans med en eller flera andra 

intagna. 

Haktad som vill vistas tillsammans med en eller flera andra 

intagna skall i skalig utstrackning tillatas detta, om 10-

,. 
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kalfarhAllandena medger det och det kan ske utan fara frAn 
-sakerhetssynpunkt eller; i frAga am den sam ar haktad pa 

grund av misstanke am brott, fara for att bevis undanro

jes eller utr~dning am brott eljest forsvAras. I frAga am 

haktad sam ej fyllt 21 ar skall sarskilt beaktas att han 

ej utsattes for olampligt inflytande av annan intagen. 

Vid behandlingen av haktad skall erforderlig hansyn tagas 

till hans halsotillstAnd. Haktad sam foret~r tecken till 

sjukdom eller begar att lakare skall tillEallas, 'skall sA 

snart ske kan undersokas av lakare, am ej sAden und~rsok

ning uppenbarligen ar obehavlig. 

4 

Lakares anvisning rorande vArden av haktad sam ar sjuk 

skall beaktas. Behover den haktade sjukhusvArd, skall sadan 

heredas honom sA snar.t det kan ske. 

Forlossning av haktad kvinna skall sAvitt mojligt ske pA 

sjukhus eller forlossningshem. 

Om anledning foreligger dartill, skall den sam enligt andra 

eller tredje stycket vistas utom forvaringslokalen sta under 

bevakning. 

Haktad skall savitt mojligt erbjudas arbete eller annan dar

med jamfarlig sysselsattning. Han skall vidare beredas till

falle att utfora arbete sam han sjalv skaff at sig, am det 

kan ske utan olagenhet. 

Regeringen eller myndighet, sam regeringen bestammer, med

delar bestammelser am ersattning at haktad f·or arbete eller 

annan darmed jamforlig sysselsattning sam tillhandahalles 

honom. 

I den utstrackning det lampligen kan ske bar haktad, am ej 

annat faljer avtredje stycket, ges mojligheter att genom 

tidningar och; dar sa ar mojligt, genom radj n nnh teley';-

'. 
·1 
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sion fi.:ilja vad Born hander i omvarlden. Hans behov av annan 

forntroeloe bo,r. tillgodoses i slealig omfattning. 

5 

Under forutsattningar som anges i forsta styeket far haktad 

sjalv skaffa sig eller mottaga boeker, tidskrifter, tidningar 

oeh annat som kan bereda honom forstroelse. 

I fraga om den som ar haktad pa grund av misstanke om brott 

faL' inskrankningar helt eller delvis goras i hans ratt att 

ha tillgang till hdsler-ifter, tidningar, radio oeh televi

sion, om det ar paleallat for att undvika att bevis undanro

jes eller utredning om brott eljest forsvaras. 

~ I den man ej annat foljer av denna lag far haktad inneha 

personliga tillhorigheter oeh skaf'fa sig varor eller annat 

enligt sarskilda bestammelser. 

Haktad skall ha mojlighet att dagligen vistas utomhus minst 

en timme, om ej synnerligt hinder moter daremot. 

Brev fran hale-Gad till hans offentlige forsyarare, justi tie

kanslern, rikDakle~aren, justitieombudsman, aklagarmyndighet, 

kriminalvardsstyrelsen eller rikspolisstyrelsen skall vida

rebefordras utan foregaende granskning. 

utover vad som galler enligt Hirsta sGyeket far haktad av

sanda eller mottaga brev eller annan forsandelse, om det kan 

sle~ utan fara fran sakerhetssynpunkt eller, i fraga om den 

som ar haktad pa grund av misstanke om brott, fara for att 

bevis undanroj es eller lltredn-ing 'om""brott~ :eJ':'~8t, ·£.{)r~haB •. 

Om det ar pakullat for att hindra att otillatna varor inf'o

res i forvaringslokal, far foreskrivas forbud helt e~ler del

vis for haktade att mottaga forsandelser av annat slag an 

brev eller annan skriftlig handling. 
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Haktad far mottaga besak i den utstrackning det lampligen 

kan ske. Han far ej mottaga besak som kan medfora fara fran 

sakerhetssynpunkt. Ej haIler far den som ar haktad pa grund 

av misstanke om brott mottaga besok sam kan medfara fara for 

att bevis undanrajes eller utredning om brott eljest for

svaras. 

Om det ar pakallat av sru~erhetsskal eller for att undvika 

att bevis undanrojes eller utredning am brott elj~8t for-
l 

svaras, skall tj ansteman vid forvaringslokalen .vara niiTva-

rande vid besak. 

Under forutsattningar sam angelS i andra stycket kan sam vill

kor for besek foreskrivas att den besokande underkastar sig 

kroppsvisitation eller medger undersokning av vaska, kasse 

eller annat dylikt som han viII medfora vid besoket. 

Om farsvarares ratt att sammantraffa med den som ar haktad 

finnspestammelser i rattegangsbalken. 

Telefonsamtal mellan haktad och person utom fervaringsloka

len far. aga rum i den utstrackning det lampligen kan ske •. 

Den haktade skall farvagras telefonsamtal sam kan medfora 

fara fran sakerhetssynpunkt. Ej heller far den sam ar hak

tad pa grund av miss'tanke om bratt ha telefansamtal sam kan 

medfora fara for att bevis undanrojes e11er utredning am 

brott eljest forsvaras. 

'i 
" 

Om det ar pakal1at av sakerhetsska1 eller for att undvika ' ; 
, ' 

att bevis undanroj es e1le1' utredning om brott e1j\9st for

svaras, skall tjansteman pa lampligt satt avlyssna te1efon

samtal. Av1yssning far aga rum endast med den haktades vet-; 

skap. Te1efansamtal med Mna. ol'fen.tlige l'oisv'arare :U.r~· i'eke 

avlyssnas. 
, i 
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Om missbruk ej kan be~aras, kan haktad medges att besoka 

narstaende sam ar svart sjuk, narvara vid narstaendes be

g:avning eller i annat fall, da synnerliga skal foreligger, 

lamna forvaringslokalen ~or viss kart tid. Under vistelsen 

utom forvaringslokalen skall den haktade vara stalld under 

bevakning, om ej sadan tillsyn av sarskilda skal kan anta

gas vara obehovlig. 

Medfor haktad kvinna spadbarn vid intagningen eller fader 

hon darefter barn, kan tillstand ges henne att ha barnet 

has sig. 

Haktad far belaggas med fangsel 

7 

1 •. vid transport om det ar nodvandigt av sakerhetsskal samt 

2 •. iovrigt· for at'!;. betvinga valdsamt upptradande av den 

haktade, am andra iiIedel 'vis~ 'S~:Lg ·'·otillrack~iga·. ooh saker

het~n 9undgangl·igen kraver det. 

Lakare skall sa snart det kan 13ke yttra s'igover atgard en

ligt forsta stycket2~ 

Betriiffande den som ar hiiktad pa grund av misstanke am brott 

ankommer det pa undersokningsledaren eller aklagaren att 

1. avgora am eller i vad man hinder for medgivande enligt 

3 § andra stycket eller 9-12 §§ mater pa den grund att At

garden kan fuedfora fara for att bevis undanrojes eller ut~ 

redning am brott eljest forsvAras, 

2. avgora ~raga am inskrankningar enligt 6 § tredje 
.1 , 
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stycket. 

Innebar avgorande enligt forata styeket hinder for med

givande eller eljeat inskrankning i haktada ratt, akall , 
avgorandet omprovas sa ofta anledning dartill uppkommer. 

,!A 

8 

Vad sam sags i denna lag am haktad har motsvarande tillamp

ning pa 

1. den sam anhallits eller gripits pa grund av misstanke am 

brott, 

.' .~ 
2. den sam intagits i hakte eller poliaarrest for forpassning 

till kriminalvardsanstalt oeh 

3. den sam tillfalligt placerats i hakte med stod av 43 § 
forsta styeket tredje punkten lagen (1914:203) am kriminal

yard i anstalt. 

Nar nagon i annat fall an sam avses i 1 oeh 16 ~§ intages i 

kriminalvardsanstalt eller hakte for annat a~iamal an 
verkstallighet av pafoljd for brott eller taeGS i forvar i 

polisarrest, skall besta.mmelserna i denna lag, med sarskilt 

beaktande av anledningen till intagningen, galla i tillamp

liga delar, om ej annat ar foreskrivet i lag eller annan 

forfattning. 

Om behandlingen i ~issa .fall ~v. haktad sam skall unde17ga 

rattspsykiatrisk undersokning finns sarskilda beatammelser 

i 1 a § lagen (1966:301) am rattspsykiatrisk underaokning 

i brottmal. 

Denna lag trader i kraft den 

, , 

r. :~ , 
~" 

1 

! '! 
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2 Forslag till 

'Forordning (1975: ) angaende t~~lHimpningen faY lagen . 

(1975: ) om behandlin~en av hfiktade ooh anhallna m.fl. 

Den som ar haktad eller anhallen eller som eljest for annat 

andamal an verkstallighet av pafoljd for brott ar intagen 

i kriminalvardsanstalt, hakte eller polisarrest skall ratta 

sig efter de ordningsregler som galler'for forvaringslo

kalen ooh de anvisningar som personalen lamnar honom. 

Om den som ar intagen pa grund av misstanke om brott fram

staller begaran om personligt stod eller annan hjalp ooh 

det ej ar fraga om angelagenhet som lampligen kan ordnas 

genom forsorg av forestandaren for forvaringslokalen, skall 

denne underatta 

1. personundersokaren, om personundersokning pagar, 

2. fortroendemannen, om sadan ar forordnad,eller 

3. skyddskonsulenten, om den intagne undergar pafoljd 

inom kriminalvarden eller i annat fall samtyoker dartill. 

Framstaller annan intagen an sadan som avses i forsta 

styoket begaran om personligt stod eller annan hjalp ooh 

ar det ej fraga om angelagenhet som lampligen kan ordnas 

genom forsorg av forestandaren for forvaringslokalen, skall 

denne, om den intagne samtyoker dartill, underratta myn

dighet eller organ till vars uppgifter hor att ta befatt

ning med fragan. 

Underrattelse enligt forsta eller andra styoket beh~vs ej, 

om det pa annat satt ar sorjt for att den intagnes behov 

av stod eller hjalp uppmarksammas. 
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Visitation av intagen ftir endast verkstallas och bevittnas 

av lakare, .3.iuksk_oterslca el~er person av samma kon. 

Forteckning over egendom, som omhandertagits i samband med 

visitation, skall upprattas pa sarskilt darfor avsett 

formular oeh undertecknas av den som utfort visitationen. 

Egendomen skall for den intagnes rakning forvaras under 

overinseende av forestandaren for forvaringslokalen. 

Overfores intagen med tillampning av 4 § lagen (1975: ) 
om behandlingen av haktade och anhallna m.fl. till allmant 

sjukhus, skall forestandaren for forvaringslokalen genast 

underratta sjukhusdirektoren eller styres~annen for sjuk

huset om arten av det frihetsberovande som den intagne ar 

underkastad samt om ovriga forhallanden av betydelse for 

hans vistelse pa sjukhuset. 

I fraga om den som ar intagen pa grund av misstanke om brott 

skall underrattelse om overforandet till sjukhus snarast 

mojligt lamnas till undersokningsledaren eller aklagaren. 

Avlider intagen eller drabbas han av svarare sjukdoms- eller 

olycksfall, skall underrattelse ofordr?5jligen lamnas nar

staende. 

For arbete eller annan darmed jamforlig sysselsattning som 

tillhandrulalles intagen utgar ersattning enligt bestammelser 

som meddelas av kriminalvardsstyrelsen savitt angar for

varingslokal over vilken styrelsen har tillsyn. 

Fran ersattning enligt forsta stycket far avrakna8 vardet 

av vad den intagne uppsatligen forstort av forvarings

lokalens tillhorigheter. I ovrigt far den intagne fritt 
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for.foga over s~dan ersattning, om ej annat foljer av lagen 

(1975: ) om behandlingen av haktade och anhallna m.fl. 

Med de begransningar som foljer av 15 § lagen (1975: ) om 

behandlingen av haktade och anhallna m.fl. beslutar fore

standaren for forvaringslokalen i fr~ga om tills·tand for 

intagen att avsanda eller mottaga brev eller annan forsan

delse, mottaga besok ell~r att ha telefonsamtal. Detsamma 

galler i fraga om tillstand for intagen att vista~ till-, 
sammans med en eller flera andra intagna, varvi~ dock i 

forekommande fall lakares anvisning rorande varden av den 

som ar sjuk skall beaktas. 

I fr~ga om tillstand for intagen att enligt 12 § samma lag 

lamna forvaringslokalen beslutar med i forsta stycket forsta 

punkten angivna begransningar 

1. chef for kriminalvardsregion betraffande den som ar 

intagen i allmant hakte, haktesavdelning vid lokalanstalt 

inom regionen' eller haktesavdelning vid riksanstalt som 

ar geografiskt belagen inom regionen, 

2. 

Foreskrifter i fraga om forbud for intagna att mottaga for

sandelser av annat slag an brev eller annan skriftlig hand

ling meddelas av i andra stycket angi vna befa ttning;shavare. 

Undersokningsledaren eller aklagaren skall, utover vad som 

foljer av 15 § lagen (1975: ) om behandlingen avo haktade 

och anhal.lna m.f1., halla forestandaren underrattad om 

forhallanden som har betydelse fran s8,kerhetssynpunkt for 

behandlingen av den som ar intagen pa grund av misstanke om 

brott. Sadan underrattelseskyldighet aligger aven veder

b.orande :polischef i fr~ga om den som tagi ts i forva.r enligt 

utlanningslagen (1954:193). 
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Kan tillstand for intagen att avsanda eller mottaga brev 

eller annan forsandelse ioke ges utan foregaende granskning 

av dess innehall, skall brevet eller forsandelsen kvar

hallas men far ej oppnas utan den intagnes medgivande. Om 

beslag galler sarskilda bestammelser. 

Kvarhalles brev eller annan forsandelse, skall den intagne sa 

nagot som kan medfora' fara- fraris~kerhetssyiipunk-f 'eller fara 

for att bE~vis undanrojes eller utredning om brott eljest 

forsvaras, far tillstand att avsanda eller mottaga brevet 

eller forslandelsen ej vagras. Ar innehallet i ankommande 

brev eller annan ankommande forsandelse endast delvis sa-

dant att det kan medfora fara som~hYs~ sag~~1 

skall upplysning om innehallet i ovrigt meddelas den in

tagne eller innehallet i ovrigt overlamnas till honom. 

\ii .. 

. 1 
Vad i forsta och andra styckena ar foreskrivet om kvarhcUlande J 
ar ej tilUilllpligt pa brev, som enligt 9 § forsta stycket A 
lagen ( 1975: ) om behandlingen av haktade och anhallna 

:,i 

m.fl. skall vidarebefordras utan foregaende granskning. 

Forsta ooh andra styokena ar ej heller tillampliga i den man~/ 

annat foranled.es av forbud enligt 9 § tredje styoket samma .~~ 
"I lag for ini;agna att mottaga forsandelser som dar avses. 

Beslut i fraga om tillstand for intagen kvinna att ha spad-

barn hos sig meddelas av forestandaren for forvarings

lokalen, efter samrad med lakare. Barnavardskonsulenten i 

lanet skall omedelbart underrattas om beslut i sadan fraga. 

':1 
i~ 

(~ 
li~ 
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Vid transport av intagen skall savitt mojligt iakttagas att 

han ej utsattes for obahorigas uppmarksamhet. Ar han be

lagd med fang-sel s.kall sarskilt tillses att detta doljes 

under hans drakt. 

Kvinna bor vid transpc>rt atfoljas av kvinnlig befattnings

havare. 

Ar den intagne sjuk eller kan det eljest befaras att trans

port skulle medfora skada for hans hal sa, elle~ ar intagen 

kvinna gravid, far transport ej aga rum utan lakares med

givande. 

Om intagen enligt 14 § lagen (1975: ) oro behandlingen 

av haktade oeh anhallna m.fl. belagges med fangsel, skall 

anteekning om atgarden gorCj.s pa transportsedel el~eJ;',i pro

tokoll. Anteckningen skall innehalla uppgift am fangslets 

art, tiden da fangslet :tnbragtes oeh da det borttogs, upp-
. I 

gift om skalen till atgarden samt lakares yttrande dar 
' .. 

sadant skall inhamtas. Anteckningen skall underskrivas av 

den som beordrat atgarden. 

Om skyldighet att underratta anhallen persons husfolk oeh 

narmaste anhoriga am anhallandet finns bestammelser i 24 

kap. 9 § rattegangsbalken. Den som intagits pa annan grund 

an misstanke am brott eller fylleri skall efter intagningen 

i forvaringslekalen eller o,ve7'flyttning till annan sadan 

lokal erhalla tillfalle att underratta narstc1ende om sin 

vistelseort. 
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Begar intagen, som anhallits eller haktats for brott, att 

erhalla offentlig forsvarare i malet, skall anmalan dar-

om genast goras hos ratten , undersokningsledaren eller 

aklagaren. Inlaga i malet skall utan drojsmal oversandas 
till ratten, om den intagne begar det. 

Denna forordning trader i kraft den 
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Uppstallning for underlattrulde av jamforelse mellan den nuvarande oeh den 

foreslagna hakteslagen 

Lag (1958:213) om behandlin~er. av 

haktade oehanhallna m.fl. 

1Nuvarande lydelse) 

1 § 

Den som pa grund av misstanke om 

brott eller av annan anledning hak

tats skall behandlas med t~llborlig 

hansyn. sa att skadliga verkningar 

av frihetsforlusten savitt mojligt 

forebyggas. 

2 § 

Han ~a ej heller i ovrigt ~nder

kastas annan inskrankning 5. sin fri

het an som pakallas av andamalet med 

haktningen samt ordning oeh sakerhet. 

. ': ': 

3 § 

Den haktade skall senast vid ankoms

ten till" forvaringalokalen visi teras. 

Darvid skall iaktagas all den hansyn 

som omstandigheterna medgiva. Om moj

ligt skall vittne narvara. 

Forslag till 

Lag (1975: ) om behandlingen av 

hakiade oeh anhallna m.fl. 

(Foreslagen lydelse) 

1 § 

Den som ar haktad pa gJ;Und av miss- ,: 
\ 

tanke am brott eller. av annan an-

ledning far ej underkastaS ~ 

omfattande inskrankningar i sin 

frihet an som pa,kR.l.las av anda-

malet med haktningen samt ord-

ning oeh sakerhet. 
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berovandet far skadliga verkningar tl Iii 
for den haktade. 'Behover denne pF.lr-n 
sonligt stod eller annan hj8.lp, jt.',,:.:.r 
akall i den man det lampligen 'j 

;,J 

kan ske a tgarder vid tagas for a tt . ;\ 

tillgodose sadant behov t om han Li . 
sa.mty~ker'daX:till. 

2 § 

Haktad skall senaat vid ankomsten 

till forvaringslokalen visiteras. 

Darvid skall iakttagas all 'den 

hanayn som omstandigheterna med

~ Om mojligt skall vi ttne nar-' 

vara. 
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(Nuvarande lydelse) 

Penningar. vardesaker. legitima

tionshandlingar och sadana foremal 

sam kunna aventyra ordning och 

sakerhet skala frantagas den hak

tade for att sarskilt forvaras. 

I varje rum ma ej forvaras mer an 

en person, med mindre det ar nod

vandigt av utrymmesskal eller pA

kallas av annan sarskild anledning. 

16 

(Foreslagen lydelse) 

Foremal sam kan medfora fara fran 

sakerhetssynpunkt skall omhander

tagas och forvaras for den hak

tades rakning. Pengar, vardesaker 

och legitimationshandlingar akall 

omhandertagas endast nar sarskil

da skal foreligger dartill. 

3 § 

I varje rum far ej forvaras mer an 

en person, am ej annat foljer av 

andra stycket eller det ar nod

vandigt av utrymmesskal att han 

forvaras tillsammans med en eller 

flera andra intagna. 

H~~tad sam vill vistas tillsammans 

med en eller tlera andra intagna 

akall i skalig utstrackning till

latas detta, am lokalforhallandena 

medger det och det kan ske utan 

fara fran sakerhetssynpunkt eller, 

i fraga am den sam ar haktad pa 

grund av misstanke am brott, 

fara for a tt bevi s llndanroj es eller 

utredning am brott eljest forsva-

. 'ra s r .. I fraga am haktad sam e ,i 

fyllt 21 ar skall sarskilt beak

tas att han ej ut"sat.tes for olamp

ligt inf~ytande av annan intagen. 



5 § 

Vid behandlingen av den som hA.k

tats skal1 erforderlig hansyn ta

gas till hans alder, kon och halso

ti11stand. Lakares anvisning roran

de varden av den som ar sjuk skall 

beaktas. 

6 § 

Haktad rna ej alaggas arbete men 

ager, om det kan ske utan olagen

het. utfora lamn1igt arbete som han 

sja1v anskaf£ar e11er som eljest kan 

beredas honom. 

17 

(Foreslagen lydelse) 

4 § 

Vid behandlingen av haktad skall 

erforderlig hansyn tagns till hans 

halsotil1stand. Haktad som fore

ter tecken till sjukdom eller be

gar att lakare skall tillkallas, 

skall sa snart ske kan undersokas 

av lakare, om ej sadan undersok

ning uppenbarligen ar.obehovlig. 

Lakares anvisning rorande varden 

av haktad som ar sjuk skall beak

tas;. Eehover den haktade sjuk

husvard, skall sadan beredas ho

nom sa snart det kan ske. 

Forlossning av haktad kvinna skall 

savi tt moj1igt ske pa sjukhus, eller 

forlossningshem. 

Om an1edning foreligger dartil11 

skall den som enligt andrn eller 

tredje stycket vistas utom for

varingslokalen sta under bevakning. 

5 § 

Haktad skall savitt mojligt er

bjudas arbete el1er annan darmed 

jamforlig sysselsattning. Han akall 

vidare beredas till£alle ntt ut. 

fora arbete som han sjalv skaffat 

sig, om det kan ske utan olagenhet. 
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7 § 

I den man det ar forenligt med 

god ordning oeh i ovrigt ej for

anleder olagenhet ma haktad an

skaffa eller mottaga underhall 

oeh bekvamlighet u tov'er vad som 

eljest bestas honom. 
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(Foreslagen lydels) 

Regeringen el~r myndighet, som 

regeringen bestammer, meddelar 

bestammelser om ersattning at 

haktad for arbete eller annan dar

med jamforlig sysselsattnin~ som 

tillhandahalles honom. 

6 § 

I d~n utstraekning det lampligen 

kan ske bor haktad, om ej annat 

foljer av tredje styeket, ges 

mojligheter att genom tidninga.~ 

oeh, dar sa ar mojligt, genom 

radio oeh television folja vad 

som hander i omv~'lden. Hans be

hoy av annan forstroelse bor till

godoses i ska.lig orefattnina. 

Under foru tlSattningar som anges i 

forsta styeket far haktad sjalv 

skaffa sig el1er mottaga boeker, 

tidskrifter, tidningar oeh annat 

som'kan bereda honom forstroe1se. 

I fraga om den som ar haktad pa 

grund av misstanke om brott far 

inskrankningar helt eller delvis 

goras i hans ratt att ha til1gang 

till tidskrifter, tidningar, ra

dio oeh television, om det ar 

pakallat for att undvika att be

vis undan1.'ojes eller utredning 

om brott eljest forsvaras. 



1 

(Nuvarande lydelse) 

8 § 

Haktad ma ej avsanda eller mot

taga brev eller annan forsandel-

se e11er mottaga besok, med mind

r.e-d@t-li£ihi'ag lm;ana ske u tan at t 

aventyra ordning och sakerhet e1-

ler medfora fara for att bevis un

danrojes eller utredning om brott 

eljest forsvaras; dock ager han 

utan sadan provning avsanda skrift 

till justitiekanslern, justitieom

~~an, lansstyrelsen och offent

lig forsvarae samt., om han forva

ras i fangvardsanstalt. till krimi

nalvardsstyrelsen. 
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(Foreslagen lydelse) 

7 § 

I den man ej annat foljer av denna 

lag far haktad inneha personliga 

tillhorigheter och skaffa sig 

varor eller annat enligt sarskilda 

bestammelser. 

8 § 

.' Haktad skall ha mojlighet att dag-

ligen vistas utomhus minst en tim

me, om ej synnerligt hinder mater 

daremot. 

9 § 

n. q " 
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Brev fran haktad till hans offent- ;f 
tl 

lige forsvarare, justi tiekanslern, [I' 
riks~klagaren.· jusii tieombudsman, 

aklagarmyndighet, kriminalvards-

>i 
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~ f . 
;·i· 
>1-

styrelsen eller riks:eolisstyrelsen ~,t 

skall vidarebefordras utan fore= .( 
:> ',\ 

gaende granskning.·! 

r 
utover vad som galler enligt fersta ;ii 
stycket far haktad avsanda eller q 

'I 
[ mottaga brev eller annan forsan-
I' 

delse, om det kan ske utan fara ,j 
fran sakerhetsBynpunkt eller, i 

fraga om den som ar haktad :ea 

grund av misstanke om brott, fara 

for att bevis undanrejes eller ut

redning~:.nm brott eljest fer-

s...varas~. 

Om det ar pakallat for att hindra 

att otillatna varor infHres i 



8 ~ 

Haktad ma ej -

mottaga besok, med mindre det 

provas kunna ske utan att aven-

tyra ordning och sakerhet eller 

medfora fara for att bevis undan-

rojes eller utredning om brott 

eljest forsvaras; - - -

Om ratt for forsvarar~ att sam

mantra-ffa :ned den SOIJ ~i,r hak~ad 

stadgas i ratteginesbalke~. 
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(For~~lagen lydelse) 

.forvaringslokal, far foreskrivas 

forbud helt eller delvis for 

haktade att mottaga forsandelser 

av annat slag a~ brev eller annan 

skr~ftlig handling. 

10 § 
Haktad far mottaga besok i den ut

st~ackning det lampligen kan ske. 

Han far ej mottaga besok som kan 

medfora fara fran'sakerhetssyn

punkt. Ej heller rf!.r..: den som ar 

haktad pa g:z::und av miss.tanke om 

brott mottaga bes5k som kan med~ 

fora fara for att bevis undanrojes 

eller utredning om brott eljest 

forsvaras. 

Om det ar pakallat av sakerhets

skal eller for att undvika att be

vis undanrojes eller utredning om 

brott eljest f.orsvaras t skall 

tj ansteman vid forvaringslokalen 

vara narvarande vid besok. 

Under forutsattningar som anges i 

andra stycketkan som villkor for 

besok foreskrivas att den be8o~ 

de underkastar sig kroppsvisi t .. 1.

tion eller medger undersokning av 

vaska, kasse eller annat dylikt 

som han viII med~ra vid besoket. 

Om forsvarares ratt att samman

traffa mad den som ar haktad 

[inns bestammelser i ratte~nEs

balken. 
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(Nuvarande lydelse) 

9 § 

Om missbruk ej kan befaras, rna 

haktad medgivas att besoka nar

sM.ende som ar st h'" sjuk eller 

bevista narst~ende~ begravning, 

s~ oak att i annat fall, d~ syn

nerliga skal foreligga. lamna for

varingslokalen for viss kort tid. 

21 

(Foreslagen lydelse) 

11 § 

Telefonsamtal mellan haktade ooh, 

person utom forvaringslokalen 

f~r aga rum i den utstraokning 

det lampligen kan ske. Den hak

tade skall forvagras telefonsam

tal som kan medfora fara fr~n 

sakerhetssynpunkt. Ej heller f~r . 
den som ar haktad tp~ ~nd av miss-

tanke om brott ha telefonsamtal 

som kan medfora fara for att be

vis undanrojes eller utredning om 

brott eljest forsv~ras. 

Om det ar p~kallat av sakerhets

skal eller for att undvika att 

bevis undanro,ies eller utredning 

om brott eljest fors~~ras,skall 

tjansteman p~ lampligt satt av

lyssna telefonsamtal. Avlyssning 
, , 

f~r aga rum endast 'med. den hakta-

des vetskap. Telefonsamtal. med .:.ans 

offentlirre forsvarare~far.iake av

lyssnas. 

12 § 

Om missbruk ej kan befaras, kaT' --
haktad medges att besoka narstaende' 

som ar svart sjuk, naryara vid nar

st~endes begravning ~ i annat 

fall, da synnerliga skal fore

ligger, l£i1nna forvaringslokalen 

for viss kort tid. ~nder vistel-
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Ii Den haktade ma belaggas med fang-
i J sel f!~lenast om det provas erfor-
t 

11 derligt for att forekomma flykt 

11 eller eljest ar nodvandigtmed 
II -
f I han~:(~ till ordning och sakerhet. 
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22 

(Foreslagen lydelse) 

sen utom forvaringslokalen skall 

den haktade vara stalld under 

bevakning, om ej sadan tillsyn av 

sarskilda skal kan antagas vara 

obehovlig. 

13 § 

Medfor haktad kvinnaspadbarn 

vid intagningen eller foner hon 

darefter barn. kan tiilstand ges 

henne att ha barnet hos sig. 

14 § 

Haktad far belaggas med fang,sel 

1. vid transport om det ar nod

vandi,gt av sakerhetsskal samt 

2. i ovrigt for att betvinga vald

samt upptradande av den haktade, 

om andra me del visar sig'otill

rackliga och sakerheten krgver 

det. 

Lakare skall sA ~J det kan ske 

yttra sig over at~ard enligt 

forsta stycket 2. 

15 § 

Betraffande den som ar haktad pa 

grund av misstanke om brott an

kommer det pa undersoknings

ledaren eller aklagaren att 
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(Nuvarande lydelse) 

10 § 

Vad i denna lag ar stadgat o~ 

h~ktad ager ~Qt.sva~ande tillamp

ni~g a den sam pa grund av misstanke 

am brott anhallits eller gripits. 
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(Foreslagen lydelsel 

1. avgara am eller i vad man 

hinder for medgivande enligt 3 § 

andra stycket eller 9-12 §§ mater 

p~ den grund att atgarden kan med

i'ora fara for att bevis undan

rajes eller utredning om~brott 

eljest forsvaras, 

2. avgora fraga am inskrKhkningar 

enligt 6 § tred,ie atycket-. 

Innebar avgorande· enligt forsta 

stycket hinder for medgivande eller 

eljest inskrankning i haktad~ 
I 

ratt, skall avgorandet omprovas 

sa ofta anledning dartill uppkomme~ 

16 § 

Vad sam sags i denna lag am haktad 

har motsvarande tillampnirl.g .p! 

1. den sam anhallits eller gri

pits pa grund av misstanke am 

brott, 

2. den sam intagits i hakte eller 

polisarrest for forpassning till 

kriminalvat'dsanstalt och 

3. den sam tilli'alligt placerat.s i 

hakte medstod av 43 § forsta 

stycket tredj e punkten lage"n 

(1274:203) am kriminalvard i ans

tal t. 
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.I (Nuvarande lydelse) 

\1 11 § 
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1 

Dar n§.gon el,jest. for annat an

.amAl an verkstallighet av 

straffdom. intages i f~ngy~rds

ansta.l teller hakte eller. p~ 

grund av fylleri eller annan or

sak, tages i forvar i polisar

rest. skola ock bestammelserna 

i denna lag, med sarskilt beak

tande av anledningen till inta.g

ningen, i tillampliga delar lan

da till efterrattelse, om ej an

nat ar i lag eller forfattning 

sarskilt stadgat. 

12 § 

Narmare foreskrifter ang§.ende 

1 tillampningen av denna lag med

delas av Konungen. 

Om behandlingen i vissa fall av hak

tad, som skall underg§. ratts

psykiatrisk undersekning, finnas 

sarskilda bestammelser i 7 a § 
lagen den 16 juni 1966 (nr 301) 

om rattspsykiatrisk undersokning i 

brottm§.l. 

24 

(Foreslagen lydelse) 

17 § 

Nar n~gon i annat fall an som av

ses i 1 och 16 §§ intages i 

kriminalv§.rdsanstalt eller hakte 

for annat andam~l an verkstallig

het av p~foljd for brott eller 

tages i forvar i polisarrest, 

skall bestammelserna i denna lag, 
\ 

med sarskilt beaktande"av an-

ledningen till intagningen, gal

la i tillampliga delar, om ej 

annat ar foreskrivet i lag eller 

annan forfattning. 

18 § 

Om behandlingen i vissa fall av 

haktad som skall underg~ ratts

psykiatrisk undersokning finns 

sarskilda bestammelser i 7 a § 

lagen (1966:301) om rattspsykiat

risk undersokning i brottm§.l. 
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Uppstallning for underHtttande av ,iamf'orelse mellan den nuvarande till .... 
, 

lampningskungorelsen till hakteslagen och den f'oreslagna tillampnings-

f'orordningen 

Kungorelsen (1958:214) ang. til~~ 

lampningen a~ lagen (1958:213) om 

behandlingen av haktade och anh~ll-

na m.f'l. 

(Nuvarande IYlli~ ) 

1 § 

Den som haktats eller anh~llits el-

ler som eljest, for annat aniamal 

an verkstallighet av straffdom, in

tagits i f~ngv~rdsanstalt, hakte eller 

polisarrest ar skyldig att stalla sig 

till efterrattelse de ordningsreg

le~ som galla for forvaringslokalen 

avensom de f'ore3krifter och tillsagel

ser SOIil meddelas av personalen. , 

Forslag till 

Forordning (1975: ) ang~ertde 

tillampning av lagen (1975: ) 
om behandlingen av haktade och 

anh~llna m.f'l. 

(Foreslagen lydelse) 

I § 

Den som ar haktad eller anh~llen 

eller som eljest f'or annat anda

m~l an verkstallighet av p~

f'oljd for brott ar ihtagen i kri

minalvardsanst~!!, hakte eller 

polisarrest akall ratta.sig ef'ter 

de ordningsregler som galler f'or 

f'orvaringslokalen och de anvis

ningar som personalen lamnar 

honom. 

2 § 

Om den ~om ar intagen p~ grund av 

misstanke om brott framstaller 

begaran om personligt atod eller 

annan hjalp och det ej ar fraga 

om angelagenhet som lampligen kan 

ordnas genom forsorg av forest~n

daren for forvaringslokalen, 

skall denna underratta 

1. personundersokaren, om person-

}, 
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I (Nuvarande lydelse) 

3 § 

Visitation av kvinna ma ej verk

stallas eller bevittnas av annan 

an kvinna eller lakare. 

(Foreslagen lydelse) , 

undersokning pagar, 

2. fortroendemannen,om sadan ar 

forordnad,eller 

3. skyddskonsulenten, om den in

tagne undergar pafoljd inom kri

minalvarden eller i annat fall 

samtycker dartill •. 

Framstaller annan intagen an sa

dan sam avses i forsta stycket 

begaran om personligt stod eller 

annan hjalp och ar det e.j fraga. om 

angelagenhet sam lampligen kan 

ordnas genom forsorg av forestan

daren for forvaringslokalen, skall 

denne, am den intagne samtycker 

dartill, underratta myndighet eller 

organ till vars uppgifter hor att 

ta befattning med fragan. 

Underrattelse enligt forsta el1Br 

andra stycket behovs ej, om det pa 

annat satt ar sorjt for att den in

tagnes behov av stod eller hjalp 

uppmarksammas. 

3 § 

Visitation av intagen far endast 

verkstallas .illill bevi ttnas av la

kar~, sjukskoterska eller person 

av samma kon. 



\ 

\ 

\ 

1: 
t 
" 

I 
! 
'\ 
" I 
! 
I 

-1 
J 

(Nuvarande lydelse) 

Forteekning over egendom, som 

omhandertagits i samband med 

visitation, skall upprattas ~ 

sarskild li~~ar~ oeh underteck

nas av den som utfort visitationen. 

Egendomen skall for den intagnes 

rakning forvaras under overin

seende av forestandaren for for

varingslokalen. 

4 § 

Den som ar farlig for annans per

sonliga sakerhet skall hallas 

skild fran ovriga intagna. Perso

ner av olika kon skola hallas skilda 

fran varandra. 

Savitt mojligt skall forhindras, 

att forbindelse ager rum mel Ian 

intagna som kan antagas paverka 

;varandra i mal ~,ller arende, an

hangigt vid domstol eller hos an

nan myndighet. Jamval i ovrigt 

skall efterstravas att intagen, 

sarskilt om han ar under 21 ar, ej 

utsatts for olampligt inflytande 

av annan intagen. 

5 § 
Intagen, som foreter teeken till 

s~ukdom eller begar att,lakare 

skall tillkallas, skall sa snart 

ske kan undersokas av lakare, sa

framt ej omstandigheterna .foran

leda att sadant ar utan gagn. Ar 

27 

(Foreslagen lydelse) 

Forteekning over egendom, som om

handertagits i samband med visi

tation, skall upprattas pa sarskilt 

darfor avsett"formul~ oeh under

tecknas aV den som utfort visita

tionen. Egendomen skall for den 

intagnes rakning forvaras under 

overinseende 'av forestandaren for 

forvaringslokalen. 

4 § 

Overfores intagen mea tillampning 

av 4 § lagen (1975: ) om behand

lingen av haktade oeh anhallna 

m.fl.till allmant sjukhus, skall 

forestandaren for'forvaringslo

kalen genast underratta sjukhus-
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intagen i behov av sjukhusvard, 

skall sadan beredas honom sa snart 

ske kan. ~orlossning av intagen 

kvinna akall savitt mojligt ske 

pa sjukhus eller forlossningshem. 

Ej ma kostnad for sjukvard alaggas 

intagen. 

Avlider intagen eller traffas han 

av svarare sjukdoms- eller olycks

fall, skall underrattelse bfordrojligen 

lamnas narstaende. 

8 § 

ViII den som ar lntagen a fang

vardsanstalt arbeta, skall fore

standaren soka bereda honom lamp

ligt arbete. 

For arbete, som kriminalva~dssty

relsen tillhandahaller, utgar er

sattning enligt styrelsens"hestam

~lser; fran sadan arsattning ma 

avraknas vardet av vad den intag

ne uppsatligen eller av vardslos

het skadar eller rorstor av forva

ringslokalens tillhorigheter. I ov

rigt agar den intagne, savitt ej 

annat roljer av bestammalserna i 

------~==--...= ".,,-'--

28 

(Foreslagen Iydelse) 

direktoren eller styresmannen for 

sjukhuset om arten av det frihets

berovande som den intagne ar un= 

derkastad samt om ovriga forhallan--£1.?n ax batydelse tor }lahs ..ti~i-- ~ 

se pa sjukhuset. 

I fraga om den som ar intagen pa 

grund av misstanke om brott skall 

underrattelse om overforandet till 

sjukhus snarast mo,jligt' lamnas till 

undersokningsledaren eller akla-

garen. 

Avlider intagen eller ftrabbas han 

av svarare sjukdoms- eller olycks

fall, skal1 underrattelse of or

drojligen lamnas narstaende. 

5 § 

For arbete eller annan darmed jam

forlig sysselsattnin~ som till

handahalles intagen utgar ersatt

ning enligt bestammelser som med

delas av kriminalvardsstyrelsen 

savitt angar rorvaringslokal over 

vilken styrelsen har tillsyn. 

• I 
:l' 

·1 
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lagen om beh~ndlingen av hakiade 

oeh anh&llna m.fl., fri'l;t forfoga 

over ersaitning fo~ utfort arbete. 

Vad i andra styeket ar l3ELdgat 

akall i tillampliga delar galla 

jamval betraffande den som ar in

tagen i allmant hakte eller polis

arrest. 

t 9 § 
'l 

l 
I I den utstraekning det kan ske 

i utan olagenhet m& intagen skaff a 

sig eller mottaga boeker, tidskrifter, 

tidningar oeh annat som kan bereda 

honom lam12lig forstroelse. Under

sokningsledaren eller, om forunder

sokningen avslutats, &klagaren ager 

dock foreskriva. att den aom ar intag

enpA,g:r;tind av misstanke em'brett ioke 

f&rlasa tidskrifter eller tidningar 

eller inneha radioapparat. 

I den utstraekning det kan ske 

utan olagenhet m& intagen jamval 

bered~s tillfalle till tobaksrok

ning. In~agen m& ej till§.tas for

tara alkoholhaltiga dryeker eller 

andra beru-sningsmedel,med mindre 

lakare meddelatforeskrift darom. 
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.j.~!1-""-~,:r; ·r 
~ ~ \ 

Fr&n ersattning enligtforsta stye

ket f&r avraknas v~det av vad den 

intagne upps&tligen foratort av 

forvaringslokalens tillho:righeter. 

I ovrigt fAr den intagne fri tt, for..= 

foga over s&dan ersattnin~, .om'ej 
* 

annat fijI.fer'" av lagen (1975:,1 .... ) 

om behandlingen av haktade oeh 

anh&llna m.fl. 



(Nuvarande lydelse) 

7 § 

Intagen, som kvarh~llits langre 

an ett dYgn, skall, s~vitt hinder 

ej moter, dagligen vistas utomhus 

minst en timme. 

11 § 

Tillst~nd for intagen att avsanda 

~ler mottaga bray eller annan for

~else eller att mottaga besok eller 

att jamlikt 9 § lagen om behandlingen 

av haktadie och anh~llna m.f1.lamna 

forvaringslokalen meddelas av fore

st~ndaren. Dar,jamte erfordras i fr~ga 

om den som ar intagen p~ grund av 

misstanke om brott tillst~nd av under

sokningsledaren eller, om forunder

sokningen avslutats, ~klagaren samt i 

fr~ga om den som tagits i forvar 

,jamlikt utlanningslagen tillst~nd 

av vederborande polismyndighet. 
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6 § 

Med de begransningar som foljer 

av 15 § lagen (1975: ) om be

handlingen av haktade och anh~llna 

m.fl. beslutar forest~ndaren for 

forvaringslokalen i fr~ga om till

st~nd for intagen att avsanda eller 

_mottaga brev eller annan forsan

delse, mottaga besok eller att ha 

telefonsam·ta1.. DetsaID.Illa galler i 
~~~~~~~~~.-~ 

fr~ga om tillst~nd for intagen 

att vistas tillsammans med en 

eller flera andra intagna, varvid 

dock i forekommande fall lakares 

anvisning . rorande v~rden, av den 

som ar sjuk skall beaktas. 

I fr~ga om tillst~nd for intagen 

att enligt 12 § samma lag Iamna 

forvaringalokalen beslutar med i 

forata stycket.forsta punlcten 

angivna begransningar 

1. chef for kriminalvardsregion:' 

betraffande den Born ar intagen i 

allmant hakte t haktesavdelnin~ 

yid lokalanstalt inom regiQnen 

elJer haktesaydelnin~ yid ~iks-

" 

[ 
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12 § 

Brev eller annan fHrsandelse, som 

intagen viII avsanda eller som an

kommer till honom. skall kvarhallas 

men rna ej utan den intagnes medgi

vande Hppnas. Om beslag ar sarskilt 

stadga t. 
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anstalt som ar geografiskt belagen 

inom regionen, 

2. polisohefen betraffande den som 

ar intagen i polisarres't. 

FHreskrifter i.fraga ,om fHrbud for 

intagna att mottaga fHrsandelser 

av annat slag an brev eller annan 

skriftlig halldling,meddelas av i 

andra styeket angivna befattning~= 

havare. 

UndersHknin~sledaren eller aklaga

ren skall, utover vad som fHljer 

av 15 § lagen (1975: 2 om be

handlingen av haktade oeh anhAllna 

m.fl. halla fHrstandaren under

rat tad om fHrhallanden som har 

betydelse fran sakerhetssynpunkt 

fHr behandling~n av den sam ar 

intagen pa ~nd av misstanke am 

brott. Sadan underrattelseskyl

dighet aligger aven vederbHrande 

polisehef i fraga om den sam 

tagi ts i fHrvar enligt utlanning~ 

lagen (1954:193). 

7 § 

Kan till stand for intagen att 

avsanda eller mottaga brev eller 

annan fHrsandelse leke ges utan 

fHregaende granskning a~ dess 

innehall, skall brevet eller for

sandel sen kvarhallas men far ej 

Hppnas utan den intagnes med

givande. Om beslag galler sarskil

da bestammelser. 
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ua brev eller annan forsandelse 

kyarha.lles, skall den intagne sa. 

snart lampligen kan ske underrattas 

darom, sa.framt ej sarskilda skal 

daremot aro. Medgiver intagen, som 

erha.llit dylik underrattelse, att 

brevet ma. lasas eller forsandelsen 

oppnas, och finnes darvid att brevet 

eller forsandelsen ej innehaller nagot 

som kan ~en'~yra ordning och sakerhet 

eller medfora fara for att bevis undan

rojes eller utredning om brott eljest 

forsvaras, rna. tillstand att avsanda 

eller mottaga brevet eller forsandel

sen ej vagras. Ar inneha.llet i an

kommande brev eller annan ankommande 

forsandelse ~lenast delvis av be

skaffenhet att kunna medfora aventyr 

ellcr fara varom nyss sagts, skall 

upplysning om innehallet i ovrigt 

meddelas den intagne eller inne

hallet i ovrigt overlamnas till honom. 

Vad i denna paragraf ar stadga~ om 

kvarha.llande skall ej aga tillamp

ning a. skrift, som enligt §-.2. fors

ta stycket lagen om behandlingen av 

haktade och anhallna m.fl. ma utan' 

foregaende provning sandas till ju

stitiekanslern, justitieembudsman, 

lansstyrelsen. offentlig forsvara~e 

eller kriminalvardsstyrel~en. 
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Kvarhalles brev eller a.nnan .f.or~an

delse, skall den intagn~. sa snart 

lampligen kan ske underrattas dar

om, 22L ej sarskilda. skal l!:!: d.ar

pmot. Medger intageTf, som-.erhallit 

sadan underrattelse, att brevet 

far lasas eller forsandelsen 

oppnas, och finnes darvid att 

brevet eller forsandelsen ej 

innehaller nagot s~m kan medfora 

fara fr~n .aake,~heti;lsynpm!k"t e),ler 
\ 

fara for att bevis undanrojes 

eller utredning om brott eljest 

forsvaras, far tillstand att av

sanda ell~r mottaga brevet eller 

forsandelsen ej vagras. Ar inne

hallet i ankommande brev eller 

annan ankommand,e ·forsandelse ~ 

dast delvis sa.dant att det kan 

medfora tara ~ 
nyss sagts, skall upplysning om 

inneha.llet i ovrigt meddelas den 

intagne eller innehallet i ovrigt 

overlamnas till honom. 

Vad i forsta och andra styckenadar 

foreskrivet om kvarha.llande ar ej 

tillampligt pa. ~, som enligt 

~ forsta stycket lagen (1975: ) 

om behandlingen av:haktaue 6ch~n

hallna m.fl. akall vidarebefordr~ 

utan foregaende granskning. Forsta 

och andra styckena ar e,i heller 

tillampliga i daD ma.n annat for

anledes av forbud .enligt 9 § tred

je stycket,samma lag for intagna 

att mottaga forsandelser som dar 

avses. 
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13 § 
Tillstand att mottaga besak ma ej 

vagras, med mindre besoket kan an

tagas aventyra ordning och sakerhet 

eller medfora fara for att bevis 

undanrojes eller utredning om brott 

eljest forsvaras. 

~iden for besaket bestammes av fo

restandaren for forvarinF,slokalen i 

samrad med annan myndighet, vars 

tillstand ma erfordras enligt 11 §. 
Forstandaren ager,~det provas 

erforderligt, lata en ~ller flera 

personer narvara vid besoket. 

6 § 

Medfor kvinna vid intagning spatt 

barn, eller fader h~n efter intag

ningen barn, ager forestandaren for 

forvaringslokalen, efter samrad med 

Hikare t medgiva henneatt behalla 

barnet hos sig under amningstiden. 

Ear sadant medgivande lamnats eller 

vagrats, skall ba~avardsassistenten 

i lanet omedelbart underrattas. 

14 § 

Vid transport av intagen skall savitt 

mojligt iakttagas att han ej utsattes 

for obehorigas uppmarksamhet. Det 

skall sarskilt tillses att, om han 

ar belaga med fangsel. detta doljes 

under hans drakt. Transport a jarn

vag bor i regel foretagas i vanlig 

personvagn. 
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8 § 

Beslut i fraga om tillsta~n for 

intagen kvinna att ha spal~ 

hos sig meddelas av forestandaren 

for forvaringslokalen, efter sam

rad med lakare. Barnavardskonsu

lenten i lanet skall omedelbart 

underrattas om beslut i sadan 

fraga. 

9 § 

Vid transport av intagen skall sa

vitt mojligt iakttagas att han ej 

utsattes for obeho~igas uppmark

samhet. Ar han belagd med rangsel 

skall sarskilt tillses att detta 

doljes under hans drakt. 

1 
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Kvinna skall vid transport ~tfoljas 

av kvinna, som ar lamplig s~som vak

tare. 

AI.' den intagne sjuk eller kan det 

eljest be.faras att transport skulle 

medf5ra skada for hans halsa, eller 

ar intagen kvinna gravid, m~ trans

port ej aga rum utan liikares medgi
vande. 

2 § 

13e-Iagges intagen med fangsel, skall 

anteckning om ~tgarden goras i sar

skild liggare. Anteckningen skall 

innehalla uppgift om fangslets art, 

tiden dA fangslet anh~agtes och da 

det bortto,~S avensom uppgift om 

skIUen till Atgarden samt under

skrivas av den som beordrat densamma. 

10 § 

Om skyldighet att underratta anhAllen 

.peraons'RU;sfolk och narmaste anhoriga 

om anhAllandet stadgas i 24 kap. 9 § 
ratte~ngsbalken. Den som intagits pa 

e.nnan grund an misstanke om brott el

leI.' fylleri skall efter intagningen 
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Kvinna bor vid transport Atfoljas 

aV' kvinnliB; befattningshavare. 

AI.' den intagne sjuk eller kan deD 

eljest befaras att transport skulla' 

medfora skada for hans hal sa, elll3t' 

ar intagen kvinna gravid, far 

transport ej aga rum utan.lllkares 
l 

medgivande. 

10 § 

Om intagen enligt 14 § ,lagen 

(1975: ) om behandlingen av 

haktade och anhtillna ro.f!. beUi.gges 

med fangsel~ skall anteckning om 

~tgarden goras pa transportsea~l 

eller i protokoll. Anteokningen 

akall innehalla uppgift om fangs

lets art, tiden d~ fangalet an

bragtes och dA det borttogs, upp

gift om skalen till atgarden samt 

lakares yttrande dar sadant skall 

inharotas. Anteckningen akall 

underskriva.s av den som beord,rat 

atga:rden. 

11 § 

Om skyldighet att underratta. an

hallen persons hus.folk ooh narmaa

te anhoriga om anhAllandet finns 

bestammelser i 24 kap. '9 §.rli.tte

gg,ngsbalken. Den som intagits pA 
annan grund an miBBtan~e om brott 

1 

I 
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i forvaringslokalen eller overflytt

ning till annan sadan lokal ~rhalla 

tillfalle att underratta narstaende 

om sin vistelseort. 

15 § 

Om intagen,Gom anhallits eller hak

tats for brott, begar att erhalla 

offentlig forsvarare i malet skall 

a! .. :talan darom ge!'last gor~ hos 

ratten, undersokningsledaren eller 

aklagaren. Inlaga i malet skall, ~ 

den intagn'3 begar det, u tan dro!~?=

mal overs~ndas till rat ten. 

16 f.. 

I fo:rvllrLnp,'slokal en skola et,'t; exell,L

plar av lagan om 'oe}:)andl i. "l""~- ".~. 

haktade och anhallna m.fl. S2.m'~, ett 

exemplar av' denT'\~ kllngorelse h,1l,ll ~I.!" 

tillgangliga for de intaena. 
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eller fylleri ska!l efter intag

ningen i forvaringslokalen eller 

overflyttning till annan sadan 

lokal erhalla tillfalle att un

derratta na~staende om sin vis

telseort. 

12 § 

Begar intagen,r,om anhallits eller .' haktats for brott, att erhalla of-

fentlig forsvarare i malet, skall 

anmalan darom genast goras hos 

ratten, undersokningsledaren eller 

aklagaren. Inlaga i malet skall 

utan drojsmal oversandas till 

ratten, om den intagne begar det. 

\ 
1 
I 
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1 INLEDNING 

Ett omfattande utredningsarbete har sedan lAng tid pAgAtt pEl. 

kriminalvArdens omrAde. Reformforslag,har fortlopande lagts 

fram av ski Ida statliga kommitteer, bl.a. av kommitten for 

anstaItsbehandIing inom kriminalvarden (KAIK) i betankandet 

(SOU 1971:74) Kriminalvard i anstalt. Inom den ar 1971 
till satta kriminaIvArdsberedningen har darefter en del av 

dessa reformfcrslag overarbetats oeh samordnats. I be

tankandet (SOU 1972:64) KriminalvArd forordade beredningen 

en genomgripande reform av kriminalvardens organisation oeh . 
verksamhetsformer. Pa grundval av beredningens forslag fram-

lade Kungl. Maj:t i 1973 ars statsverksproposition (prop. 

1973:1 bil. 4 s. 76-164) forslag till allmanna riktIinjer 

for kriminalvardens fortsatta utformning. ]essa riktlinjer 

godkandes i alIt vasentligt av riksdagen (JuU 1973:15, 
rskr 1973:'152). 

Med utgangspunkt i de salunda antagna riktIinjerna for det 

fortsatta reformarbetet har darefter genomforts ny 1ag

stiftning pa kriminalvard8~n omrAde, bl.a. lagen (1974:203) 
om kriminal yard i anstal +, (: det foljande kallad KraL). 

I samband med nu anforda reformer pA kriminalvardens omrade 

haruppmarksamhet oeksa agnats Iagstiftningen om behand

lingen av haktade, anhallna m.fl. Dessa fragor regleras f.n. 

i lager (1958:213) om behandlingen av haktade oeh an~allna 
m.fl. (i 1et foljande kallad hakteslagen), kungorelsen 

(1958 :214) ang. tillampningen av samma lag (i det foljande 

kallad tillfunpningskungorelsen) samt i kungorelsen (1958:215) 
med vissa foreskrifter (It} allmanna hakten oeh polisarrester. 

lett av 1966 ars riksdag godkant utlatande av forsta. lag1.l.t

skottet i a'" 1 .~ a.ri.n~ P.,V en motion angAende haktades stall- . 

n:!.!1!; ~l'::r- rattsakerhet (nu 1966: 39) uttalade utskottet att be

handlingen av haktade, anhallna oeh gripna borde ses over i 

vissa avseenden. Utredningsarbetet borde enligt utskottets 
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mening kopplas samman med en oversyn av lagsti.ftningen 

om behandling i fangv~rdsanstalt. ! de ar 1967 utfardade 

direktiven till KAIK instamd-e davarande ehefen for ju-

sti tiedepartementet i vad utskottet salunda anfort. Han 

anforde vidare att de sakkunnigaborde beakta mojligheterna 

att rationell t losa b1.a. behandlingsfr~gorna gemensamt 

for haktade oeh p~ f~ngv~rdsanstal t intagna. I, s1 tt betan

kande lade KAIK fram ett forslag till ny lag am behandlingen 

av h8.ktade oeh anhallna m.fl. Betraffande reformbehovet 

pa detta omrade ansag KAIK framst att mojlighet~rna att gede 

1ntagna kurativt soeialt stod behovde byggas ut oeh att 

tillfalle behovde skapas for intagna som s~ onskar att f~ 

arbete eller annan Himp11g sysselsattning inom \ ans~al ten. 

Dessutom innefattade KAIK:s forsJ.ag smarre j8.mkn1ngar av 

gallande behand11ngsregler i syfte att mildra de intagnas 
isolering. 

Kriminalv~rdsberedningen tog i sitt betankande upp .fragan 

om att forbattra mojligheterna for de haktade att erhalla 

kurativt, soeialt stod samt fr~gan om arbete eller annan 

lamplig sysselsattning under haktningstiden. I ovrigt giek 

beredn1ngen inte narmare in pa KAIK:s forslag rorande 

behandlingen av. haktade. 

I enlighet med forslag 1 1973 ~rs statsverksproposltion 

anvisade samma ~rs riksdag medel till forstarkningar av 

den kurativa verksamheten oeh utbildninga- oeh kontakt

verksamheten bland intagna p~ allmanna hakten. 1973 oeh 

1974 ars riksdagar har vidare bifallit forslag 1 aamma ar~ 

statsverkspropositioner am medel for v1asa tjanster i 

syfte att bereda sysselsattning at personer sam ar in

tagna i allmanna hakten. 

Ar 1973 genomfordes vissa andringar i lagstiftningen om 

pexsonundersokningi brottm~l (prop.1973:173, SFS 19"73:-121,4). 
Andringarna syftar bl.a. till att forbattra mojlighet~a 
for den som ar misstankt for brott att fore m~lets av-

-gorande fa kurativt, .soeialt stod. 
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FrAgan om en reform nar det galler behandlingen av 

haktaa~ och anhAllna har behandlats ~v 1974 ArB riksdag i 

samband med stallningstagandet till forslaget till KraL 

m.m. Med anledning'av vissa motioner med begaran om ny 

hakteslagstiftning anmarkte justitieutskottet (JuU 1974:2) 
att sporsmalet om regleringen av tvAngsmedlen enllgt 

rattegAngsbalken (RE) pA si tt satt ar artskil·t.. fran den 
~ 

sedan lange patrangande och mera begransade problematiken 

hur man lagstiftningsvagen skall kunna Astadkomma praktiska 

forbattringar for dem som ar haktade, anhallna eller 

gripna. Utskottet forordade for sin del att de i motaonerna 
\ 

berorda fragorna snarast skulle tas upp till ovetrvagande i 

syfte att forslag till ny hakteslagstiftning s~~11Ie kunna 

forelaggas riksdagen inom kort. Utskottet hemstalllde att 

detta skulle ges Kungl.Maj: t till kanna. Riksda~;en bifoll 

utskottets hemstallan (rskr 1974:99). 

RiksAklagaren (RA) bar vAren 1974 lagt fram en umdersokning 

rorande praxis betraffande de straffprocessuella, frihets

berovandena. Undersokningen innefattar en kartlalggning av 

frihetsberovandenas antal och varaktighet. Dessultom be

lyses forhallandet mel Ian frihetsberovandena ocb utgangen i 

de efterfoljande brottmAlen. 

Med stod av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 28 juni 1974 
har statsrAdet och chefen for justitiedepartementet till

kallat sakkunnigafor att se over bestammelserna om 

haktning m.m. (Ju 1974:17). Utredningen galler 

framst iorutsattningarna for anvandningen av skilda p9r
I 

·sonell~- tvangsmedel i straffprocessen. I direktiven 
\ 

upplystes att frAgan om vissa omedelbara andring,ar i be-

sta.mm.elserna om behandlingen av haktade m.£l. BVlervagdes 

inom justi tiedepartementet och att en departemen'~sprome

moria i amnet beraknades kunna bli framlagd senaJ~e under 

c1ret. I an:Slutni~g dartill konstaterades vidare ~~tt fragan 

hur man bor anordna forvaringen (loh behandlingen av dem so'm 

ar foremEI.l for haktning m,m. och da:r:med sammanhanB'8.nde fr~ 

gor om tillgangliga resurser kan paverkas av en andrad ut

formning av besta.rnmelserna i RB om haktning m.m. JOet borde 
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darfor vara en vasentlig uppgift for de sakkunniga att 

under hansynstagande hartill aven ta upp fragan om be

handlingens utformning til~ fornyad ~rovning. I det sam

manhanget borde de sakkunnigabl.a. overvaga i vad man 

fragor om behandlingens utformning i storre utstraekning 
bar kunna overprovas i domstol. 

Kriminnlvardsstyrelsen har i augusti 1974 beslutat till

satta en arbetsgrupp med uppgift att se over den praktiska 

utformningen av behandlingen i hakten m.m. 

Forevarande inom justitied~partementet upprattade prome

moria innehaller forslag till andrade bestammelser nar det . 
galler behandlingen av haktade m.fl. Enligt forslaget ~r-
satts den nuvarande hakteslagen oeh tillampningskungorelosen 

med tva nya forfattningar. Vid utarbetandet av dessa 

forslag har beaktats bl.a. det lagforslag som KAIK lagt 

fram i sitt betankande samt kriminalvardsberedningens syn

punkter pa behandlingen av haktade m.fl. Vidare har samrad 

agt rum med den inom kriminalvardsstyrelsen tillsatta ar

betsgruppen om behandlingen vid hakten m.m. samt med 

representanter for riksaklagaren oeh byggnadsstyrelsen. 

I enlighet med det anforda framlaggs i promemorian forslag 
till 

1. lag (1975: 
hallna m.fl. oeh 

) om behandlingen av haktade oeh an-

2. forordning (1975: ) angaende tillampningen av lagen 

(1975: ) om behandlingen av haktade oeh anhallna m.fl. 
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2 ALLMANT OM NUVARANDE ORONING 

2.1 Haktes1agens ti11ampningsomrAde 

Haktes1agen (1958:213) ar i ~orsta hand ti11amp1ig pA den 

sam haktats pA grund av misstanke am brott e11er av annan 

anledning, t.ex. pA grund av vagran att avlagga ed enligt 

konkurs1agen (1 §). Enligt sarski1d bestamme1ee ska11 vad 

sam ~oreskriV"its am haktad aga motsvarande til1iimpning pa 

den sam anhA11its e11er gripits pA grund av misstanke om 

brott (10 §) 

En1igt 24 kap. 11 § RB ska11 den som ar anhA11en hallas i 

forvar men far i ovrigt inte underkastas annan inskra.nkning 

i sin frihet an sam pakal1as av andamAlet med anhallandet, 

ordningen pa forvaringsplatsen el1er a1lman sakerhet. Den 

sam ar haktad ska11 enligt 24 kap. 22 § RB utan drojsmal 

,L'oras till allmant hakte. Haktad krigsman ~ar dock i stal

let foras till militarhakte. Om det ar av synnerlig vikt 

for utredningen kan ratten forordna att med overforandet 

till hakte skall ansta tills vidare. 

Betraffande ~orvaringen av haktade personer bor i detta sam

manhang framhAl1as att hakte'slagens reg1.er inte ar knutna 

till forutsat.tningen at't den haktade ar intagen i visst slag 

av forvarings1okal. Daremot ga1ler sam allman grundsats 

att haktad inte ska1l forvaras ti11sammane med dem som un

dergar straff e11er annan frihetsberovande pafoljd (prop. 

1969:22 s. 8). Haktad som forvaras i kJriminalvardsanstalt, 

dar det ocksa finns intag,na sam undergar pa:t'oljd, forvaras 

dar~or i a1lmanhet i sarskild haktesavdelning. Om sarskild 

haktesa,vde1ning inte finns tillganglig, forvaras den hakta

de i varje fall avskild frAn andra intagna. I fraga am be

hand1ingen ar han darvid sjal*fallet underkaetad haktesla-

gens regler. 

Det bor i detta sammanhang papekas att hakteslagen ar till-

1amplig aven pa den som haktats eller anhAllits i mi1itart 

mal, oavsett am han tas in i civilt e11er mi1itart hakte 

(jamior aven 86 § andra stycket militara rattegangslagen 

(1948:472). 
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H8.ktesl~en a;-'emeliertid-tilifunpligaven p'A"vissa"aiidra' 

kategorier omhandertagna personer, llfunligen den aom 'teljest! · 

for annat andamal an verkstallighet av stl'affdom, intages i 

fangvardaanatalt eller halete eller, pa grund av fylleri el

leI' av annan orsak, tages i forvar i polisarl'eat" (11 §). 
BeatEimmelserna i lagen skall i desaa fall med sarskilt be

aktande av anledningen till intagningen, i tillampliga de

lar landa till efterrattc~se, om inte annat ar foreakxivet 
i lag eller annan forfattning. 

Lagen ar aalunda uttryckligen tillamplig pa pe~soner 80m om

mndertagits pI! grund av fylleri. Bland de ovriga kategorier 

omhandertagna personer som omfattas av lagen kan sam exem
pel namnas foljande. 

Enligt 35 § utlanningslagen (1954:193) kan utlanning under 

vissa forutsattningar tagas i forval', vilket enligt 80 § 
utlanningsl~gorelsen (1969:136) aker genom intagning i 

fangvardsanstalt, allmant hakte eller polisarreat eller om
handertagande pI! annat satt. 

Uppkommer fraga att torklara vil1korligt medgiven trihet ~ 

fran verkattillighet av fang else fOl'verkad kan overvak:n:i.ngs

nrunnd anligt 26 leap. 22 § br-ottSoalk.en (BrB) fororana att 

den frigivne akall omhandertas pa ltimpligt satt i avbidan 

pa vidare forordnande. Motsvarande bestammelser finns be

trB.:ffande den som undergar skyddstillsyn, ungdomsfangelse 

e11er internering i 28 kap. 11 §, 29 kap Ii 11 § resp. 30. 

kap. 14 § 13r13. I 38 kap.12 § samma balk i'oresk!'ivs skyldig

het for pOllismyndighet att lfunna handrackning for omhander

tagande enligt dessa bestammelser eller for den dorndee in
stallande i mal eller arende enligt balken. 

Nagra beatammelser om sattet for omhandertagande eriligt fox'-

ordnande av overvakninganamnd finns inte. (5vervakningsnamnden 

far bestamma sa aom den finner lampligt. Det vanliga torde 

emellertid vara, att namnden later placera den omhandertag

ne i friataende arrest eller i arreat som ar ansluten till 
allmant hakte. 
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I en rad fbrfuttningar j?inns bestammelser sam ger mojlighet 

att hos polismyndighet p~kalla handrackning .for omhanderta

tande eller instBllelse has viss myndighet. Sam exempel pa 

sadana bestammelser kan namnas 94 § barnavardslagen (1960:97), 
56 § nykterhetsvardslagen (1954:579) oeh 35 § lagen (1966:293) 
am beredande uv sluten psykiatrisk vard i visaa fall. Den 

sam ombandertagits enligt nagot av dessa Iagrum - i avbidan 

pa transport eller beslut om placering pa viss inrattuing -

kan for kortare eller langre tid vara omhandertagen i arrest 

som ar fristaende eller ansluten till allmant hakte. I 811-

manhet strackeI' sig forvaringstiden bara over nagra.timmar 

eller en natt. I undantagsfall kan den bli ett pa.r vackor. 

Slutligen kan har namnas fall av omhandertagande enligt 33 § 
barnavardslagen, 21 § nykterhetsvardslagen och 7 § lagen am 

beredande av sluten psykiatrisk vard i vissa fall. Dessa be

stammelser innebar attpolisstyrelse i avbidan pa annan myn

dighets beslu't kan besluta. omhanderta nagon for att under ... 

latta att lamplig yard satts in eller annan atgard kan vid

tas. Av betydelse i detta. sammar.J1ang ar v,idare 1 § lagen 

(1973:558) am tlllfalligt omhandertagande som gar det moj

ligt for polisman att i ifragavarande fall gora ett till

falligt omh~ndertagande i avbidan pa polisstyrelsens beslut, 

am drojsmal med omhandertagandet innebar fara for den om

handertagnes eller annans livelIer halsa eller fara i an

nat hanseende. I rikspolisstyrelsens tillampningaforeakrif

tel' till denna lag (Allmanna meddelanden frAn rikspolissty

relsen nr 1973:29) uttalas att omhandertagen person normalt 

inte skallsattas in i polisarrest. Under visaa forhAllanden 

kan dock ~nlig-t dessa foreskrifter den ombandertagnea 1,'1'i

het inskrankas genom forvaring i polisarrest, exempelvie 

om meddelade foreskrifter inte 1'eapekteras eller om den om

handertagne upptrader storande eller visar tecken pa att 

vilja avv~ka ooh tillracklig bevakningspersonal inte tirma 

tillganglig. 

2.2 Po1'valtningen av hakten, arrester mpm. 

Sedan haktesorganisationen retormerades AI' 1965 utovar 
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kriminalvardsstyrelsen tillsynen over allmanna hakten oeh 

polis arrester som ar anordnade i anslutning till sadana hak~ 
ten. Rikspolisstyrelsen har tillsynen over ovriga polisarres

ter (8 § kungorelsen (1958:215) med vissa foreskrifter om 

allmanna hakten oeh polisarrester). Allmanna hakten. oeh till 

dem anslutna arrester ar sedan den 1 juli 1974 tillsammans 

med skyddskonsulentdistrikten oeh lokalanstalterna inordna

de i de sex geografiska kriminalvardsl:'egibnerna (20 oeh 22 §§ 
instruktionen (1974:555) for kriminalvardsverket). 

En sueeessiv utbyggnad av allmanna hakten har fortgatt. sedan 

ar 1965. Vid 1965 ars ingang fauns i landet fem allmanna 

hakten. Antalet har nu stigit till 18. De ar belagna i Boras, 

Falun, Gavle, Goteborg, Helsingborg, Harnosand, Jonkoping, 

Kalmar, Karlstad, Mariestad, Norrkoping, Stockholm, Umea, 
Visby, Vasteras, Vaxjo, ~rebro oeh Ostersund. 

Vid arsskiftet 1974-1975 kommer ett nytt allmant hakte i 

kvarteret Kronoberg i Stockholm att tas i bruk. I Uppsala 

blir et~ nytt hakte klart varen 1975. Genom beslut i septem

ber 1974 har Kungl. Maj:t uppdragit at byggnadsstyrel~en att i 

Kristi&nstad utfora nybyggnad for bl.a. hakteslokaler. Vidare 
pagar projektering for allmant hakte i Lulea. 

Forutom allmanna hakten finns t.v. sarskilda haktesavdel-
'. ningar vid vissa kriminalvardsanstalter. Haktesavdelningar 

ar nu i bruk vid r-i.ksanstf:.l terna Hall oeh Malmo samt vid 

lokalanstalterna Haparanda, Kristianstad, Lulea, Langholmen, 

Nykoping, Uppsala oeh Ystad. Haktesavdelningarna vid anstal

terna Kristianstad, Lulea, Langholmen och Uppsala kommer att 

laggas ned i samband med att de nya haktena pa dessa orter 

tas i bruk. Detsamma galler nuvarande allmanna haktet i 
Stockholm. 

2.3 Statistiska uppgif'ter om intagna i hakten m.m. 

Av redogol:'elsen avsni tt 2.1 f'ramgar att hakteslagen ar '~ill
lamplig pa en rad skilda kategorier perSDnel:' som tillfalligt 
har berovats sin fxihet. 
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Betraf~ande intagna i polisurrest finns inte nagot fullstan

digt Si~fermaterial. Antale~ intagningar ar emellertid mycket 

stort. Under ar 1972 forelcom salunda inte mindre an 110 000 

o~andertaganden for fylleri. Den genomsnittliga tiden for 

sadant omhandertagande torde uppga till nagot over ~e.m tim-

mar. 

Omkring 25 000 personer anhulls arligen. Maximitiden ar i 

sadant fall normalt nio dagar, men det stora flertalet an

hallanden ar betydligt kortvarigare. Av RA:S tidigare namn-

da undersokning framgar salunda bl.a. att 59 procent.av al

la anhallna under ar 1970 frigavs senast dage~ e~ter anhallan

det. 

Av kriminalvardsstyrelsens statistik framgar att nara 29 000 

personer togs in i de allmanna haktena ar 1973. I genomsnitt 

var 414 personer intagna dar per dug. Pa fangvardsanstalter

na intogs ar 1972 sammanlagt 2 381 haktade, gripna eller an

hallna och i genomsnitt fanns dar 336 personer av denna ka

tegori per dag. 

~iden for omhandcrtagunde~ skiftar starkt mellan olika 

kategorier av dem som omhandertas pa de allmanna haktena 

och vid kriminulvardsanstalterns.s haktesavdelningar. I 

manga fall varar omhandertaeandet bara nagra timmar, t.ex. 

nar en person omhandertas enligt de sociala vardlagarna 

for att installus pa sjukhus, unstalt el.dyl. I de fall da 

en intagen ar haktad uppgar tiden for frihetsberovandet -. 

rablat fran dugen for anhallandet - ofta till mellan tre 

ooh fem veckor. Langre tider forekommer sarskilt i ~rAga 

om haktade som skall genomga rattspsykiatrisk undersokning 

eller i anledning av fullfoljd talan mot underratts dom. 

Den blandninguv olika- kategorier omhandertagna som ..f02!e.::, __ 

kommer pa hakten belyses av en harvid fogad sammanstall

ning avseende all~anna haktet i Goteborg (Tabell 1). 
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Tabell 1 
S~~STALLNING OVER OLlKA KATE GORIER INTAGNA I ALLMANNA HAKTET I GOTEBORG 

Manliga och kvimiliga avdelningarn?- Juli - December 1973 

juli augusti september oktober november december summa 

Haktade, kvarsittande pa avd. 

manadens sista dag 66 + 7 74 + :2 100 + 2 22 + 4· 86, + 5 83 + 6 ---
For brott gripna eller anhallna 251.1. + 23 271 + 17 268 + 31 269 + 15 219 + 27 197 + 13 1478 + 126 

Omhand~rtagna enl Utlanningslagen 27 + 0 A6 + 7 41 + 3 27 + 2 23 + 3 17 + 7 181 + 22 I 
i , 

" fI J3arnavardslagen 25 + 6 22 + 4 3.0 +. 1 31 + 2 31 + 2 14 + 1 153 + 16 .! 
" " Nykterhetsvardsl~gen 25 + 0 13 + 1 22+ 0 14 + 0 17 + 0 18 + 0 116 + 

i 
1 I 

" for straffverkstallighet 1 + 0 1 + 0 
, 

2 + 0 I 
" II fylleri (endast ! 

i 
kvinnliga avd) 0+ 95 0 + 90 0 . + 51 0+ 42 0+ 37 0+ 52 ' 0 + 367 i 

" If overvakningsnamnder 4 + 0 11 + 0 2 + 0 4 + 0 5 + 0 ~ + 0 32 + 0 { 

" II identitetskontroll o + 1 2 + 0 2 + 1 
i 
j 

II " mentalsjuka I + 2 2 + 1 2 + 0 2 + 0 7 + 1 7 + 0 40 + 4 i 
II II barn 1 + 0 1 + 0 

; 
i 
, 

Ovriga .4+ 13 3 + 9 3+ 7 13 + 11 7 + 15 3 + 1()' '33 + 65 ! 
; 

TransEorter: ! 

I ! 
Till lakare. s.iukhus eller polikliniker 8 + 6 3 + 9 11 + 4 9 + 6 10 + 4 10 + 3 51 + 32 i 

I 

" haktningsdomstol 7.+ + ~ 75 + 3 97 + " 91 + 6 89 + 2 74 + 7 5.00 + 27 l I 

! 

" lansstyrelse 1 + 0 1 + 0 2 + 0 ! 
, 

" overvakningsnamnd 4+ 0 3 + 0 2 + 0 3 +. 0 12 + 0 i 
ForEassning till annan ort 1:21 + 2 184 + 22 162 + 12 1:26 + 24 111 + 10 126 + 20 25:.,~.~ 97 I 
Rattegangar 72 + 5 77 + 4 80. + 4 109 '4 3 103 + 8 78 + 8 528 + 32 1 

! 

l~vinta,gna 429 + 139 468 + 1 ~9 486 + 94 !l57 + 80 404 ~ 85 333 + 83 2577 + 
Avgangna 426 + 131 454 + 126 443 + 10Q 470 + 73 416 + '72 346 + 82 2555 + 604 

Kvar i arresten klockan 24.00 manadens 

sista dag 14 + 1 20 + 6 37 + 3 31 + 3 26 + I 16 + 0 -------

",..~"_.r·.~::!"';'~~ .. =""""'~~,..,,,r.:·..,..._· _____ ..:.._ _____ _ 

.;:.. 
V1 
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Kriminalvardsstyrelsens offieiella statistik innehaller upp

gifter 'om beUiggningen pa d~ allmanna haktena. Enligt denna 

statistik ar belaggningen pa de allra fIesta hakten i regel 

betydligt lagre an antalet tillgangliga platser. Emellertid 

bor framhallas bl.a. att belaggningssiffrorna en.dast avser 

antalet intagna vid midnatt oeh att man yid den tidpunkten 

pa dygnet regelmassigt har det lagsta antalet intagna •. I 

realiteten rader tidvis besvarliga belaggningsforh§.11anden 

pa atskil.liga allmanna hakten oeh pa haktesaydelningarna 

vid fle!'a kriminalv8.rdsanstal ter. I Stockholm har under se

nare ar forelegat en mer eller mindre konstant overbelagg

ning. 

2.4 Nuvarande beha~dlingsregler i korthet. 

Inledningsvis kan erinras om att bestammelserna i haktes

lagen i forsta hand ar tillampliga pa haktade men att en

ligt sarskilda bestammelser tillampningsomradet ar utyid

gat aven till andra kategorier tillfalligt omhandertagna 

(avsnitt 2.1). 

Hakteslagen in1eds med en bestammelse som anger att den 

haktade skall behandlas med tillborlig hansyn saaatt skad

liga verkningar' av frihetsforlusten savitt mojligt fore

byggs (1 §). Den allvarligaste frihetsinskrankningen -

fangsel - far anvandas endast om det behovs for att fore

komma flykt eller eljest ar nodYandigt med hansyn till ord

ning oeh sakerhet (2 § forsta stycket). Aven i ovrigt gal

ler att haktad inte far underkastas annan inskrankning 

sin frihet an som pakallas av andamalet med haktningen samt 

ordning och sakerhet (2 § andra stycket). 

Senast vid ankomsten till foryaringslokalen skall den hakta

de vi:si teras. Visi teringen skall ske med all den hansyn som 

omstandigheterna medger och om mojligt i vittnes narvaro. 

Pengar, vardesaker, legitimationshandlinear oeh sadana fore

mal som kan ayentyra ordning och sakerhet skall tas if.ran 

den haktade for att foryaras pa sarskilt satt (3 §). 
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I varje rum far inte forvaras mer an en person om d~t inte 

ar nodvandigt av utrymmesskal eller av annan sarskild an

ledning (4 §). Vid den haktades behandling skall hansyn~as 

till hans alder, kon och halsotillstand. Lakares anvisning 

om varden skall beaktas (5 §). 

Haktad har ingen skyldighet att arbeta. Daremot hal' han ratt 

att utfora Hi..mpligt, arbete om det kan ske utan olagenhet. 

Nagon skyldighet for royndighet att ~skaffa arbete till hakiad 

foreligger i princip inte (6 §,jarofor dock 8 § foreta stycket 

tilHiropningskungorelsen) • 

Om det ar forenligt med god ordning och inte orsakar olagen

heter far haktad skaffa Sig eller ta emot underhall eller 

bekvamlighet utover vad haktet bestar honom '( 7 §). 

Haktad far avsanda eller ta emot brev eller annan forsan

delse eller ta emot besok endast om det kan ske utan risk 

for ordning ooh sakerhet eller utan att medfora fara,for att 

beyis und'anroj seller u tredning om brott '91j est forsvaras. 

, Han far dock all tid avsanda skrift till justi tiekanslern, 

justitieombudsman, lansstyrelsen och oftentlig forsvarare 

samt, am han forvaras i kriminal vardsanstal t, kri.minal

vardsstyrelsen (8 §). 

Om det inte foreligger risk for missbruk, kan haktad fa 

besoka narstaende som ar svart sjuk eller bevista narstaen

des begravning och aven i annat fall da det foreligger 

synnerliga skal dartill fa lamna forvaringslokalen for viss 

kort tid (9 §). 

Foreskrifterna i tillampningskungorelsen innebar bl.a. 

foljande. Belaggs den omhandertagne med fangsel, skall an

teckning harom goras i en sarskild liggare (2 §). Visita

tion av kvinna far inte verkstallas eller bevittnas av an- ' 

nan an kvinna eller lakare. Forteckning over egendom, som 

omhandertagits i sam'band med visitation, skall upprattas i 

aarskild liggare och undertecknas av den som utfort visi

tationen. Egendomen akall for den omhandertagnes rakning 

forvaras under overinseende av forestandaren for i'orvarings

lokalen (3 §). Den sam ar far-lig for annans personliga sa-
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kerhe~ skall hallas skild ~ran Qvriga. Personer av olika . 
kon skall hall as skilda ~ran varandra. I ovrigt skall ef-

terstrava.s att omhandertagen, sarskil t om han ar under 21 

ar, ej utsatts for olampligt inflytande av annan intagen 

(4 §). Person, som foreter tecken till sjukdom eller begar 

att Hilcare skall tillkallas, skaJ.I sa sna.:'(·t ske kan under

sokas av lakare, savida det inte framgar av omstandigheter

na, att det ar utan gagn. Ax han i behov av sjukhusvard, 

skall sadan beredas honom sa snart ske kane Kostnad ~or 

sjukvlrd far inte alaggas honom. Avlider den omhandertag

ne eller traffas han av svarare sjukdoms- eller olycks

fally skall narstaende ofordrojligen underrattas"(5 §). 

Narmare regler om hur haktes- och arrestlokaler skall vara 

inrattade m.m. lamnas i kungorelsen (1958:215) med vissa 

foreskrifter om allmanna hakten och polisarrester. 

Slutligen kan har anIDarkas att i kungarelsen (1948:691) 

ang. den militara rattsvarden intagits vissa bestammelser 

om militarhakte och behandlingen i sadant hakte (33-38 §§). 

3 ALLMANNA OVERVAGANDEN 

En oversyn av de regler som galler for behandlingen av hak

tade och andra kategorier personer som om£attas av haktes

lagen har ~att okad aktualitet genom den pagaende kriminal

vardsre~ormen. Som ett led i re~ormen har genomforts ny lag

sti~tning, bl.a. KraL, som tradde i kr~t den 1 juli 1974. 

En grundtanke bakom denna forfattning ar vikten av en okad 

integrering mellan anstaltsvard och frivard, en integrering 

som bl.a. skall astadkommas genom att frivardens personal 

med aktiva insatser redan under den domdes vistelse i lokal

anstalt saker framj~ en successiv utslussning till tillvaron 

i frihet. Av stor betydelse ar vidare att de i kriminal

vardsanstalt intagna i okad ut~tra.ekl1ing far mojlighet att 
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tillgodogora sig det stod och d~~-~jiIP ~~~-~~l~~S~ 
ciala organ erbjuder medborgarna i allmanhet. Den nya la

een innebar ocksa patagliga lattnader i de regler som gal

ler for intagnas anstaltsvistelse. Har kan sarskilt fram

hallas att mojligheterna att halla en intagen isolerad fran 

andra intagna har minskats i forhallande till vad som gall

de tidigare, att besoksreglerna har fatt en mindre restrik

tiv kara,ktar och att brevgranskningen har inskrankts. Vida

re ger lagen uttryck for en okad satsning pa fysisk traning 

och fritidsaktiviteter av olika slag. 

De principer SOll salunda praglar kriminalvardsreformen bor 

naturligen i gorligaste man aven bli tillampliga vid behand

lingen av haktade m.fl. I vissa hanseenden har atgarder re

dan vidtagits for att forbattra de haktades situation men 

ytterligare forbattringar i olika hanseenden framstar som 

angelagna. 

Emellertid maste ~an vara medveten om att vissa skillnader 

i behandlingen maste uppratthallas mellan a ena sidan de 

personer som ar intagna i hakten (ooh polisarrester) och a 

andra sid~~ dem som ar intagna i kriminalvardsanstalt for 

utt underga pafoljd. Grunderna for amhandertagandet i hak

te gar bl.a. att nagon arbetsplikt inte kan alaggas den i 

hakte intagne. Samtidigt kan utredningsskal i en del fall 

nodvandiggora att den som ar haktad som misstankt for brott 

halls i storre avskildhet an den som undergar paf51jd. Aven 

sakerhetsskal, bl.a. risken for rymning, kan i vissa fall 

motivera en mer restriktiv behandling av den haktade. Skill

nader i behandlingen pa hakten ooh i kriminalvardsanstalter 

kan ocksa i manga fall vara en naturlig foljd av det f5r

hallandet att er- stor del av de i hakte intagna personer

na vistas dar under en mycket kart tidsperiod. 

Inom hakteslager-s tillampningsomrade faller som tidigare 

namnts personer 80m underkastats frihetsber5vanden av en 
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rad vitt skilda anledningar. Varaktigheten av frihe1:.sbero

vandet kan alIt efter grUriden for ingripandet oeh omstan

digheterna i ovrigt variera mellan nagon eller na:!;ra tim

mar oeh flera veekor eller i undantagsfall manader" ~lydligt 

ar att behovet av andringar i gallande behandlingsregler oeh 

rutiner i forsta hand gor sig gallande betraffande de perso

ner sam ar berovade friheten under en relativt lang period. 

Dessa personer finns huvudsakligen bland dem sam pa grund 

av aklagares eller domstols beslut ar intagna i allmant hak

te eller i haktesavdelning vid kriminalvardsanstalt. Att Sa 

ar fallet undanskymmer givetvis inte det angeHigll8: i att aven 

soka forbattra forhallandena for de personer so~ under en 

mera kort tid ar omhandertagna i hakte eller i polisarrest. 

Det bor darfor inte komma i fraga att gora nagon skarp at

skillnad mellan olika personkategorier vid behandlingsreg

lernas utformning. 

SaJ;'skilda problem gor sig gallande i fraga am personer ',' .. om 

alr omhandertagna for fylleri. Behandlingen av denna katego

ri ar emel1ertid foremal for separata oyervaganden inom ju

stitiedepartementet oeh har darfor inte agnats nagon narmare 

uppmarksam..'1.et i ::'orevarande promemoria. 

En av de huvudf'ragor sam pakallar uppmarksamhet 'Tid den nu 

aktuella oversynen av behandlingsreglerna galler mojlighe

terna att ge haktade oeh darmed jamstallda soeialt, kurativt 

stod. Dets~~a galler atgarder for att bereda haktade, sam 

sa onskar, tillfalle till arbete aller arUlan sysselsattning. 

I bada des sa fragor har i olika sammanhELng atgarder redan 

vidtagits for att forbattra de haktades situation. 

Av vasentlig betydelse ar vidare att pa olika satt soka mins

ka de haktades isolering. Fragor som darvid bor overvagas 

ar att oka mojligheterna till gemenskap mellan intagna i 

hakten oeh att framja de haktades kontakt med omvarlden ge

nom brevvaxling, besok av anhoriga m.fl. samt geno~ till

gang till telefon, tidningar, radio oeh TV m.m. De inskrank-
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ni~ar i de haktades ratt harvidlag som kan bli nodvandiga 

av utrednings- eller sakerhetsskal bor inte garas mer omfat-' 

tande an vad som i varje enskilt fall fir pakallat. En prin

eipiellt viktig fraga i det sammanhanget ar oeksa hur prov

ningen av olika tillstandsfragor bar regleras. 

Aven en del andra fragor bor lampligen tas upp till behand

ling i detta sammanhang. Det galler bl.a. fragor om ratt for 

haktad att sjalv omhanderha egna pengar eller foremal samt 

mojligheterna till olika former av farstroelse oeh fysisk 

traning. Aven anvandningen av fangsel bar behandlas. 

Det bar framhallas att nuvarande, bestammelser om behandlingen 

av haktade m."fl. i och for sig ger utrymme for vissa f'orbiitt

ringar i de haktades situation. I atskilliga hanseenden bar 

dock behandlingsreglerna omarbetas. En orsruc hfirtill ar att 

en del av de nuvarande bestammelserna ger uttryek for ett i 

viss man foraldrat synsatt i fraga om haktads behandling. 

Bl.&. galler detta reglerna om haktads avskildhet. I andra 

hanseenden ar det motiverat att infara bestammelser som sak

nar motsvarighet i gallande hakteslag, t.ex. i fraga om h8.k

tads ratt till soeialt, kurativt stod. Vidare ar en del fra

gor som f .n.' regleras i tillampningskungorelsen av sadan 

vikt att bestammelserna harom i stallet bor tas in i den 

grundlaggande forfattningen. ,,! 

Uppenbarligen ar majligheterna att forbattra de haktades si

tuation starkt beroende av tillgangliga lokalmassiga oeh 

personella resurser. De nuvarande haktenas byggnadstekniska 

utformning utgor en begransning av mojligheterna att astad-

komma mera radikala forandringar i behandlingssituationen, 

sarskilt nar det galler utrymmen for gemensamhetsvistelse, 

arbete ooh fysisk traning. I vissa hakten rader tidvis eller 

mera permanent en besvarande overbelaggning. lnte sallan 

maste haktade pa grund av platsbrist plaeeras pa annat hak. 

te an det som hor till upptagningsomradet. Dessa forhallan

den forsvarar en onskvard losning av behandlingsfragorna. 
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Vid det under byggnad varande nya haktet i Kristianstad har 

for forsta gangen en planering skett med utgangspunkt frAn 

att de htiktade i viss omfattning skall vistas i gemenskap. 

Haktesavdelningen har forlagts till polisbyggnadens oversta 

vAning. 

En gemensamhetsavdelning, som ligger i direkt anslutning till 

hakteskorridorerna omfattar arbetslokal (32 m2) oeh dartill 

anslutet rum for arbetsledare; motionslokal (34 m2) med moj

ligheter till bordtennisspel oeh motion i ribbstolar samt 

plats for roddapparat, motionse3kel o.dyl; dagrum (40 m2) 

dar ytan medger moblering i grupper for lasni~, TV-tittan

de, kortspel m.m. I anslutning till dag- oeh motionsrum 

finns toalett oeh duseh. Fran dagrummet nar man genom en 

trappa en altan (28 m2) i husets vindsvAning. I vindspla-

net finns oeksa fyra styeken rastgardar oeh en storre mo

tionsgard (40 m2). Rastgardarna har inte "tartbits"-utform

ning utan mera normala rumsformer. 

Vid planeringen av nya hakten oeh arrestlokaler ar det an

gelaget att man byggnadsmassigt soker tillgodose de behov 

som gor Sig gallande i fraga om behandlingen av haktade m.fl. 

Nar det galler befintliga hakten maste, som framgar av 

vad nyss sagts, malsattningen bli mera begranaad med han

syn till de byggnadsmassiga forutsattningarna. Vissa moj

ligheter torde dock finnas att fa till btand en lokalmasBigt 

battre haktesmiljo. I en del hakten kan pa sikt om- eller 

tillbyggnad ifragakomma. 

Ett fullstandigt genomforande av de principer tor behand

lingen av haktade m.fl. som foreslas i denna p'romemoria for

utsatter vissa resursforstarkningar, sarskilt nar det galler 

att tillgodose behovet av forbattringar i haktenas byggnads

massiga utformning. Uppenbarligen maste det darvid .bli fra-" 

ga om en reformverkSamhet i olika etapper. Samtidigt ~ det 

angelaget att fa till stand en .ny lagstiftning som ar batt

re agnad an den nuvarande. att framja ett positivt utveck

lingsarbete pa forevarande omrade. De forslag till nya for-
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fattningsbestammelser som laggs fram i promemorian bar dar

for Benomforas redan nu~ 

I sammanhanget bar erinras om att den nyligen av chefen for 

justitiedepartementet tillsatta utredningen for oversyn av 

bestammelserna om haktning m.m. (Ju 1974:17) har att over

vaga aven utformningen av behandlingen av haktade m.fl. Som 

framhallits i direktiven till utredningen kan fragan om be

handlingen av dem som ar haktade m.m. och darmed sammanhangan

de fragor om tillgangliga resurser paverkas av en andrad ut

formning av bestammelserna i RB om haktning m.m: 

Ett sporsmal av bade principiell och prak"tisk betydelse ar 

huruvida fragor om behandlingens utfQrmning i storre ut

strackning an fon. skall kunna overprovas i domstol. Enligt 

direktiven till den nyss namnda utredningen ankommer det pa 

denna att ta upp detta sporsmal. Fragan behandlas darfor 

inte i forevarande promemoria. 

De i promemorian for-eslagna lagandringarna ar lagtekniskt 

av sa omfattande karaktar att de svarligen kan inpassas i 

den nuvarande hakteslagen. Som framgar av vad forut anforts 

foreslas darfor att den nuvarande lagen ersatts med en ny 

lag i amnet. Den nya lagen bar lampligen i huvudsak utformas 

enligt samma systematik som den nuvarande lagen. Sa-
lunda bor de materiella bestammelserna i den nya lagen goras 

i forsta hand tillampliga pa haktade. Darefter bor liksom 

f.n. i sarskilda bestammelser anges pa vilka andra person

kategorier som lagen ar tillamplig. I den nuvarande till

lampningskungorelsen har daremot den metodiken anvants att 

de materiella bestammelserna enligt sin ordalydelse ar di

rekt tillampliga pa samtliga intagna som omfattas av haktes

lagens regIeI'. Anledning att franga denna metodik vid ut

formningen av tillampningsforordningen till den nya haktes

lagen foreligger inte. 
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4 SOCIALT KURATIVT STUD M.lvl. 

4.1 Fragans tidigare behandling 

I motioner till 1965 aI'S riksdag berordes fragan om social

hj al'p till anhorig da en f'amilj e;t'orsorj are berovats sin fri

het. Motionarerna fore slog bl.a. att bestammelser meddelades 

att styresman vid allmant hakte eller fangvardsanstalt skul

Ie rikta vederborande socialvardsorgans uppmarksamhet pa 

det hjalpbehov som kunde foreligga for anhorig till haktad 

eller intagen. I sitt uilatande over motionerna fann andra 

lagutskottet (2LU 1965:39) att den i dessa behandlade fra

gan inte borde losas genom att det infordes generell skyl

dighet for myndigheten att vid frihetsberovande underratta 

socialhjlilpsorganen. En sadan ordning ansags kunna skapa 

onodig irritation i manga fall. Enligt utskottets mening 

var det emellertid befogat att de genom motionerna aktuali

serade fragorna agnades okad uppmarksamhet. Med hansyn har

till ansag utskottet det vara lampligt att Kungl. rilaj: t i 

enlighet med ett forslag av socialstyrelsen lat utfarda en 

eirkuHi.rskrivelse i 'amnet. 'Fa forslag av utskottet gay riks

clngen h-05 Kungl. :i\~aj: t som sin mening till kanna vad ut

skottet anfort. Riksdagens skrivelse jamte utskottets ut

latande overlamnades darefter till KAIK for att beaktas un

der dess utredningsarbete. 

Vid 1966 aI'S riksdag framholl forsta lagutskottet i sitt 
av riksdagen godkanda utlatande (1LU 1966t--39)i anlednin:g-' 

av en motion am utredning angaende haktades stallning oeh 

rattssakerhet det synnerligen angelagna i att forbattringar 

kom till stand i fraga om socialt stod oeh kurativa atgar

der for de haktade oeh deras anhoriga. Det borde enligt ut

skottet uppmarks~as att hjalpbehovet ofta uppkommer redan 

i samband med gripande oeh anhallande. 
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KAIK konstaterar i sitt betankande ar 1971 (SOU 1971:74) 

att riksdagens uttalande i riksdagsarendet ar 1965 torde 

ha lett till att de socialvardande organens uppmarksamhet 

riktats pa behovet av ekonomiskt stod at haletades anheri

gao Emellertid ansag kommitten att i en ny lag om behand

lingen av haktade m.fl. borde finnas en uttrycklig besti:im

melse om skyldighet :for haktesforestandare och motsvaran-

de att se till att anmalan om behov av socialhjalp sker om 

anledning dart ill foreligger. Enligt kornmittens mening bor-
\ 

de anmalan undantagsvis kunna slee aven mot den haktades 

enskan. 

Fortsattningsvis anfar KAIK att behovet av hjalp med per

sonl~ga angelagenheter i manga fall stracker sig vidare. 

Den haktade kan t. e:c. vilj a meddela arbetsgivare var han 

finns eller betala sin hyra eller fa sin bostad last eller 

ett husdjur omhandertaget. Sad ana onskemal aY haktade tar

de enligt kommitten redan tillgodoses i viss omiattning ge

nom atagande; av nagon polisman eller tjansteman vid hdktet, 

som sjalv utfar eller formedlar den haktades uppdrag. Nagon 

slcyldighet. att pa angivet satt bista den haktade finns dock 

inte foreskrivel1.. Kommi tten anser det li:implig.t att en po.si

tiv lagbestammelse harom infers. Givetvis' kunde emellertid 

en ratt till bistand inte vara absolut; dels maste man av 

praktiska skal ralma med att huvudsakligen ganska enkla at-

3arder kunde komma i fraga, dels maste det finnas majligheter 

att avvisa den haktades ansprak pa att visst arende utfors, 

om obeherigt syfte kund.e misstankas. 

Kriminalvardsberedningen (SOU 1972:64) framhaller att det 

~r~tiva, sociala ste~et at ~-=-.?~!:.tade_ borde kunna forbatt
ras genom att frivarden far ett ansvar for de haktade lik- -

som for de som ar intagna i lokalanstalter. I detta syfte 

fereslas bl.a. att frivarden skall fa hand om personunder

selmingsverksamheten och pa sa satt fa mejlighet till ti

digare ingripanden. Erbjudanden om kontakt och service ber 

I 
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liirnpligen ske dels i samband med perso;;'undersokningarna oeh 

dels genom att frivardstjansteman har fasta mottagningsti

der pa htiktena. Viktigt ar oeksa enligt beredningens mening 

att man sorjer for ett fortroendefullt samarbete mellan den 

haktade oeh hans overvakare, om overvakning redan pagar. 

Haktade som inte har overvakare bor kunna erbjudas en sarskild 

kontaktman. 

Pa grundval av kriminalvardsberedningens forslag har fr.o.m. 

den 1 april i ar genomforts vissa andringar i lagstiftningen 

om personundersokning i brot~n:~l (prop. 1 SJ73: 173, SFS 

1973:1214). I detta lagstiftningsarende uttalade departements

chef en bl.a. att de erbjudanden om stod oeh hjalp for den 

misstankte under tiden fram till dess malet ar avgjort som 

dittills liirnnats var obetydliga. Detta kunde fa till foljd 

att den misstanktes situation i manga fall hann forsamras 

under den tid som forflot fram till huvudforhandlingen. 

Fran denna synpunkt ansag departementsehefen beredningens 

forslag att skapa okade mojligheter att satta in rehabili

teringsatgarder pa ett sa tidigt stadium som mojligt vara 

av stor betydelse. Departementschefen ansag i likhet med 

oeredningen det nodvandigt att personundersokningsverksam

heten knyts narmare till skyddskonsulentorganisationen samt 

att personundersokarna i storre utstrackning an f.n. under

rattar skyddskonsulenten om behovet av hjalpinsatser. Det 

bor inga so:n en naturlig del av personundersokningen att ut

red a vilkE:G behov av social service som foreligger, hur 

gjorda insatser synes verka och vilka mojligheter som finns 

att forverkliga den misstanktes egna onskemal nar det gal-

ler utbildning, yrkesinriktning och liknande. Samtidigt 

ville departementschefe)ll i likhet mee"! beredningen starkt 

.understr~rka att kurativa eller andra stodjande insatser av . 

skilda slag som satts in under tiden innan ansvarsfragan 

slutligt avgjorts bor baseras pa ett klart medgivande fran 

den som atgard~n avser. Frivilligheten i de foreslagna at

garderna borde kunna utgora en garanti for att den atalade 
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inte skall uppfatta erbjudande om hjalp som ett foregripan

de av domstolens stallningstagande i ansvarsfragan. 

Departementschefen tog ocksa upp fragan om behovet av en 

ordning som innebar att man redan fore clomstolens avgoran

de av ansvars- och pafoljdsfragorna far mojligheter att 

skapa ett fortroendefullt samarbete mellan den tilltalade 

och hans eventuella, blivande overvakare. Det bedomdes dar

vid som synnerligen angelaget att den tilltalacle ooh den 

foreslagna overvakaren far lara kanna varandra och van-
1 

ja sig vid att i samrad med frivardstjansteman losa de 

problem som kan vara for handen. Det kunde har bli fraga 

om att ge den misstankte personligt stod aven i arurat av

seende an med rent kurativa atgarder. Ofta torde i detta 

skede visnd omsorg ooh hjalp att komma till ratta med var

clagsbekymmer och narliggancle problem betyda mycket for den 

tilltalade och i vissa fall senare visa sig innebara en 

god hushallning med kriminalvardens resurser. Departements

chefen fores·log darfor bestammelser som innebar att skydds

konsulenten vid behov skall kunna forordna fortroendeman 

for den misstankte om denne ger sitt samtyoke dartill. For

troendemannen skall framst ha till uppgift att fore dom

stolens avgorande fungera som ett socialt ooh personligt 

stod for den misstankte. 

1973 och 1974 ars riksdagar har som tidigare namnts i anled

ning av fOl'slag i samIll.a ars statsverksproposi tioner anslagi t 

medel for vissa tjanster som assistent for forstarkning av 

.• .'rivardens kurativa verksamhet vid hakten ooh lokalanstal-

ter. 

Kriminalvardsstyrelsen har i en rundskrivelse den 13 mars 

1974 (nr 33/1974) meddelat vissa anvisningar rorande fri

vardspersonalens medverkan i det kurativa arbetet pa hak

ten ooh lokalanstalter. Styrelsen understryker dar vikten 

av att haktenas, fangvardsanstalternas ooh frivardens per-

I 
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sonal etablerar ett nara samarbete oeh pa lampligt satt 

sallordr-ar sina insatser\ 

Som allman regel anges i namnda rundskrivelse att intagna 
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pa hakten skall erbjudas den hjalp oeh det stod som deras 

situation kraver oeh tillgangliga resurser medger. Betraf

fande sadana omhandertagna personer, som tillhor nykterhets

varden, barna- ooh ungdomsvarden eller den Iandstingskommu

nala mentalvarden eller som ar tagna i forvar enligt ut

lanningslagen bor frivardens arbetsinsatser j. allmanhet be

cransas till att vid behov forml~dla hjalp fran andra myn

digheter eller organisationer. Vad harefter ru;gar anhallna 

eller haktade personer framhalls att atgarder av frivards

personal kan vidtas endast under forutsattning av vederbo

randes eget medgivande, dock att sadant medgivande inte 

behovs fran den som redan star under overvakning av krimi

nalvarden, ar inskriven i annan kriminalvardens anstalt el

ler har fortroendeman som forordnats av skyddskonsulent. 

Vidare anges att atgarder som strider mot vederborande akla

gares direktiv inte far vidtas. - FortBattningsvis uttalas 

i rundskrivelsen att skyddskonsulenten skall utse en kon

taktman som genom daglig kontakt med haktena skall halla 

sig underrattad om vilka personer som intagits i eller av

gatt fran haktet. Den handlaggande tjanstemannen hos skydds

konsulenten skall snarast mojligt besoka nyintagna anhallna 

eller haktade for att utreda deras behov av kurativa insat

ser, underratta overvakare, om sadan finns forordnad, samt 

vidta erforderliga atgarder i de fall frigivning kan komma 

i fraga. Ovriga pa haktet intagna skall vid behov besokas 

for formedling av hjalp. 

4.2 Overvaganden oeh forslag 

Som framgar av foregaende avsnitt har under senare tid vid

tagits atgarder som ar agnade att forbattra mojligheterna 

att ge kurutivt, socialt stod at de haktade.SarskiIt bor 

har erinras om att kriminalvardsberedningens forslag bI.a. 

resulterat i att irivardspersonal numera medverkar i det 

soeialt lcurativa aroetet pa haktena. Reformeringen av per-
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sonundersokningsverksamheten har ocksa sin betydelse i 

detta sammanhang. Kurntiva eller andra stodjande insatser 

av skilda slag skull kunna lamnas den for brott misstankte 

redan innan ansvnrsfragan ar slutligt avgjord. Detta av

ses ske bl.a. geno~ att personundersokningen i storre ut

stracknins an far~ t inriktal3 pa att utrona behoyet ay so

cial service ooh genom att skyddskonsulenten i okad grnd 

underrattas om sadana behov. Skyddskonsulenten skall ock

sa kunna forordna en sarski:ld fortroendeman far den miss

tankte om det framkommer att denne behaver personligt stod 

eller annan hjalp och han samtycker till ett sadant forord

nande. 

MOjligheten att farordna fortroendeman for misstankt ar 

formellt knuten till att den person som atgarden avser ar 

foremal for personundersokning. Sadan undersokning torde 

visserligen i,manga fall foretas betraffande den som ar 

haktad pa grund ay misstanke om brott. Det ar emellertid 

ocksa vanligt att den haktade redan star under overvakning 

pa grund av tidigare brottslighet. Erforderlig utredning kan 

i sadant fall i regel inforskaffas pa annat satt an genom 

personundersokning, vilket medfor att personundersokning 

kan underlatas (2 § andrapunkten lagen (1964:542) om per

sonundersokhing i brottmal). A anc.1ra sidan medfar just det 

forhallandet att den haktade star under overvakning att fri

varden redan har ett ansvar for att den haktades behoy av 

kurativt s-God tillgodoses. 

Bland de i hakte intagna finns manga personer Bom ar fore

mal for atgard eller yard enligt d.en soc:iala yardlagstift

ningen, dvs. barnayardslagen, nykterhetBvardslagen och la

gen om beredande ay slut en psykiatrisk yard i yissa fall. 

I den man dessa personer under omhander"bagandet i hakte 

eller polisarrest behover stod i kurativt socialt hanseen

de tarde fragan i allmanhet ordnas genom att kontakt tas 

med det sociala organ som har ett vardansvar for den om-

handertagne eller elj est har att ta befattning med honom i I;,',',. 

det hanseende som fragan galler. Det praktiska tillvaga-

g~ngssattet ar salunda att haktes- eller frivardspersonal f' 
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med anknytning till haktet uppratthaller funktionen av ett for

medlande organ. Hotsvarande. torde galla bl.a. i fall da den i 

hakte intagne ar en utlanning som tagits i forvar enligt utlan

ningslagen. 

Den som har omhandertagits i hakte m.m. behover i manga fall bi

stand i rent praktiska angelagenheter som ligger utanfOr vad som 

ingar i begreppet kurativt, socialt stod. Det kan galla sadana 

fragor som tillsyn av bostad, omhandertagande av husdjur, under-

rattelse till arbetsgivare m.m. I regel synes de~ ordningen till

lampas att nodvandig hjalp med sadana smarre praktiska problem 

ombesorjs av polisen eller haktespersonal, s&vida irlte den om-

handertagne har en overvakare eller fortroendeman"som ar narmare 

till hands att losa uppgiften. Det forekommer ocksa att den hak-

tades forsvarare bistar i vissa praktiska ang,elagenhater. 

Av det anforda framgar att man numera pa olika satt soker till-

godose de i hakte intagnas behov av bistand i personliga angela

genheter av ski Ida slag. I hakteslagen (1958:213) finns emeller-
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I tid inte nagon bestammelse som behandlar dessa fragor.Med hansyn I 

till att tillgodoseendet av ifragavarande hjalpbehov ofta .ar av I I 
en central betydelse for den som ar berovad friheten, om an till- I I 
falligtvis, synes en bestammelse i amnet inte bora saknas i dell 

nya lagen. ~n sad an bestammelse bar lampligen ange att om haktad 

behover personligt stod eller annan hjalp, skall, i den m€m det 

lampligen kan ske, atgarder vidtas for att tillgodose sadant be-

hov, om den haktade samtJ'cker dartill. 

En bestammelse av angivet innehall, som bar placeras bland de 

inledande bestammelserna i den nya lagen, kommer enligt ordalagen 

att avse haktads behov av stod och hjalp i skilda hanseenden, 

saval nar det galler atgarder i socialt kurativt hanseende sam i 

fraga om rent praktiska angelagenheter som den haktade till foljd 

av frihetsberovandet inte kan ombesorja sjalv. Skyldigheten att 

med den haktades samtycke vidta atgarder for att tillgodose sa

dant behov kan emellertid framst av praktiska skal inte goras 

absolut. Det mas"i;e salunda fa bli en lamplighetsbedomning fran 
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fall till fall om och i vilken utstrackning insatser kan goras 

for ntt bista den haktade. ~estammelsen bor galla inte enbart 

haktade utan bor vara tillamplig liven pa andra personkategorier 

som omfattas av lagen. Atminstone n~r det galler bistand pa det 

socialt kurativa omradet bor dock varaktigheten av frihetsbero

vandet ofta tillmatas star betydelse for fragan om mattet pa de 

insatser av skilda slag sam skaligen bor vidtas under frihetsbe-

rovandet. 

godose sadant hjalpbehov som avses med den foreslagna bestammel-

sen kan inte besvaras enhetligt. Lampligen torde foreskrifter i 

amnet bora meddelas i tillampningsforordningen (2"§). De bestam-

melser som darvid kommer i fraga bor ge uttryck for de skillnader 

i tillvagagangssattet sam ar betingade av bl.a. olika grunder 

for omhandertagandet i hakte och beskaffenheten av den angela-

genhet som hjlilpen avser. Salunda bor foreskrivas att am den sam 

ar intagen pa grund av misstanke am brott framstaller begaran am 

personligt stod eller annan hjalp oeh det inte ar fraga am an

gelagenhet sam lampligen kan ordnas genom forsorg av forestanda

ren for forvaringslokalen, denne skall vara skyldig att vidare

befordra underrattelse om behov~t. Underrattelsen bor alIt efter 

omstandigheterna gorns till personundersokare, fortroendeman 

eller skyddskonsulent. Om den intagne inte redan undergar pafoljd 

inom kriminalvarden, t.ex. pa grund av dam pa skyddstillsyn, bor 

skyddskonsulenten underrattas endast am den intagne samtycker 

dartill. Om annan Intagen an nu namnts framstaller begaran om 

hjal~, bor motsvarande underrattelse genom forestandaren goras 

till det sociala organ som har till uppgift att ta befattning 

med fragan, under forutsattning att den in'cagne samtycker till 

a tt sadan '.lnderrattelse sker. Slutligen bor gemensamt fox' de oli

ka kategorierna intagna foreskrivas att underrattelse inte beho

ver goras om det pa annat satt ar sorjt for att den intagnes be

hoy av stod eller hjalp anda kommer att uppmarksammas. Harmed 

asyftas exempeJ..':is den situationen att pa haktet tjanstgor fri

vardspersonal elle:= anstal tspersonal med kura ti va uppgifter. 
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5 PMHANDERTAGf~DB AV PENGAR OCH VISSA FOREMAL 

5.1 Nuvarande bestammelser m.m. 

i::nligt bestammelse i 3 :. andre:. stycket hak.teslagen akall pengar, 

vardesaker, legitimationshand1ingar och sadana forema1 sam kan 

aventyra ordning och sakerhet frantas den haktade for att fo1'

varas sarskilt. I 3 ~ andra stycket tillampningskungorelsen 

foreskrivs att forteckning over egendom sam omhandertagits i sarn

band med visitation, skall upprattas i sarskild ligga1'e och un

derteoknas av den som utfort visitationen. Egendomen skall for 

den intagnes riikning forvaras under overinseende "av forestanda

ren for forvarinGslokalen. 

Under Hirarbctena till hakteslagen anmarkte lagradet (prop. 1958: 

68 s. 95) att det i vissa fall redan fran borjan kunde synas 

val' a onodigt att ta ifran den intagne alIa de tillhorigheter 

som anges i 3 § andra stycket. I andra fall borde den intagne 

enligt lagradets mening atminstone vid langre vistelse i hakte 

snart kunna aterfa en del av tillhorigheterna. Lagradet fororda

de darfor a,tt bestammelsen fick den inneborden, att penningar 

ooh andra foremal som dar avsags skulle omhandertas endast i den 

man det fanns pakallat. Davarande chefen for justitiE::iiepartemen

tet invande haremot att en sa utformad bestammelse dock inte gav 

uttryok at det forhallandet att haktning som regel kraver att 

pengar ooh angivna foremal omhandertas. 

5.2 KAIK 

KAIK fores1ar i si tt be"tankande en regel av innebord att hiiktad 

skall medges att sjalv ha hand om pengar och vardesaker om det 

kan ske utan olagenhet. Sa.dant medgivande ken enligt kommittens 

mening ha stor betydelse for den haktades integritetskansla ooh 

bor darfor lamnas i mojlig utstrackning. 

'. 
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::>."l ,vvervaganden oeh .forslag 

~~uvarande bestr1.mmelser i 3 § andl'a styeket hakteslagen innebar 

bI.a. att .forem~1 som kan aventyra ordning oeh siikerhet skall 

frantas den haktade for att forvaras sarskilt. Mot denna bestam

melse torde lnte annan invandning kunna riktas an att uttryeket 

"ordning oeh sakerhet" hal' en nagot obestamd innebord oeh darfol' 

kan lena till att foremal .frantas den haktade i en alltfor vid

strackt omfattninG. Rimligen bor endast egentliga siikerhetsskal 

kunna motivera ett omhandertagande aV .foremal. Sarskilt bar dar

vid uppmarksammas att sadana .foremal som den ~ntagne' kan anvanda 

for att skada sig sjalv eller annan person blir omhandertagna. 

Genom bestammelse i den nya lagen bor darfor utsagas att foremal 

som kan medfora fara fran sfkerhetssynpunkt skall omhandertas oeh 

forvaras for den haktades riikning. Bestammelsen bar lfunpligen 

placeras i 2 t} nya lagen. 

Becta.mmelserna i 3 § andra, styeket h~ikteslagen innebar emeller

tid oeksr; 3.tt peng-ar, vardesaker oeh legitima1jionsharldlingar 0:0-

litatoTiskt skall fr~ntas den haktade. Av olika skal synes det 

v[~l'a pfLlCJ.ll;:lt at:. ;;ve'~vaga en a.ndring av bestammelserna i denna 

del. 

'Tlill en borjan bol' s,llunda fre.mhallas att det for den haktades 

integritetskansla kan vara av betydelse ntt han sjalv i sa stor' 

utstraeknlne som mojligt far ha hand om sadnna tillhorigheter 

som det hal' ar frJ.ga om. Vad sarskilt angar kontanta medel bor 

vidare' baaktas a-tt en mojlighet .f.15r haktad att omhanderha sadana 

i IJraktiken torde vara en direkt .forutsattnihg for att vissa 8ar

skilda atgarder skall kunna genom.foras .i syfte att gora hiiktes

miljon mera dra.glig for de intagna. Detta galler bl. a. mojlig

heterna att i haktesloka,ler installera tobaks- oeh varuautoma-:-. 

tel', varigeno'm haktade i viss utstraekning sjal va skall kunna .om

besorja lnkop av toba.k, frukt, m.m. ";n i'orutsattning .for sadana 

a.nordr.ir.:~<'r - som skulle vara till gagn fran olika synpunkter -

torde i r~::gel vara att de intagna sjal va kan fa ha hand om pengar 

som de kan anvanda .for andamalet. 8amma synpunkter gor sig gallan-
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de bet~affande mojligheten att installera telefonautomater i . 
haktena for att ge intagna tillfalle att i viss utstraokning 

te1efonera pa egen ha.nd (se vidare avsnitt 10). 

Fragan om haktades ratt att omhanderha kontanta medel kommer 

ooksa att fa storre praktisk betydelse an hittills om deras moj

ligheter till arbete under haktestiden vidgas (se vidare av

snitt 7). Den ersattning som haktad far for sadant arbete kommer 

i manga fall att forbattra hans ekonomiska mojligheter att in

kopa varor for egen bekvam1ighet samt att telefonera. 

Det bor i detta sammanhang aven erinras om att i 24 § KraL har 

intagits en bestammelse som anger att den som ar intagen i kri

mina1vardsanstalt sjalv far omhanderha pengar enligt sarski1da 

bestammelser. Sadana bestammelser har meddelats i kriminalvards

styrelsens nya vardoirkular. Dessa innebar vidgade moj1igheter 

i forevarande hanseende i forhal1ande till vad som gal1de tidi-

gare. 

Med hansyn till vad salunda anforta synes starka ska1 tala for 

att den nya 1agen bor ge mojlighet for haktade m.f1. att sja1va 

omhanderha pengar. Detsamma galler vardesaker ooh legitimations

hand1ingar. 

En ratt for haktad att sjalv omhanderha pengar m.m. maste natur

ligen forses med en begrananing som gor det mojligt att i det 

enski1da fallet ta tillbor1ig hansyn framfor a1lt till ordnings

synpunkter. En lamplig avvagning torde kunna ske genom att be

stammelsen utforrnas salunda att dari anges att pengar, vardesa

ker ooh legitimationahandlingar akall omhandertas endast nar sar

ski1da akal foreligger dartill. Fragan huruvida aadana skal fo

re1igger Eller inte torde fa bedomas saval med hansyn till de 

allmanna forhallandena pa haktet som till den enskildes person 

ooh ovriga omstandigheter i samband med hans omhandertagande. 

Den intagnes aktuella sinnestillstand bor bl.a. tillmatas bety

delse i detta sammanhang. Om salunda en nyintagen ar alkohol

eller nurkotikapaverkad torde det i regel vara pakallat att om-
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handerta hans pengar m.m. Fri:i.mst fran ordningssynpunkt synes 

det vidare i regel vara motiverat att se till att en intagen 

inte kommer att forfoga over mera avsevarda penningbelopp. 
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Det bor framha.llas att haktad som enligt den salunda foreslagna 

bestammelsen omhanderhar pengar m.m., sjalv ansvarar for dessa 

tillgangar. 

Haktades m.fl. mojligheter till omhanderhavande av egna medel 

m.m. torde Uhderlattas ore hakteslokalerna forses med fervarings

H.dor, till vilke. den haktade har tillgang genom egep. nyckel. 

Nuvarande bestarnmelser i 3 0 fersta stycket hakteslagen, vilka 

bI.a. anger att haktad skall visiteras sanast vid ankomsten till 

forvaringslokalen och att vittne am mejligt skall narvara dar

vid, bor foras over till nya lagen och dar fa sin plats i 2 § 

forsta stycket. Det ber i detta sammanhang understr;rkas att un

dantag fran regeln am vittnes narvaro ber fa ifragakomma endast 

da. verkligt hinder foreligger att foreta visitationen i narvaro 

av annan person. 

6 AVSKILDHBT OCH GEMENSKAP 

l~.l Nuvarande bestammelser 

I 4 § hakteslagen anges att i varje rum inte far forvaras mer 

an en person am det inte ar nodvandigt av utrymmesskal eller pa

kallas av annan sarskild anledning. Narmare bestammelser i amnet 

finns i 4 § tillampningskungorelsen. Dar foreskrivs att den som 

ar farlig for annans personliga sakerhet skall hallas ski1d fran 

ovriga intagna, att personer av olika ken skall hallas ski1da 

fran varandra och att savitt mejligt skall ferhindras att ferbin

delse ager rum mellan intagna som kan antas paverka varandra i 

mal eller arende som ar anhangigt vid domstol eller hos annan 

myndighet. Dessutom anges att det aven i ovrigt skal1 efterstra

vas att intagen, sarskilt om han ar under 21 ar, inte utsatts 

f\ir olfunpligt inflytande av annan intagen. 



66 

6.2 Fragans tidigare behandling 

Ar 1969 genomfordes en andring i lagen (1966:301) om rattspsy

kiatrisk undersokning i brotJmal. Andringen innebar att haktad 

som skall genomga rattspsykiatrisk undersokning, i vantan pa 

att undersokningen kan inledas, skall kunna f'orvaras i kriminal

vardsanstalt oeh darvid vara underkastad vissa av de behandlings

regler som galler for den som ar intagen i kriminalvardsanstalt 

for undergaende av pafoljd. Den haktade avsags harigenom fa batt

re mojligheter till arbete oeh gemenskap an som kan ges i hakte 

oeh pa befintliga rattspsykiatriska kliniker. I motiven under

strok davarande ehefen for justitiedepartementet (~op. 1969:22 
s. 24 f) att sysslolosheten oeh isoleringen utgor patagliga pro

blem for de hillctade exspektanterna. Dessa problem blir storre 

ju langre vantetiden ar. Genom att infora mojlighet att lata hak

tade exspektanter arbeta oeh tillbringa fritid i fangvardsanstalt 

tillsammans med andra intagna skulle de namnda olagenheterna 

kunna i viss man undanrojas. Den foreslagna ordningen skulle sa

kerligen oeksa gora den ovisshet oeh oro som de hillctade ofta kan

ner under vantetiden lattare att utharda. 

KAIK uttalar i sitt betankande att det inte torde vara tankbart 

att i nagon sto~re omfattning lata de haktade vistas i gemensam

het. En sadan ordning forbjods i flertalet fall av utrednings

forhallandena, kravet pa att haktade inte paverkar varandra men

ligt samt skal som har att gora med ordning oeh sakerhet inom an

stalten. Det borde dock i viss utstraekning vara mojligt att till

lata de intagna att tillbringa nagon del av dygnet tillsammans 

med en eller nagra fa andra. KAIK foreslar darfor en bestammelse 

av innebord att haktad kan medges att vistas tillsammans med en 

eller flera andra haktade om hinder inte moter med hansyn till 

andamalet med haktningen samt ordning oeh sakerhet. 

6.3 Overvaganden oeh forslag 

Den i 4 § hakteslagen inskrivna grundprineipen att haktad i re

gel skall hallas i enrum synes utga franuppfattningen att det 
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ligger i den hill(tades eget intresse att fa vara for sig sjalv 

ooh inte behova underkasta ~ig en tvangsmassig gemenskap med 

andra personer som ar intagna i haktet. Aven andra motiv ligger 

bakom den angivna prinoipen, namligen ordnings- ooh sakerhets

sktil, kravet pa att hindra dem som ar haktade for brott fran 

att forsvara brottsutredningen samt intresset av att forebygga 

menlie pa.Yerkan mellan intagna. 

Pa senare tid har ett delvis nytt synsatt vaxt fram nar det gal-

ler fragan om haktads avskildhet. Samtidigt som man ~~ser det 

motiverat att halla fast vid den prinoipiella ratten att fa va-. 
ra i ensamoell som en utgangspunkt for lagstiftninrren i annet, .' . 
havdas med ratta att haktade ofta har ett naturligt behov av 

att atminstone tidvis fa mojlighet att vara tillsammans med and-

ra intagna. Sarskilt personer med langa haktningstider torde of

ta uppleva just isolerinrren i haktet som myoket pa.frestande. I 

vissa fall kan icoleringen sannolikt fa en direkt nedbrytande 

verkan pa den intagnes psykiska halsa. 

For att fo:;:'ebygga menliga konsekvenser av frihetsberovandet ar 

det darfor angelaget ,'ltt soka vidga mojligheterna till gemen.skap 

mellan personer som ar intagna i hakte. Fran rent humani tar ~Iyn

punkt oppnas vidare den fordelen att en okad gemenskap patag~Ligt 

kan underlttta mojligheterna att bereda hiiktade arbete ellex' an-

nan sysselsi:i-!;tning under vistelsen i haktet. Sjal vfallet kan 

dock en okad gemenskap inte ga utover vad sam ar mojlig'i; fran 

sakerhetssynpunkt eller med hansyn till kollusionsfara, dvs. 

fara for att bevis undanrojs eller utredning am brott eljes'!: 

forsvaras. Aven rara for menlig paverkan me11an intagna bor be

aktas i detta sammanhang. 

En speciel1 svarighet av praktisk natur nar det ga11er att ti11-

godose behovet av okad gemenskap mellan haktade ar att nuvarande 

haktes1oka1er i regel inte har nagra utrymmep som ar sarskilt 

avpassade for I:ller eljest lampade for gemensamhetsvistelse. De 

byggnadsmassiga i'orutsattningarna for att til1skapa sadana ut

rymmen genom om- eller tillbyggnad ar dessutom mycket begransade. 
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Det ar darfor knappast mojligt att under overskadlig tid pa ett 

mera radikal t siitt forbattra mojligheterna till gemensamhetsvi's

telse. Mot den bakgrunden maste man i forevarande sammanhang 

soka en losning som i huvudsak endast innebar att mojligheterna 

till s.k. sarnsittning vidgas. }led samsittning avses da den si

tuationen att tva intagna viss tid pa dagen far vistas tillsam

mans i en ensarncell eller i tva kopplade celIeI'. Samt~digt ar 

det sjalvfallet angelaget att man vid nyplanering av ha.kten till

godoser behovet av gemensamhetsutryrnmen Fa ett satt som gar det 

mojligt att efter hand infria den mera langtgaende malsattning 

pa detta omrade som enligt vad nyss sagts framstar sOm moiive

rad. 

Det bar framhallas att vidgade mojligheter till gemenskap mellan 

ha.ktade bar avse inte bara vistelsen inomhus utan aven utevis

telse i promenadgardar m.m. 

Behovet att framja en okad gemenskap mellan haktade bor komma 

till uttryck i en andrad utformning av de nuvarande bestammel

serna i amnet. I den nya lagen bar darvid, i likhet med vad som 

nu galler, som huvudregel anges att i varje rum inte far forva-.. .' 

ras tITer an en pexson. Harifran bar liksom f. n. undantag fo;reskrj,.·, 

vas for det fall att det ar nodvaudigt av utryrnmesskal att den 

haktade for varas tillsammans med en eller flera andra intagna. 

Dessutom bar emellertid genom en ny bestammelse uttryckligen an

ges att haktad som viII vistas tills'ammans med andra intagna, i 

skalig utstrackning skall tillatas detta. Som forutsattningar 

for sadan frivillig gemensarnhetsvistelse boranges dels att 10-

l:alforhallandena medger det och dels att det kan ske utan fara 

fran sakerhetssynpunkt eller, i fraga om den som ar inta$en pa 

grund av misstanke om brott~ fara for att bevis undanrojs ellar 

utrednine om brott eljest forsvaras. 

!Jar det sarskil t galler kollusionsfara bar framhallas att om sa

dan fara fOrcligger betraffande flera personer som ar ha.ktade 

i samma mal och har placerats 1'a samma hakte eller avdelning, de 

i regel inte tarde ::unna fel vistc::.s i gemenskap ens med andra in-
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tagna, eftersom dessa senare kan befaras vidarebefordra meddelan

den mellan de i samma mal h~tade personerna. 

Vidare bar i samma paragraf i den nya lagen (3 §) tas in en be

stamruelse som syftar till att farebygga att ungdomar utsatts for 

olamplig paverkan genom gemenskap med andra intagna. I viss over

ensstammelse med motsvarande foreskrift i 4 § tillampningakungo

relsen torde darvid bora anges att det i fraga om h8.ktad som inte 

fyllt 21 ar sarskilt ska1l beaktas att han inte utsatts for olamp-

1igt inf1ytande av annan intagen (jfr 8 § KraLl Vid tillampning

en av denna bestammelse bor emellertid en avvagning alltid ake 

mellan den intagnes befogade intresse av att fa vara "tillaammans . 
med andra intagna. ooh risken for att han utaatts for menlig pa-

verkan Genom sadan gemenskap. 

Utformas 3 § nya lagen i en1ighet med vad salunda foreslagits 

torde i tillampningsforordningen inte behova intas nagra aarakil

da bestammelser i amnet. 

Beslutsreglerna i fraga om gemensamhetsvistelse behandlas i av

snitt 12. 

7 ARBETE OCH ANNAN DAHMED JAMFORLIG SYSSELSATTNING 

7.1 Nuvarande bestamme1ser 

Hiikteslagen innehf.j,ller i 6 § en bestammelse som anger att h8.ktad 

inte kan alaggas arbete men far am det kan ske utan olagenhet, ut

fora 1ampligt arbete som han sjalvanskaffar eller som eljest kan 

beredas honom. Hartill anknyter en bestammelse i tillampningskun

gorelsen (8 § forsta stycket) som en:~rt avse:r.: t::adana haktade 

m.fl. som ar intagna i fangvardsanstalt ooh som anger att om sd
dan intagen vill arbeta, skall forestandaren saka bereda honom 

lampligt arbete. Vidare foreskrivs (8 § andra styoket) att for 

arbete sam krimi'nal vardsstyrelsen tillhandahaller utgar ersat.t

ning enligt styrelsens best~mmelser. Fran sadan ersattning far 

avr8.knas viirdet av vad den intagne uppsatligen eller av vardslos-
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het har skadat eller forstort av forvaringslokalens tillhorig

heter. I ovrigt f~r den intagne fritt forfoga over ersattning . 

for utfort arbete, om inte annat foljer av bestammelserna i hak

teslagen. Slutligen foreskrivs (8 § tredje stycket) att bestam

melserna om ersattning i tillampliga delar skall galla aven be

traffande den som ar intagen i allmant hakte eller polisarrest. 

7.2 Fragans tidigare behandling 

Som framgar av redogorelsen i avsnitt 6.2 genomfordes ar 1969 en 

andring i lagen (1966:301) om rattspsykiatrisk undersoknin~ i , 
brottmal, varigenom oppnades mojlighet for haktad.som skall ge-

nomg~ s~dan undersokning att i vantan pa undersokningen fa for

varas i kriminalvardsanstalt och darvid vara underkastad vissa 

av de behandlingsregler som galler for den som ar intagen i kri

minalvardsanstalt for undergaende av pafoljd. Syftet harmed var 

att ge den haktade battre mojligheter till arbete ochgemenskap 

an som kunde ges i hakte och pa rattspsykiatriska kliniker. 

KAIK uttalar att en av anledningarna till att haktningstiden ar 

sa pafrestande ar att de haktade inte annat an i undantagsfall 

kan erbjudas arbete eller annan sysselsattning. Bl.a. p~pekas 

att det visat sig svart att skaff a lampliga uppgifter for en 

'fran arbetssynpunkt sa kort tid som haktningen vanligen ar samt 

att de allmanna haktena med nagot undantag saknade bade arbets

ledarpersonal och arbetslokaler. Eriligt kommittens uppfattning 

ar det nodvandigt att fragan om arbete och annan ordnad syssel

sattning for haktade agnas storre uppmarksamhet. Det arbete som 
, . 

de haktade skulle kunna erbjudas kunde dock knappast bli av den 

industriella typ som damera va~ vanlig inom fangelserna. I all

manhet maste man rakna med enklare terapiarbeten och liknande 

sysselsattningar. ytterst vardefullt skulle vara om undervisning 

eller studiemojligheter av nagot slag kan anordnas. Liksom dit

hlls skall arbetet sjalvfallet vara frivilligt. Mot den bakg:iun

den fareslar kommitten att i en ny hakteslag infor§'bestammelser 

som anger att haktad savitt majligt bar erbjudas arbete eller 

annan sysselsattning samt att han har ratt att utfora arbete som 

han sjalv skaffat sig, om det kan ske utan olagenhet. 
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Kriminalvardsberedningen erinrar om att fragan om sysselsattning

en av de- intagna vid hiiktena vid upprepade tillfallen tagits upp . . 
av kriminalvurdsstyrelsen. Sedan hiiktena skilts fran fangvards

anstalterna hade de haktades forhallanden satillvida forsamrats 

att de - utom vid ett hakte - inte kunde beredas nagon syssel

sattning pa grund a'" brist pa arbetsledarpersonal. Hed tanke pa 

att haktningstiderna i vissa fall kan bl~ mycket langa innebar 

detta en psykisk pafrestning pa de haktade som kan medfora all

varliga skadeverkningar for framtiden. Det ar darfor enligt be

redningens uppfattning ett ytterst angelaget onskemal att detta 

problem loses pa ett tillfredsstallande satt. Beredningen fore-. 
slar darfor att medel anvisas for vissa tjanster som verkmastare 

,. 

m.m. i syfte att bereda sysselsattning at personer som ar intag

na i allmanna hakten. 

I 1973 ars statsverksproposi tion (bil. 4 s. 148) tog chefen for 

justitiedepartementet upp fragan om intagnas sysselsattning pa 

allmanna hiikten. Han erinrade om att haktningstiden i atskilliga 

fall kan dras ut avsevart och att en andrad lagstiftning om till

godoriiknande av haktningstid kan komma att forstarka denna ten

dens ytterligare. Att de haktade darvid tvingas till sysslolos

het strider uppenbart mot de principer som i ovrigt galler for 

anstaltsklientelets behandling och bidrar till att forstarka den 

harda isolering som vistelsen pa haktet innebar. I likhet med be

redningen forordade darfor departementschefen att 10 tjanster 

som verkmastare inrattades med placering som arbetsledare pa hak

ten med minst 30 platser samt att medel skulle anslas till arvo

de at deltidsanstallda ledare av sysselsattningen vid ovriga hak

ten. Riksdagen bifoll detta forslag. 

For att bereda intagna pa allmanna hakten sysselsattning beriik

nades i 1974 ars statsverksproposition (bil. 4 s. 103) medel un

der halvt budgetar for fern tjanster som verkmastare. Riksdagen 

bifoll forslaget. 

Fran kriminalvardsstyrelsen har upplysts att foljaride hiikten el

ler hiiktesavdelningar f.n. har arbetsledare, namligen Got~borg, 

Langholmen, Hall, Kalmar och Jonkoping och att fran den 1 janua-
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ri 1975 detsamma kommer att galla Gavle, Vasteras, Norrkoping, 

Boras oeh Helsingborg. Kost~aderna for arbetspremier uppgiok 

for budgetaret 1973/74 till oa 250 000 kronor (oa 225 arbetstim

mar) • .AI' 1975 beraknas kostnaderna aka mEld lika stort belopp. 

7.3 Overvaganden ooh forslag 

En grundlaggande regel for behandlingen av haktade ooh andra ka

tegorier intagna som om£attas av hakteslagen ar att de inte kan 

aHi.ggas nagon arbetsplikt. Detta innebar en prinoipiell skillnad 

fran vad som galler i fraga om personer sam undergar pafoljd i 

kriminalvardsanstalt. Denna i ooh for sig sjalvklara grundsats 

torde - i forening med andra omstandigheter - ha bidragit till 

att man lange inte sarskilt uppmarksammat behovet ooh vardet av 

att kunna erbjuda haktade arbete eller annan sysselsattning un

der haktestiden. 

Under senare ar har emellertid fragan am mojligheterna att bere

da haktade tillfalle till sysselsattning agnats allt storre upp

marksamhet. Man har salunda alltmera kommit till insikt am att 

sysslolosheten bland intagna i hilleten i manga fall kan forvarra 

den psykiska pafrestning sam haktesvistelsen innebar, sarskilt 

i fall nar denna drar ut pa tiden. Den intagnes tankar upptas 

.under sysslolosheten ofta av oron ooh ovissheten infor den stun

dande rattegangen ooh av de problem sam hans situation for med 

sig for honom sjalv och hans narstaende. Inte minst fran humani

tar synpunkt ar det darfor synnerligen angelaget att man pa olika 

satt soker losa problemet med att erbjuda de haktade sam sa ons

kar arbete eller annan darmed jamforlig sysselsattning under hak

testiden. 

Som framgar av foregaende avsnitt (7.2) har statsmakterna under 

framfor allt senare ar anslagit ratt betydande medel for tjans

ter som ledare av arbetet och sysselsattningen vid hakten. De~ 

har darigenom blivit mojligt att bereda haktade tillfallen till 

olika slag av arbeten. En pataglig svarighet aven i detta samman

hang ar emellertid bristen pa. lampliga arbetslokaler. Sa gott 
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som gen?mgaende maste arbetena utforas i den haktades bostads

cell, villeet av hygienislca och ordningsmassiga skal leder till 

en stark begransning i urvalet av de arbeten som lean komma i fra

ga. Nagra mer betydande forbattringar harvidlag torde svArligen 

kunna astadkommas vid befintliga hakten. Vid nyplanering av hak

ten ar det emellertid angelaget att behovet av lampliga arbetslo

kaler tillgodoses pa ett tillfredsstallande satt. 

Aven om ~an pa sikt skulle kunna astadkomma en markant forbatt

ring av tillgangen pa lampliga arbetslokaler vid haktena, synes 

det inte vara realistislet rakna med att de haktade i. nag'on stor-, 
re utstrackning skall kunna erbjudas ett mera industriellt beto-

nat arbete, av den typ som ar vanlig vid kriminalvardsanstalter

na. I regel torde den relativa kortvarigheten av frihetsberovan

dena i hakte lagga hinder i vagen for en sadan arbetsdrift. I 

manga fall torde sysselsattningen darfor fa inskranka sig till 

vissa enklare arbeten, t.ex. montering av elektrislea artiklar, 

samt terapiarbeten e.d. Aven sadan verksamhet maste emellertid 

anses ha ett yarde som ett led i stravandena att latta upp de 

haktades situation. 

Som KAIK forordat bor nuvarande lagbestammelser i amnet omarbe

tas. Vid utformningen av de nya bestammelserna torde det inte 

vara nodvandigt att som f.n. sarskilt framhalla att haletad inte 

far alaggas arbete. I stallet synes man bora positivt ge uttrycle 

for angelagenheten av att erbjuda den haktade sysselsattning. 

1ampligen torde, i huvudsaklig overensstammelse med vad KAIK for

ordat, bora foreskrivas att haktad savitt mojligt skall erbjudas 

arbete eller annan darmed jamforlig sysselsattning och att han 

vidare skall beredas tillfalle att utfora arbete som han sjalv 

skaffat sir;, om det kan ske utan olagenhet. Foreskrifterna bor 

fa sin plats i 5 § nya lag en. 

Vid de arrestlokaler som halls av polisen finns inte nagra tjans~ 

ter som arbetsledare. Det torde t.v. inte heller vara realistiskt 

rakna med att personer som ar intagna i sadana arrester, i regel 
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endast under jamforelsevis korta perioder, skall kunna erbjudas 

arbete' eller annan darmed jKmforlig sysselsattning. 

Arbete sam haktad utfor for det allmannas rakning bor avlonas 

i overensstammelse med de principer sam galler for intagna i 

kriminalvardsanstalt. Sam ett andra stycke i 5 § nya lagen ber 

darfor tas in en bestammelse sam anger att regeringen eller myn

dighet, sam regeringen bestammer, meddelar bestammelser am er

sattning at haktad for arbete eller annan darmed jamforlig syssel

sattning sam tillhandahalles honom. 

. 
De nuvarande bestammelserna i 8 § tillampningsku.J1gorelsen bor i 

tillampningsforordningen ersattas med bestammelser sam anknyter 

till den salunda foreslagna regleringen i nya hakteslagen. Sa

lunda bor i 5 § forordningen anges att for arbete eller annrul 

darmed jamforlig sysselsattning sam tillhandahalles intagen ut

gar ersattning enligt bestammelser sam meddelas av kriminalvards

styrelsen savitt angar forvaringslokal over vilken styrelsen har 

tillsyn. I evrigt ber i samma paragraf fereskrivas att fran er

sattning for utfort arbete far i farekommande fall avraknas var

det av vad den intagne uppsatligen forstart av forva~ingslokalens 

tillhorigheter. Till skillnad fran vad sam galler f.n. men i lik

het med vad sam nu foreskrivs betraffande intagen i kriminal

vardsanstalt enligt 45 § farsta stycket KraL bar salunda vards

lashet has den intagne inte vara tillrackligt for att sadan av

rakning skall kunna ske~ Slutligen bar infaras en motsvarighet 

till nuvarande bestamme~se am att den intagne i avrigt fritt far 

forfoga over ersattningen, am inte annat feljer av hakteslagen. 
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8 TIDNINGAR, RADIO M.M. SAMT ANDRA MOJLIGHETER TILL FOR-. 
STROELSE 

8.1 Nuvarande bestamme.lser m.m. 

I 7 § hakteslagen anges att haktad far anskaffa eller motta un

derhall och bekvamlighet utover vad som eljest bestas honom, i 

den man det ar forenligt med god ordning och i ovrigt inte for

anleder olagenhet. Narmare bestammelser harom har tagits in i 

9 § tillampningskungorelsen. Dar anges att inpagen far skaffa 

sig eller motta bocke~, tidskrifter, tidningar och annat som kan 

bereda honom lamplig forstroelse, i den utstrackning det kan ske 

utan olagenhet. Dock kan undersokningsledaren eller, om forunder

sokningen har avslutats, aklagaren foreskriva, att den som ar in

tagen pa grund av misstanke om brott inte far lasa tidskrifter 

eller tidningar eller inneha radioapparat. Av samma paragraf fram

gar vidare att intagen far beredas tillfalle till tobaksrokning 

i de:n utstrackning de'~ kan ake utan olagenhet men att han daremot 

·inte far tillatas fortara alkoholhaltiga drycke;c. eller andra be:'" 

rusningsmedel, om inte lakare meddelat foreskrift darom. 

RA har i cirkular de!n 29 mars 1972 (c 72) meddela t folj.a.nde rad 

och anvisningar savitt angar aklagares tillampning av hithoran

de bestammelser. 

Med hansyn till svarigheten att ordna meningafull sysselsattning 
vid haktena bor befogenheten for aklagaren att forbjuda haktad 
att lasa tidskrifter eller tidningar eller inneha radioapparat 
utovas med stor aterhallsamhet. Forbud att inneha radioapparat 
bor komma i fraga bara nar det galler grov brottslighet och fal
let kan tankas hli refererat och kommenterat i radioutsandning 
pa satt som medfor fara for att den haktade med ledning darav 
kan forsvara utredningen. 13e:l:;'raffande lasning av tidskrifter och 
tidningar ar att beakta forutom att den haktade darigenom karl fa 
upplysningar om utredningens gang ocksa de mojligheter som kan 
finnas for utomsM.ende att kommunice:::·a med den' haktade genom an
nonser. Risk harfor torde dock baru vara att rakna med i sarprag
lade fall och narmast nar det galler organiserad brottslighet. 
Som tidigare har framhallits bor ett forbud aldrig galla under 
langre tid an som ar nodvandigt. Det ar anledning att sarskilt 
starkt understryka detta i fraga om forbud att lasa tidskrifter 
och tidningar eller att inneha radioapparat. 



8.2 'KAIK 

Med hansyn till den inskrankande befogenhet som tillkommer akla

gare anser KAIK att bestammelserna om haktads ratt att inneha 

tidningar, ;adiomottagare m.m. skall flyttas over fran tillamp

ningskungorelsen till lagen. Materiellt sett foreslas den and

ringen i nuvarande reglering att televisionsmottagare, liksom 

f.o. radiomottagare, uttryokligen naruns som nagot en haktad 

normalt skall ha ratt att halla sig med i haktet. KAIK fram

haIler vi dare att det endast mera sallan torde vara pakallat att 

besluta om in'skrankning i haktads ratt att inp.eha ti-dningar, tid

skrifter ooh radioapparat. 

8.3 Overvaganden ooh forslag 

Som narmare utvecklats i avsnitt 1.3 maste en pa frivillighetens 

grund ordnad sysselsattning for haktade innebara en yasentlig 

lattnad i deras forhalla.hden under haktestiden. Detta utesluter 

emellertid inte det vasentliga i att de haktade i sa stor ut

straokning som mojligt ooksa bereds tillfalle till olika former 

av forstroelse srunt mojlighet att folja vad som hander i omvarl

den genom tidningar, radio m.m. ~nskrankningar i sadana rattig- . 

'heter bor int"e ske i andra. fall an da det ~ramstar som nodvandigt, 

ooh inskrankningarna bar da goras sa snava som mojligt. 

I princip bor den ordningen rada att haktet i man av resurser 

tillhandahaller den intagne tidningar, tidskrifter, bookerooh 

andra medel till forstroelse ooh att den intagne darutover sjalv 

ges vissa mojligheter att pa egen bekostnad skaffa sig eller el

jest uti fran motta sadant som haktet inte farser honom med. Den 

sist anforda synpunkten avspeglas i den nuvarande bestammelsen i 

1 § hakteslagen dar det anges att haktad far anskaffa eller motta 

underhall ooh bekvamlighet utaver vad som eljest bestas honom,-i 

den man det ar forenligt med god ordning ooh i ovrigt i~if foran

leder olagenhet. 

.1 
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En sar~kild fraga i detta sammanhang ar i vad man haktena bor ha 

till gang till radio- och televisionsmottagare for de intagnas 

rakning. Allmant sett framstar det som onskvart att haktena har 

en sadan utrus'cning att envar intagen har mojlighet att lyssna 

pa radio. Det ar sedan en annan sak att utredningsskal undantags

vis kan foranleda forbud mot att lyssna pa radio (se harom vida

re i det foljande). Vanligen torde haktena numera ha tillgang 

till sma transistorapparater som delas ut till intagna som sa 

onskar. Anvandningen av dessa apparater har dock fort med sig 

vissa olagenheter: forbrukningen av batterier ar kostsam och 

apparaterna utsatts inte sallan for averkan etler skadas pa an

nat sa_tt. Dessutom kan de medfora andra nackdelar"satillvida att 
- ~ .-- -~-- - .., .. ,._, ...... _'----

en hog Ijudniva inte bara kan vara storande for andra utan aven 

kan forsvara kontrollen av de intagna. Det skulle darfor Vara 

en fordel att i stallet for transistorapparater ha centralradio

anlaggningar med i cellvaggarna inmonterade hogtalare aom kan 

regleras av haktespersonalen. Av byggnadstekniska skal torde sa

dana anlaggningar kunna installeras bara i de nyaate haktena. 

F.n. torde endast undantagsvis forekomma att haktade far se TV

program. Man kan inte heller rakna med att de haktade under 

overskadlig tid mer a allmant skall Runna fa till gang till TV

apparater. I den man eemensamhetsutrymmen kan tillska.pas bor 

dock haktena inom ramen for tillgangliga resurser kunna forse 

sadana utrymmen med TV-apparater. 

Den biblioteksverksamhet som sedan ett antal Ar forekommer 

vid kriminalvardsanstalterna i samarbete med de kOmInunala bib

lioteken har numera utstrackts till att omfatta aven hakte

na. Det ar angelaget att denna verksamhet fAr utvecklaB ytter

ligare. 

Haktade bor kunna beredas forstroelse aven i andra former an 

genom boeker, tidningar, tidskrifter, radio och television. Till

falle bor sAlunda ges till sAdana tidsfordriv som schack, laby

rintspel m.m. En okad gemenskap mellan de intagna ger vidgade 
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tillfatlen till sadana aktiviteter. Det bar ocksa vara mojligt 

att utrusta hakten medett 'eller annat motionsredskap, t.ex. mo

tionscyklar. Bristen pa darfor lampliga utrymmen lagger dock 

ofta praktiska hinder i vagen for en mera omfattande fysisk tra

ning bland de intagna. 

Forfattningsbestammelserna P,3, forevarande omrade bor av olika 

skal omarbetas. Bl.a. bar de utformas sa, att de battre an nu

varande be.stammelser understryker vikten av att de haktade ge

nom haktets farsorg - om hinder inte mater - i rimlig utstrack

ning tillhandahalls tidningar m.m. oeh olika former.av farstra-, 
else. Sa langt majligt bar bestammelserna anpassa~ till motsva

rande regler i KraL (14 § farstastycket oeh 24 §). Salunda bar i 

6 § nya lagen - i ett farsta styeke - tas in bestammelser som 

anger att om kollusionsfara" dvs. risk for att bevis undanrojs 

eller utredning om brott eljest farsvaras, inte faranleder an

nat, haktad bar ges mojlighet att i den utstraekning det lampli

gen kan ske genom tidningar oeh, dar sa. aI" mojTrgt, genomra
dio oeh television falj a vad som hander i omvarTden. "Vi'dare bo-r 
fareskrivG.s att htiktuds behov av annan forstroelse-oor t"ingCJ

doses i skalic oni'uttning. 

Darefter bar i'ett andra styeke av 6 § nya lagen intas en bestam

melse som anger att haktad under forutsattningar som anges i 

farsta styeket, sjalv far skaffa sig eller motta boeker, tid

skrifter, tidningar och annat som kan bereda honom farstroelse. 

Enligt 9 § tillampningskungarelsen kan den som ar intagen pa 

grund av misstanke om brott forbjudas att lasa tidskrifter eller 

tidningar eller att inneha radioapparat. Sadant farbud kan ibland 

vara pakallat om det fareligger s.k. kollusionsfara. Sjalvfallet 

bar forbud i garligaste man ~oras endast partiellt. En bestammel

se i amnet, som bar ha sin plats i 6 § i\Tedje styeket nya +agen, 

bor utformas sa att detta tydligt framgar. I bestammelsen bar 

ocksa uttryekligen anges pa vilken grund inskrankning i den hak

tades ratt far goras. Lampligen bar bestammelsen innehalla att 
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i fraga om den som ar haktad pa grund av misstanke om brott in-

skrankningar helt eller delvis far goras i hans ratt att ha till-

gang till tidskrifter, tidningar, radio oeh television, om det 

ar pakallat for att undvika att bevis undanrojs eller utredning 

om brott eljest forsvaras. 

Det bor understrykas att sadana inskrankningar sam avses med fo

revarande bestfunmelse bor tillampas med storsta aterhallsamhet. 

Nar det galler inskrankningar i rat ten att lasa tidningar bor 

vidare uppmarksammas mojligheten att lata den haktade .fa del av 

vissa sidor, t.ex:. sportreferat eller utlandsnyhetert som inte 

kan antas innehalla nagot sam av utredningssk~l ej.bor komma 

till hans kannedom. 

Beslutsreglerna nar det galler inskrankning i haktads ratt att 

ha tillgang till tidningar m.m. behandlas i avsnitt 12. 

Av vad som tidigare anforts under avsnitt 5.3 framgar att bestam

melserna i 2 § andra styeket forslaget till ny lag kommer att 

reglera fragan om omha,ndertagande av farliga foremal, pengar, 

vardesaker oeh legitimationshandlingar. Ratten for haktad att 

skaffa sig eller motta boeker, tidskrifter, tidningar oeh annat 

som kan bereda nonom forstroelse kommer daremot enligt 

har gjorda overvaganden c;l.tt regleras i 6 §. Vad sedan angar hak

tads ratt att motta forsandelser avses fragan - liksom f.n. ar 

fallet - bli reglerad i samband med foreskrifterna om brevvax

ling, se foljande avsnitt 9. Det bar framhallas att nu angivna 

bestammelser inte ar avsedda att uttommande reglera haktads ratt 

att inneha personliga tillhorigheter eller att skaffa sig varor. 

Att narmare bestamma i vilken utstraekning sadan ratt tillkommer 

honom utover vad namnda bestammelser innehaller torde fa ske i 

administrativ ordning. I den nya lagen bor i detta syfte oeh i 

viss likhet med 24 § andra styeket KraL inforas en bestammelse 
som ger utr~ .'8 for en sadan administrativ reglering. Bestammel

sen, som bor plaeeras i 7 §, bor lampligen ange at-Ii i den man 

inte annat foljer av lagen, haktad far innehapersonliga tillho

righeter oeh skaffa sig varor slIer annat enligt sarskilda bestam

melser. 

II 
I 
~ 
i 
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Med hansyn till de salunda i forevarande avsnitt foreslagna be

stammelserna i nya lagen syn~s det obehovligt att i nya lagen in

fora en bestammelse av samma innehall sorn 1 § nuvarande lagen. 

Inte heller torde i tillampningsforordningen behova inforas nag

ra bestammelser motsvarande dem 'som ar intagna i 9 § tillampnings

kungorelsen. Sarskilt bor framhallas att foreskriften om att in

tagen far beredas tillfalle till tobaksrokning i den utstraekning 

det kan ske utan oHigenhet ger uttryek for vad som numera kan 

anses sjalvklart. Forbud mot tobaksrokning bor ifragakomma endast 

om den intagne ar i sadant tillstand att han inte kan antas band

ha eld pa ett betryggande satt. 

9 BREV OCR ANDRA FORSANDELSER 

9.1 Nuvarande bestammelser m.m. 

Enligt 8 § hakteslagen far haktad inte avsanda eller motta brev 

eller annan forsandelse, om det inte provas kunna ske utan att 

aventyra ordning oeh sakerhet eller medfora faxa for att bevis 

undanrojs eller utredning om brott eljest forsvaras. utan sadan 

provning far han dock avsanda skrift till justitiekanslern, ju

stitieombudsman, lansstyrelsen oeh offentlig forsvarare. Detsamma 

galler skrift till kriminalvardsstyrelsen, om han forvaras i kri

minalvardsanstalt. 

Ti1lstand for intagen att avsanda eller motta brev eller annan 

forsande1se 1amnas en1igt 11 § ti1lampningskungorelsen av fore

standaren for forvaringslokalen. I fraga am den sam ar intagen 

pa grund av misstanke am brott kravs dessutom tillstand av under

sokningsledaren eller, om forundersokningen har avslutats, av 

aklagaren. Vad slutligen angar den sam tagits i forvar enligt 

utlanningslagen fordras tillstand av vederborande polismyndighet.-

I 12 § tillampningskungorelsen ges bestammelser am bur kontrol-" 

len av brev oeh andra forsandelser skall ske. Dar foreskrivs att 

brev eller annan forsandelse sam intagen viII avsanda eller sam 

ankommer till honom, skall kvarhal1as (galler ej skrifter som ar 
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fria fran provning enligt 8 § lagen). Brevet eller forsandelsen 

far doe~ inte oppnas utan den intagnes medgivande. Nar brev el

ler annan forsandelse kvarh~lls, skall den intagne underrattas 

darom sa snart det lampligen kan ske, om inte sarskilda skal ar 

daremot. Medger intagen som fatt sadan underrattelse att brevet 

far lasas eller forsandelsen oppnas, oeh finner man darvid att 

brevet eller forsandelsen inte innehaller nagot som kan aventyra 

ordning oeh sakerhet eller medfora fara for att bevis undanrojs 

eller utredning om brott annars forsvaras, far tillstand att av

sanda eller motta brevet eller forsandelsen inte vagras. Ar inne

hallet i brev eller forsandelse som ankomm~r till intagen bara 

delvis sadant att det kan medfora aventyr eller fara.som nyes 
I 

sagts, skall upplysning am innehallet i ovrigt me~delas den in-

tagne eller innehallet i ovrigt overlamnas till honom. 

RA har i forutnamnda eirkular C 72 meddelat foljande rad oeh an

visningar for aklagares tillampning av ifragavarande bestammelser 

am brevgranskning. 

Om den haktade medger granskning kan fortsatt kvarhallande ske 
bara am detta motiveras av brevets eller forsandelsens innehall. 
Aklagaren kan alltsa inte meddela totalt forbud mot brevvaxling 
utan maste bedoma varje forsandelse for sig. Daxemot medfor be
stammelserna ingen skyldighet for aklagaren att granska brev i de 
fall dar det inte fran aklagarens sida finns skal att ha kontroll 
av den haktades brevvaxling. For den haktade innebar aklagarens 
brevgranskning framst den olagenheten att expedieringen av brevet 
forsenas. Det ar angeUiglst att aklagaren ombesorjer granskningen 
med storsta skyndsamhet. lnte sallan ar brev eller annan forsan~ 
delse avfattad pa spr8.k flom aklagaren inte forstar. Det ax givet 
att granskningen i sadana fall tar langre tid an annars. Atgar
der maste emellertid vidtas for att oeksa i deasa fall nedbringa 
granskningstiden till det minsta mojliga. Cheferna for aklagar
myndigheterna bor darfor tillse att kontakt finns med personer 
som kan gora Qversattningar fran i varje fall de mera vanligt fo
rekommande spraken. Som regel torde det inte vara pakallat att 
gora en skriftlig oversattning av brevet utan det kan vara till
raekligt att oversattaren muntligen redogor for brevets innehall. 
Vid all granskning av brev oeh andra forsandelser bor slutligen 
iakttas att befordringen mellan haktet oeh aklagarmyndigheten 
sker pa snabbast mojliga satt. 

Kriminalvardsstyrelsen har i rundskrivelse den 12 februari 1969 
(nr 11/1969) anf6rt bl.a. f6ljande. 
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I samband med okat narkotikamissbruk bland klientelet har pro
blem uppsM.tt vid manga anstal ter, sarskilt de slutna, genom in
smuggling av narkotika. Ga~opaket till de intagna har darvid vi
sat sig spela en stor roll. I synnerhet galler detta paket inne
hallande livsmedel, toalettartiklar oeh andra konsumtionsvaror. 
Uppfinningsrikedomen har varit stor nar det gallt att forpaeka 
narkotika i gavor av olika slag for att undga upptaokt av per'so
nalen. En av kriminalvardsstyrelsen verkstalld utredning har gi
vit belugg for att situationen ar sadan att atgarder maste vid
tas for att hindra denna smuggling via gavopaket. 

styrelsen har i skrivelsen mot bakgrund av vad som nyss anforts 

anmodat kriminalvardsdirektorerna att vid de anstalter dar anled

ning finns att anta att insmuggling av narkotika via gavor fore

kommer, verkstalla nodvandiga inskrankningar i +'illforseln av ga-
t 

vopaket eller, om det behovs, helt forbjuda sadana. Med anledning 

av vad salunda anforts i skrivelsen rader numera vid de flesta 

ha.kten oeh haktesavdelningar forbud mot eller inskrankningar i 

ratten att ta emot·gavopaket. 

9.2 KAIK 

Genom ett forslag om jamkning av den nuvarande l?gbestarnmelsen 

om haktado brevvaxling har KAIK avsett att g~ uttryek for en' na

got mindre restriktiv hallning i fragan. Vidare understryker KAIK 

att tillampningen av hithorande bestammelser. bar vara omsorgs

full t nya.nserad. De kon trolla. tgarder som erfordras i form av 

lasning av brev oeh stallningstagande fran aklagares sida bar 

ske med sadan skyndsarnhet att inte tidsutdrakten leder till en 

faktisk inskrankning i den haktades ratt. 

9.3 Overvaganden oeh forslag 

80m frarnhalli ts under forarbetena till 19.58 a.rs ha.J.~tesl;.1g 'bor 

den som ar intag-en i hakte i prineip inte ha ratt att utan sar

skilt tillstand avsanda eller motta brev eller annan forsandelse. 

En sadan ordning kan i forsta hand motiveras av sakez'hetsskal .. 

Risken for insmuggling av vapen, narkotika Deh andra otillatna 

varor ma.ste darvid i"as i betraktande, liksom risken for att in

tacen genom brevvif;.xLtng planera.r oeh leder brottslig verksamhet 

eller forbereder rymning. I fraga om den sam ar intagen i hakte 
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pa grund av misstanke om brott bor vidare vid tillstandsprov-, 
ningen beaktas om fara fo~eligger att bevis undanrojs eller ~t~ 

redning om brott pa annat satt forsvaras. Daremot far tillstand 

inte vagras pa den grund att brev till avfattning eller innehall 

ar anstotligt eller i ovrigt olampligt. 

De salunda angivna prineiperna bakom bestammelserna i 8 § haktes

lagen om haktads brevvaxling torde alltjamt bora galla. Doek 

bor genom en nagot andrad utformning av bestammelsern~ ges ut

tryek for en mindre restriktiv hallning i fraga om haktads ratt 

i forevarande hanseende. Vidare bor det relat~vt vaga begreppet 

I1fara for ordning oeh sakerhet tl ersattas med ui;tryeket "fara 

fran sakerhetssynpunkt". Lampligen torde den nya foreskriften i 

amnet darfor bora ange att haktad far avsanda eller motta brev 

eller annan forsandelse om det kan ske utan fara fran sakerhets

synpunkt eller, i fraga om den som ar haktad pa grund av miss

tanke om brott, fara for att bevis undanrojs eller utredn1ng om 

brott eljest forsvaras. Bestammelserna bor fa sin plats i 9 § 
nya lagen •.. 

. I likhet med ~ad som galler f.n. enligt 8 § hakteslagen bor hak

tad ha ratt att utan provning avs'anda skrift till sin offentlige 

forsvarare oeh vissa angivna myndigheter. I upprakningen av myn

digheter som omfattas av forevarande bestammelse bor riksakla

garen oeh aklagarmyndighet'inga. Detsamma galler rikspolisstyrel

sen vilken i likhet med kriminal Var9-sstyr.elsen har stallning som 

tillsynsmyndighet over vissa for~aringslokaler. Samtidigt bor 

lansstyrelserna utga ur upprakningen. I enlighet harmed fore

slas en bestammelse i 9 § nya lagen som anger att brev fran hak

tad till hans offentlige forsvarare, justitiekanslern, riksakla

garen, justitieombudsman, aklagarmyndighet, kriminalvardsstyrel

sen eller rikspolisstyrelsen skall vidarebefordras utan f~rega

ende granskning. Denna' bestammelse bor lampligen fa sin plats i 

f6rsta styeket av paragrafen. 

Sarskilda Qvervaganden ar pakallade nar net galler fragan hur 

tillstandsprovningen vid brevvaxling skall vara anordnad. De nu-
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varande pestamme1serna harom i 12 § tillampningskungorelsen in

nebar att varje brev e11er forsandelse (har bortses fran den 

granskningsfria kr~tsen av brev) som intagen vi11 avsanda el1er 

som ankommer till honom skall kvarhullas men att brevet eller 

forsande1sen inte fur lasas e11er oppnas utan den intagnes med

givande. Om det efter sadant medgivande visar sig att brevet 

e11er forsandelsen inte inneha11er nagot som kan aventyra ord

ning och sakerret eller medfora fara for att bevis undanrojs el

ler utredning om brott eljest forsvaras, far ti11stand att av

sanda eller motta brevet eller forsandelsen inte vagras. 

, 
Rege1n att brev e11er annan forsandelse till eller £ran haktad 

inte far i kontxollsyfte oppnas utan dennes medgivnnde innebar 

visserligen en skillnad i forhallande till vad som ga11er for 

dem som undergar pafoljd i krimina1vardsansta1t (27 § KraL). 

Skil1naden synes emellertid vara motiverad med hansyn till de 

allmanna principer som bor galla for behandlingen av dem som om

fattas av hakteslagen. Den angivna regeln om forbud mot oppning 

av brev e11er annan forsandelse utan den haktades medgivande bor 

darfor sta fast. 

Daremot kan ifragasattas om det ar nodvandigt att umler alIa 

forhallanden upprattha11a principen att till stand betraffande 

brev inte far ges utan att brevet forst har oppnats. Betraffande 

flertalet intagna torde s.k. kol1usionsrar,~ inte vara aktue11 

och den enda erunden for att kunna vagra tillstand ar da att 

brevet bedoms innebara fara fran sakerhetssynllUnkt". Erfarenheten 

visar ocksa att det i fraga om en inte obetydlig del av de perso

ner som av olika skal ar i~tagna i hakten inte finns nagon bar

kraftig grund for antagande att en ratt att utan foregaende 

granskninc avsanda eller motta brev skulle kunna medfora nagon 

fara fran sakerhetssynpunkt. Vad nu sagts torde i vissa fall aven 

aga giltighet betraffande andra forsandelser an brev. 

Hot bakgrund hti.rav cynes bestamme1serna i til1ampningsforord

ningen (7 §) bora utformas sa, att det framgar att sadant till

stand som det har ar fraga om skall kunna ges aven utan att bre-
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vet eller forsandelsen har oppnats och granskats och att brev 

eller andra forsandelser foljaktligen skall kvarhallas endast 

i sadana fall da tillstand inte kan ges utan foregaende gransk

ning. 

Ay vad som nu sagts framgar att de salunda fOit'eslagna. bestiimmel

serna i princip inte bara skall galla brev utan ocksa andra for

sandelser, t.ex. gavopaket till haktade. Som framgar av redogo

relsen i avsnitt 9.1 foreligger emellertid inte sallan stor risk 

att narkotika kan smugglas in i haktena genom sadana forsandel

sere Det finns salunda betydande mojligheter att i livsmedels

paket m.m. forpacka narkotika pa sadant satt att den inte upp

tacks vid en vanlig granskning av forsandelsen. Smugglingsrisken 

galler i viss utstrackning ocksa andra otillatna varor an narko

tika. Mojlighet bor darfor finnas att i administrativ ordning 

vid behov fo~eskriva forbud helt eller delvis for haktade att 

ta emot forsandelser av annat slag an brev. I viss likhet med 

motsvarande bestammelse i 24 § andra stycket KraL torde bora 

anges a tt om det ar pakalla t for att hindra att otilHI,:cna varor 

infors i forvaringslokal, far foreskrivas forbud helt eller del

vis for haktade att motta forsandelser av annat slag an brev el

ler annan skriftlig handling. Bestammelsen bor ha sin plats i 

'9 § tredje stycket nya lagen. 

Reglerna om beslut i fraga om brevvaxling m.m. behandlas i av

snitt 12. 

10 BESOK, TELEFONSAM'rAL 

10.1 Nuvarande bestammelser In_m. 

I fraga om besok foreskrivs i 8 § hakteslagen - i overensstiimmel-

. se med vad som Ln. galler i fraga om brevvaxling - att haktad -

inte far motta besok om det inte provas kunna ske utan att aven

tyra ordning och sakerhet eller medfora fara for att bevis undan

rajs eller utredning om brott eljest forsvaras. Nar det galler 
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ratt fo~ forsvarare att sammantraffa med den som ar haktad han-. 
visas i paragrafen till bestammelser darom i RB. 

Enligt 11 § til1ampningskungorel sen anlcommer det pa forestanda

ren for forvaringslokalen att meddela tillstand for intagen att 

motta besok. Vidare kravs tillstand av undersokningsledaren eller 

aklagaren i fraga om den som ar intagen pa grund av misstanke om 

brott samt av vederborande polismyndighet i fraga om den som ta

gits i forvar enligt utlanningslagen. I 13 § samma kungorelse an

ges att besok inte far vagras i annat fall an da besoket kan an

tas aventyra ordning och sakerhet eller medfor~ fara ~or att be

vis undanrojs eller utredning om brott eljest forsvaras. Tiden 

for besoket bestams av forestandaren i samrad med myndighet varS 

tillstand kravs enligt 11 §. Om det anses behovligt, kan fcre

standaren lata en eller flera personer narvara vid besoket. 

RA har i forutnamnda cirkular C 72 meddelat foljande r&d och an

visningar for c1klagares tillampninB' av besoksreglerna. 

I fraga om besok maste hansyn tas till vem den besokande are star
ka skal maste kunna aberopas for att hindra den haktade att pa 
detta satt uppratthalla kontakt med sin familj eller andra nara 
anhoriga. Har det galler andra personer finns det i allmanhet 
skal till storre. aterhallsamhet. Emellertid ar att uppmarksamma 
de initiativ som under senare ar har tagits for att soka mildra 
den isolering som haktning innebar. I cirkular C 55 har jag in
formerat om den andliga varden vid haktena och darvid rekommende
rat aklagarna att generellt medge besok hos haktad av resesekre
terare och ledamoter av anstaltens namnd for den andliga varden. 
Vidare forekommer numera i organiserad form en forsoksverksamhet 
med anstaltsbesokare som ocksa omfattar de haktade. Verksamheten 
bedrivs i samarbete med olika frivilliga organisationer (Roda 
korset och overvakarforeninffur). Haktesforestandaren utser lamp
liga personer att vara anstaltsbesokare och svarar for att dessa 
far erforderliga anvisningar och informationer. For att skapa okad 
sysselsattning och forstroelse for de haktade planeras des8utom 
att till haktena utstracka den biblioteksverksamhet som sedan ett 
antal ar forekommer vid kriminalvardens anstalter i samarbete med 
de kommunala bibliot~ken. Harvid forutsatts att tjansteman fran 
biblioteken far tillfalle till samtal med de intagna om lampligt 
bokval. Verksamhet av nu angi vet slag bor enligt min mening und"er
stodjas. Jag viII darfor rekommendera aklagarna att generellt med
ge besok hos haktade av ifragavarande anstaltsbesokare och bibIio
tekspersonal samt att gora undantag harifran bara i fall dar sar
skild anledning finns att helt hindra besck. 

I 
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10.2 KAlK 

KAIK foreslar en jamkning i den nuvarande lagbestammelsen om 

besok i syfte att ge uttryck for en mindre restriktiv hallning 

i fragan. KAlK framhaller att utrednings- oeh andra skal ofta 

talar mot att besok tillats. lnte minst ar det risken for in

smuggling av narkotika oeh andra berusningsmedel som gor det 

vanskligt att driva en generosare besokspolitik. Det bar dook 

enligt kommittens rnening understrykas att tillampningen bar va

ra ornsorgsfullt nyanserad. 

10.3 Overvaganden ooh forslag 

Fragan under vilka forutsattningar ooh i vilken utstraekning 

naktad bar fa ta ernot besok maste bedomas med hansyn till en rad 

faktorer. Salunda ar det till en borjan tydligt att besok inte 

kan till.atas om det kan befaras aventyra sakerheten. Sa ax fallet 

t.ex. om besoket medfor risk for rymning, valdsutovning eller 

insmuggling av vapen eller narkotika. Ar den intagne misstankt 

for brott, kan i vissa fall situationen oeksa vara sadan att hin

der for besok foreligger pa gr~nd av kollusionsfara, dvs. risk 

for att bevis undanrojs eller utredning om brott eljest forsva-

ras. 

Vissa praktiska forhallanden maste aven qeaktas nar det galler 

att reglera mojligheterna for haktad att ta emot besok. Sadana 

faktorer som tillgangen pa lampliga lokalutrymmen, dagsrutiner, 

tider for bespisning m.m. samt personaltillgang paverkar givet

vis besoksmojligheterna. 

Fran allmiin s:rnpunkt sett synes ernellertid den ordningen bora 

gall~ att i den man hinder for besok inte foreligger med hansyn 

till fara for sakerheten eller kollusionsfara, besok bor tilla

tas SU l~ngt detta ~r rnojligt med h~nsyn till de rent praktiska 

forutsattningarna for mottagning av besok. 
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Sarskilt angelaget ar att haktade inte hindras fran att 

ta ernot besok av narstaende annat an om starka skal moti

verar det. For att den haktade skall kunna klara pafrest

ningarna battre under frihetsberovandet ar det salunda i 

regel betydelsefullt att hans ko~takt med familjernedlernmar 

och andra narl:::ltaende kan upprattM,llas i sa stor utstrack

ning som mojligt. 

F.n. ar besekstiderna pa manga hall korta. En stravan ber 

darfer vara att seka utoka dessa tider, sa att.besekens 

syfte inte motverkas genom tidsbrist. En speci~ll svarig

het darvidlag utgor bristen pa beseksrum. Lampliga rum fer 

besok saknas f.n. i de fIesta hakten, vilket medfer att 

besok kan tillatas endast undantagsvis. I den man man ge

nom lokalmassiga omdisponeringar kan ferbattra forutsatt

ningarna fer besek vid befintliga hakten, ber mejligheter

na hartill tillvaratas. Vid planering av nya hakten ber 

behovet av beseksrum naturligen ocksa agnas tillborlig 

uppmarksamhet. 

En organiserad besoksverksamhet forekommer numera i vissa 

hakten bl.a. genom sarskilda anstaltsbesokare (Roda korset 

och overvakar1eforeningar), NAV -ledamoter (anstal tens namnd 

for den andliga varden), m.fl. Aven de besok som gors av 

bibliotekspersonal som ett led i bokutlaningen bar namnas 

i detta sammanhang. Dessa ski Ida slag av besoksverksamhet 

har fran olika synpunkter visat sig ha ett obestridligt 

yarde for att underlatta de haktades situation och bar 

darfor understodjas i mojlig utstrackning. 

Besek av narstaende och andra privata besek sker f.n. prak

tiskt taget alltid under bevakning. Bland haktespersonal 

anses detta ha bidragit till att man i stort sett lyckats 

halla haktena fria fran insmuggling av narkotika m.m. I ett 

hakte (haktesavdelningen pa Hall) har man dock enligt upp-



89 

gift. sedan ar 1972 i stor utstrackning ti1lAtit obevakade 
• 

besek. Erfarenheterna darav uppges i det vtlsen.tliga ha 
varit goda. 

Det ar av flera skal enskvart att b(~sok hos haktade ken aga 

rum utan bevakning i sa stor utstrackning som mejligt. Por

del~rna harmed maste dock vagas mot de·risker som,obevakade 

besek kan i:meb1.ira. Pramfer all t Saller det faran for att 

den besokande smugglar in vapen, narkotika·m.m. Aven 

kollusionsfara maste beaktas i ferevarande sammanhang. 

Om man genom lagstiftning skulle soka begra?sa mojligheterna 

till bevakade besek skulle konsekvensen darfor kunna bli 

att man sag sig nodsakad att helt vagra besok i storre 

utstrackning an f.n. En sadan tJ.tveckling skulle naturligtvis 

vara olycklig. Liksom hittills ber det darfor finnas ~ojlig

het att lata besok hos haktade aga rum under bevakning. 

I KraL (29 §) har inforts en mojlighet att som villkor for 

besok av sakerhctsskal foreskriva att den besokande under

kastar sig kroppsvisitation. Syftet med bestammelsen ar 

att ooka hindra insmuggling av narkotika, vapen a.d. Aven 

om insmugglingsrisken hittills inte varit nagot storre 

problem vid haktena, talar overvagande skal for att infora 

en motsvaral1de bestammelse om kroppsvisitation aven i den 

nya htikteslagen. Mojlil!;heten att visi tera besokande kan 

salunda bl. a. tankas u:rlderla'~ta en okad forekomstav obe

vaknda besok •. Den besi:Hcande kan da i visaa fall stlillas 

infor valet ntt anting'len underga. kroppsvisi tation och i 

su fall fA gora besoket obevakat eller att aystl\ fran 

kroppsvisitation med den foljden att besoket far ake under 

bevakning. Oberoende harav ken omstandigheterna ibland 

ocksa. 'tankas vara sadalla att kroppsvisi tation av den be

aokande framstur som n10dvandigt av sakerhetsskiil for att 

beaoket over huvud tag'l:lt skall tillatas. En TIlojlighet att 

krava kroppsvisitation kan da ~a den fordelen att besoket 

i regel inte ken vagral;: med hfinvisning till risken att den 

besokande bar pa. gig oU11Atet forema,l, t.ex. vapen. A.vaIl 

i fall d& det foreliSier kollusionsfara ken det vara till 
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fordel att kunna foresk~~va kroppsvisitation som villkor 

for besek. 
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De synpunkter som framforts i det foregaende motiverar en 

omarbetning av bestammelserna om besok. Bestammelserna, 

som bor ha sin plats i 10 § hakteslagen, torde bora ut

formas efter forebild av besoksreglerna i 29 § KraL, med 

de modifieringar som ar pakal1ade med hansyn till de bada 

lagarnas olika"~illampningsomrAden. 

Sllunda bor i 10 § fersta styoket foreskrivas att" haktad 

far motta besok i den utstraokning det lamplig~n kan ske. 

Vidare bor foreskrivas att han inte far ta emot besok som 

kan medfora fara fran sa1cerhetssynpunkt ooh att den som ar 

haktad pa grund av misstankeom brott inte heller far 

motta besok som kan medfora fara for att bevis undanrojs 

eller utredning om brott eljest forsvlras. 

I fraga om bevakning bor i 10 § andra styoket fareskrivas 

att tjansteman "lid forvaringslokalen skall "lara narvarande 

"lid besol~, om det ar pakallat av sakerhetsskal eller for 

att undvika att bevis undanrojs eller utredning om brott 

eljest forsvaras. 

En bestammelse om kroppsvisitation m.m. bar inferas·i tredje 

styoket av 10 § nya lagen. Bestammelsen bar ange att under 

ferutsattningar som anges i andra styoket av paragrafen kan 

som vil1kor for besek foreskrivas att den besakande" under

kastar sig kroppsvisitation eller medger undersokning av 

vaska, kasse eller annat dylikt som han viII medfora "lid 

besoket. 

Sadan kroppsvisitation av besekande som avser att hindra 

insmugg1.ing a"l vapen ooh andra metallforemal ber i storsta 

mojliga utstraokning inskranka sig till undersokning med 

hjalp av elektrisk metalldetektor sller liknande teknisk 

anordning. 
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Den i 8 § andra styeket hakteslagen intagna hanvisningen 
-till bestammelser om ratt' for forsvarare att sammantraffa 

med den som ar haktad bor med i sak of orand rat innehall 

fa sin plats i ett fjarde styeke av 10 § nya lagen. 

Det bor erinras om att frivardspersonal under tjanstgoring 

i hakte inte ar underkastad besoksreglerna. Detsammn tOl-de 

galla personundersokare. Daremot torde besoksreglerna i 

prineip vara tillampliga pa lekmannaovervakare oeh fortroende

man liksom pa. soeialvardstjansteman Qeh tjansteman vid 

arbetsformedling. 

Bestammelser motsvarande 13 § ti.llampningskungorelsen 

torde inte behova infHras i tl11ampningsforordningen. 

F.n. lean htiktade endast i myeket begransad utstraekning 

ha telefonoamtalmed personer utanfor forvaringslokalen. 

I den mEm sadana samtal anda forekommer torde de i regel 

. ske fran telefonapparat i tjansterum som disponeras av 

haktespersonal. 

Med 1~ begransningar som ar nodvandiga med hansyn till 

kolJuiionsfar:a oeh fara fran sakerhetssynpunkt synes det 

onskvUrt att mojligheterna for haktade att telefonera okas 

genom utt flera telefonapparater installeras i haktena. 

Pa motsvarande satt som i frlga om kriminalvArdsklientelet 

(30 § KraL) tarde i nya hakteslagen darfor bora inforas 

bestammelser som reglerar haktades ratt att ha telefonsamtal. 

Bestammelserna, som bor ha sin plats i 11 § I' bor utformas 

i nara averensstammalse med vad som avses galla i fraga om 

besok, varvid reglerna om bevakade besok bar motsvaras av 

regler om avlyssning av telefonsamtal. 

Salunda bar i tarsta styeket av 11 § nyu lagen foreskrivas 
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att telefonsamtal mellan haktad och person utom forvarings

lokalen far aga rum i den utstrackning det lampligen kan 

ske', att den hlH:tade skall forvagras telefonsamtal sam kan 

medfora fara fran sakerhetssynpunkt samt att den som lir 

haktad pa grund av misstanke am brott inte heller i'ar ha 

telefonsamtal sam lean medfora fara for att bevis ur1danrojs 

eller utredning am brott eljest forsvaras. 

I andra stycket av 11 § samma lag bar foreskrivas att 

tjansteman pa lampligt satt skall avlyssna telefonsamtal 

am det ar pakallat av slikerhetsskal ell~r for ait undvika 

att bevis undanrojs eller utredning am brott eljest for

svaras. Dock bar av integritetsskyddshansyn samtidigt fore

nkrivas att avlyssning fur aga rum endast med den haktades 

vetskap. Med beaktande av de i 21 kap. 9 § RB angivna 

principerna for offentlig forsvarares ratt att i en rum 

meddela siC ~ed den hilktade bar vi dare anges att telefon

oamtal med dennes offentlige forsvarara inte f~r avlysanae. 

Den foreslagna regeln att telefonsamtal skall vagras am 

fara fran sakerhetssynpunkt fareligger, innebar bl.a. att 

am ett paborjat samtal utvecklar sig darhan att sadan fara 

foreligger, oamtalet skall avbrytas. 

'vidare bor papekas att det forhu.llandet at't· telefonsamtal 

med offentlig farsvarare inte far avJ,.yssnas sjiUvfallet 

inte hindrar att tjansteman vid paringningen kontrollerar 

att samtalet verkligen ager rum med den offentlige for

svararen. Detsamma galler givetvis i fall da medgivande 

till telefonsamtal endast aV$ett viss myndighet eller en

skild person. 

" 

Reglerna om beslut i fragor om besok och telefonsamtal 

behandlas i avsnitt 12. 



11 PERMISSIONER 

11.1 Nuvarande bestammelser m.m. 

I 9 § hakteslagen finns en bestammelse som anger att 

haktad far medges att besoka narstaende som ar svert sjuk 

eller bevista narstaendes begravning. Han kan ocksa i 

annat fall da synnerliga skal foreligger fa medges att 

lamna forvaringslokalen for vi ss kor·t tid. En gemensam 

forutsattning for meddelande av till stand enligt denna 

paragraf ar att missbruk inte kan befaras. Tillstand 

meddelas enligt 11 § tillampningskungorelse~ av.fore

standaren for forvaringslokalen. Vidare kravs tillstand 

av forundersokningsledaren eller aklagaren i fraga om 

den som ar intagen pa grund av misstanke om brott samt 

av vederborande polismyndighet i fraga om den som tagits 

i forvar enligt utlanningslagen. 

-
I forut namnda cirkular C 72 har RA meddelat foljande rad 

och anvisningar rorande aklagarens tillampning av ifraga

varande bestammelser. 

Att en haktad person hindras att besoka narstaende som ar 
svart sjuk eller att bevista narstaendes begravning kan 
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av humanitara skal knappast ifragakomma annat an i undan
tagsfall. Vill haktad for annat andamal l1imna forvarings
lokalen ;for viss kort tid, far fragan om till stand skall 
ges bedomas med hansyn till styrkan av de skal han anfar 
till stod for sin begaran och 0vriga omstandighGter. Aven 
om det ar en viktig angelagenhet som den haktade viII skata; 
ar det inte givet att en permission ar pak~llad; arendet 
kan kanske uppskjutas eller ombesarjas av nAgon annan. Det 
maste beaktas, att riskerna for att den haktade missbrukar 
permissionen kan vara stora. Aklagaren bar i all~anhet 
stalla som villkor for tillstand till permission att denna 
sker med bevakning. 

11.2 KAIK 

KAIIC foreslilr en mera generell avfattning av den nuvarande 

lagbeztammelsen om permission i syfte att antyda nAgot 

okade mojligheter att medge sadan. Enlist forslaget skulle 
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hakta~ fa beviljas tillstand att lamna forvaringslokalen 

for viss kort tid for att 'skota personlig angelagenhet 

av synnerlig vikt, om missbruk inte kan befaras. 

11.3 Overvaganden oeh forslag 

Liksom f.n. bar det endast i speeierla fall vara mojligt 

att ge haktad tillstAnd att larona forvaringslokalen for 
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viss kort tid (s.k. permission). De viktigaste hithorande 

fallen galler besok hos narstaende sam ar svart sjuk eller 

narvaro vid narstaendes begravning. Aven i andra situationer 

kan det emellertid tankas foreligga synnerliga ~~al for 

at~ ge haktad tillstand att lamna forvaringslokalen for 

viss kort tid. En gemensam forutsattning for medgivandet 

bar liksom f.n. vara att missbruk inte kan befaras. 

Med hansyn till det anforda bor i nya hakteslagen(12 §) 

inforas bestammelser sam i sak overensstammer med bestammel

serna i 9 § nuvarande lag. Dessuto.m bar i det nya lagrummet 

anges att den haktade under vistelsen utom forvaringslokalen 

skal1 vara sta11d under bevakning, om inte sad~~ ti11syn 

av sarski1da skal kan antas vara obehovlig. I allmanhet 

tarde bevakning inte kunna underlatas. 

Reglerna om beslut i fraga am permission behandlas i av

snitt 12. 

12 PROVNINGEN AV VISSA TILLSTANDSFRAGOR M.M. 

12.1 Nuvarande bestammelser m.m. 

Sam framgar av redogorelserna i tidigare avsnitt (8.1, 9.i, 
10.1 oeh 11.1) innehaller tillampningskungorelsen bestammel

zer om tillstandsgivningen i vissa arenden enligt hakteslagen. 

SA1unda foreskrivs i 11 § namnda kungorelse att forestanda

ren for forvaringslokalen medde1ar tillstand for intagen 

att avsanda eller ta ernot brev eller annan forsandelse eller 

att ta ernot besok e11er att jam1ikt 9 § hakteslagen lamna 
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forvaringslokalen. Dessutom kravs enligt samma paragraf 

i fraga om den som ar int-agen pa grund av misstankeom 

brott tillstand av undersokningsledaren eller, om fHr

undersokningen har avslutats, aklagaren sernt i fraga om 

den som tagi ts i forval' jamlikt utlanningslagen tillstand 

av vederborande polismyndighet. Vidare innehaller 9 § 
tillampningskungorelsen en bestammelse enligt vilken 

undersokningsledaren eller, om forundersokningen har av

slutats, aklagaren ager foreskriva att den sam ar intagen 

pa grund av misstanke om brott inte far lasa tidskrifter 

eller tidningar eller inneha radioapparat. 

RA har i forut namnda eirkular C 72 anfort foljande syn

punkter pa aklagares tillampning av forevarande bestammel-

ser. 

Av - - - framgar att aklagaren i varje sarskilt fall maste 
ta stallning till i vilken utstraekning den haktade skall 
vara avskuren fran kontakt med yttervarlden. 

Av betydelse for aklagarens provning ar i forsta hand 
grunderna for haktningen. Det ar framst nar kollusionsfara 
anses foreligga som det finns skal for aklagaren att in
nkranka den haktades mojligheter till kommunikation med 
yttervarlden. I bestammelserna om behandlingen av haktade 
oeh anhallna anges som grund for inskrankning betraffande 
brevvaxling oeh besok forutom kollusionsfara oeksa aven
tyrande av ordning oeh sakerhet. Vad som inbegrips under 
detta begrepp ar oklart. Darmed torde emellertid avses inte 
endast ordning oeh sakerhet inom anstalten utan aven andra 
forhallanden. Det bar enligt mi'n mening i forsta hand an
!comma pa haktesforestandaren att beakta ordnings- oeh saker
hetssynpunkterna.Men aven aklagaren, som oftast har den 
basta kannedomen om den misstankte oeh omstandigheterna 
kring brottet, har vid sin provning att beakta sadana syn
punkter. Det kan t.ex. vara fraga om att hindra planering 
av rymning eller ny brottslighet. Oavsett ansvarsfordel
ningen mellan haktesforestandaren oeh aklagaren ar det 
emellertid naturligt att man tillhandagar varandra med 
upplysningar av betydelse for den haktades behandling. 

Vid den avvagning aklagaren har att gora mellan a ena sidan 
betydelsen av att den haktade kan uppratthalla kontakter med 
yttervarlden oeh a andra sidan risken for att sad~na kontak
ter missbrukas maste saval brottets beskaffenhet som den 
haktades person oeh personliga forhallanden beaktas. Bedom
ningen far grundas pa det material som kommit fram i aren
det oeh pa andra for aklagaren kanda omstandigheter. Ftirut
sattningarna for att tillata kontakt med yttervarlden maste 
vidare bedtimas nagot olika beroende pa vilken form av kon
takt som det ar fraga am. Vad som galler brevvaxling oeh be
sok behover t.ox. inte galle ratten att inneha radioapparat. 
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12.2 Overvaganden oeh'forslag 

Nuvarande ordning intlebar att forestandaren for forvarings

lokalen (i det faljamle kallad haktesfarestandaren) har att 

meddela be slut i olika fragor som regleras i hakteslagen 

oeh tillampningskungorelsen. Detta galler t.ex. tilJ.stand 

till brevvaxling, besok oeh permission. I fraga om den 

som ar intagen pa grund av misstanke om brott kravs dess

utom i namnda fragor tillstand av farundersokningsledaren 

eller aklagaren. Denne beslutar oeksa ensam om forbud for 
• 

den intagne att ha tillgang till tidskrifter, ti~ningar 

eller radioapparat. 

Det ar inte i forfattning uttryckligen angivet huruvida 

haktesforestandaren eller aklagaren (vad som sags i det 

foljande om aklagare galler aven forundersokningsledare) 

vid sin tillstandsprovning var for sig har att beakta alIa 

eller endast en del av de faktorer som ar avgorande for om 

visst tillstand skall ges eller inte. Nar det galler kollu

sionsfaresynpunkter, dvs. fragan om hinder for tillstand 

foreligger pa grund av fara for att bevis undanrajs eller 

utredning om brott eljest forsvaras, ar det uppenbart att 

aklagaren ligger narmast till att ta stallning i fragan. 

Vad daremot galler ordnings- oeh sakerhetssynpunkter torde 

det narmast ankomma pa haktesforestandaren att beakta sadana 

synpunkter. Aven aklagaren torde doek enligt gallande regler 

ha ett visst Cl.nsvar i sadana fragor. Hur det narmare for

hallersig med ansvarsfordelningen mellan haktesfarestandaren 

oeh aklagaren synes i viss man vara oklart. 

Det synes mot bakgrund av ved som nyss sagts onskvart att 

fragan om ansvarsfardelningen mellan haktesfarestandare oeh 

aklagare i tillstandsgivningsfra.gor regleras klarare an 

vad som f.n. ar fallet. Lampligen bar darvid den ordningen 

galla att aklagarens avgorande endast skall avse Atgardens 

tillatlighet fran kollusionsfaresynpunkt. Mad denna begrans

ning bar det vara haktesfarestandaren 80m i ovrigt beslutar 

n. 
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i fraga am sadana atgarde; sam brevvaxling, besok oeh 

telefonsamtal. Darav foljer att aklagaren i fortsattningen 

inte skall prova am viss atgard skall tillatas med hansyn 

till sakerhetssynpunkter. Aklagarens funktion i detta av

seende bor begransas till en skyldighet att halla haktes

forestandaren underrattad am forhallanden sam hal' betydelse 

fran sakerhetssynpunkt for behandlingen av den haktade. 

I 5 § hakteslagen finns en bestammelse sam anger att laka

res anvisning rorande varden av den sam ar sjuk skall beak

tas. Enligt vad sam foreslas i avsnitt 13.3, kommer en be

stammelse med likalydande innehall att inforas 1 den nya 

lagan. Sam JO anfort i ett nyligen avgjort arende (802/74) 

tarde under bestammelsen inrymmas bl.a. lakares foreskrift 

angaende placering av haktad tillsammans med annan intagen. 

Att sadan foreskrift skall beaktas vid haktesforestandarens 

provning av gemensamhetsvistelse enligt 3 § andra styeket 

nya lagen bor uttryckligen framga av forfattningstexten. 

Enligt gallande regler har vederborande polismyndighet 

- jamte haktesforestandaren - att besluta betraffande 

brevvaxling, besok oeh permission i fraga am den sam tagits 

i forvar enligt utlanningslagen. Pa motsvarande satt sam 

bet~affande aklagare bor polismyndighetens beslutsfunktion 

ersattas med en skyldighet att underratta haktesforestanda

ren am forhallanden sam ar av betydelse fran sakerhetssyn

punkt. ITnderrattelseskyldigheten bor aligga vederborande 

polischef. 

Haktesforestandaren utovar f.n. beslutsfunktionen nar det 

galler permission, dvs. tillstand for intagen att lamna 

forvaringslokalen for viss kart tid. Provningen av sadan 

frega ar ofta av sarskilt kanslig nature Lampligen bor dar

for beslut i fragan meddelas av hogre chef, namligen chef 

for kriminalvardsregion eller polischef beroende pa vilket 

slag av hbG:te eller annan forvaringslokal det ar f'raga om. 

Det bor iiven ankomma pa nu angivna befattningshavare att 



rneddela foreskrifter i fraga om forbud for intagna att 

ta ernot forsandelser av annat slag an brev eller annan 

skriftlig handling. 

Mot bakgrund av overvagandena i det foregaende bor forfatt

ningsbestammelserna i fraga om forfarandet vid tillstands

provningen ornarbetas. I 15 § nya hakteslagen bor tas in 

bestarnmelser som reglerar aklagares funktion i detta han

seende. Salunda bor i paragrafens forsta stycke foreskrivas 

att betraffande den som ar haktad pa grund av misstanke 

om brott det ankommer pa undersakningsledaren eller Aklagaren 

att dels avgora om eller i vad man hinder far medgivande 

enligt 3 § andra stycket (gemenskap) eller 9-12 §§ (brev 

och annan forsandelse, besak, telefonsamtal, permission) 

moter pa den grund att atgarden kan medfara fara for att 

bevis undanrojs eller utredning om brott eljest fersvaras 

och del~ avgora fraga om inskrankningar enligt 6 § tredje 

stycket (tidningar m.m.). 

Av hansyn till den haktades berattigade intressen bor vidare 

i ett andra stycke av 15 § nya lagen foreskrivas att om av

gerande enligt forsta stycket innebar hinder for medgivande 

eller eljest inskrankning i haktads ratt, avgorandet skall 

omprovas sa ofta anledning dartill uppkommer. 

De ytterligare bestammelser som kravs pa forevarande omrade 

bar lampligen tas in i tillampningsforordningen. SAlunda 

bar i 6 § forS1;a stycket anges att med de begransningar som 

foljer av 15 § nya hakteslagen forestandaren for forvarings

lokalen beslutar i fragor om tillstand for intagen att av

sanda eller motte brev eller annan forsandelse, motta besok 

eller att ha telefonsamtal. Vidare bor foreskrivas att det

samma galler i fraga om tillstand for intagen att vistas 

tillsammans med e~ eller flera andra intagna, varvid dock 

i forekommande fall lakares anvisning rorande varden av den 

som ar sjuk skall beaktas. 

Dessutom bor i 6 § andra stycket tillampningsforordningen 



fore~krivas att i fraga om tillstand for intagen att enligt 

12 § nya lagen lamna forvaringslokalen (permission) beslutar 

med i forsta stycket forsta punkten angivna begransningar 

(1) chef for kriminalvardsregion betraffande den som ar in

tagen i allmant hakte, haktesavdelning vid lokalanstalt 

inom regionen eller haktesavdelning vid riksanstalt som 

ar geografiskt belagen inom regionen och (2) polischefen 

betraffande den som ar intagen i polisarrest. 

I paragrafens tredje stycke bar intas en bestammelse som 

anger att foreskrifter i fraga om forbud fo~ intagna att 

ta emot.forsandelser av annat slag an brev eller annan 

skriftlig handling meddelas av i andra stycket angivna be

fattningshavare. 

Bestammelser om underrattelseskyldighet bor ges i fjarde 

stycket av paragrafen. Dar bar fareskrivas att undersoknings

ledaren eller aklagaren skall utaver vad som foljer av 15 § 
nya hakteslagen h~lla farestandaren underrattad om for

hallanden som har betydelse fr~n sakerhetssynpunkt for 

behandlingen av den som ar intagen pa grund av misstanke 

om brott. Vidare bar anges att sadan underrattelseskyldig

het eligger aven vederborande polischef i fraga om den som 

tagits i forvar enligt utlanningslagen. 

13 ;3 JUKV j\.RD III. M . 

13.1 Nuvarande bestammelser m.m. 

I 5 § hakteslagen anges bl.a. att vid behandlingen av 

haktad person erforderlig hansyn skall tas till hans hiHso

tillstand och att lakares anvisning rorande varden av den 

som ar sjuk skall beaktas. De narmare bestammelser i amnet 

som finns intagna i 5 § tillampningskungorelsen innehaller 

foljande. Om intagen foreter teckBn till sjukdom eller be

gHr att lHkare skall tillkallas, skall han undersokas av 

llikare sa snart det kan ske, am inte omstandigheterna foran

leder att sadant ar utan gagn. Behover intagen sjukhusvard, 
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skal~ sudan beredas honom, sa snart det kan ske. Forlossning . 
av intagen kvinna skall savitt mojligt ske pa sjukhus eller, 

forlossningshem. £ostnad for sjukvard far inte al~ggas 

intagen. 0lutligen foreskrivs i paragrafen att underrattelse 

ofordrojligen skall l~mnas n~r3taende om intagen avlider 

eller traffas av svarare sjukdoms- eller olycksfalL 

I 6 § till~mpningskungorelsen regleras den situationen att 

kvinna vid intagning medfor spatt barn eller after intagningen 

fader barn. Farestandaren for fervaringslokalen kan da eiter 

samrad med lakare medge henne att behalla barnet hos sig 
\ 

under amnincstiden. Har sadant medgi vande Himnat's eller 

vagrats, skall barnavardsassistenten i lanet omedelbart 

underrattaG. 

nil. har i ciri:uUi.r den 19 december 1969 (c 58) anfort foljande 

rorande beh~ndlingen av haktad som 0verferts till allmant 

sjukhu8. 

I 5 § tillampnin,;sl:ungtirelsen till lagen (1958: 213) om 
behandlingen av haktade oeh anhallna m.fl. foreskrivs att am 
intagen fir i behov av sjukhusvard sadan skall beredas honom 
sa snart ske kan. Darvid forsoker man i fersta hand till
godose vardbehovet inom anstalt, som star under kriminalvards
styrelsens overinseende. Kan erforderlig undersokning eller 
behandling inte lampligen ske in om sadan anstalt, averfors 
den intagne till allmant sjukhus. Aven efter det att den 
intagne salunda overfarts till allmant sjukhus, svatar 
kriminalvarden for att han star under erforderlig tillsyn. 
Det aligcer darfer styresmannen att vid behov i samrad med 
chefen for sjukvardsinrattningen anordna bevakning under 
vistelsen utom anstalten. l/lejlic:;heterna att anordna till
fredsstallande bevakning torde dock i regel av pralctiska 
skal vara begransade. Det ar ocksa forstaeligt att den 
ansvarige lakaren av hansyn till den intagnes halsotill-
stand oeh till ovriga patienters trivsel ofta inte ar be
nagen att medge nagra langtgaende bevakningsanordningar 
inom sjukhuset. Av dessa skal lean det bara i undantagsfall 
forekomma att den intagne pa sjukhuset bevakas aV kriminal
vardspersonal. Bortsett fran speciella fall, t.ex. psykiskt 
sjuka personer vilka bedoms som farliga, kan nagra egentliga 
bevaknings- eller kontrollatgarder bara i ringa utstrackning 
paraknas fran sjukhuspersonalens sida. 

lIar det galler en intagen sam ar haktad ar det av vikt att 
aklagaren, som bast Kanner s~dnen till haktningen och har a tt 
meddela foreskrifter om besck, brevvtixling m.m., blir under-

I' 
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rattad om overforandet till allmant sjukhus. Underrattelsen 
bor savitt mojligt lamnas fore overforandet. Vid akuta sju~
domsfall o. dyl. later d.e·tta sig dock inte all tid gOl~a. I . 
sadana fall bor aklagaren underrattas sa snart det kan ske 
efter overforandet. Kriminalvardsstyrelsen har forklarat 
sig amna utfarda anvisningar harom till styresmannen vid 
fangvardsanstalterna och de allmanna haktena. 

Syftet med underrattelsen till aklagaren ar framst att 
bereda denne tillfalle att anfora synpunkter pa bevaknings
fragan. Aklagaren bor salunda med beaktande av det evan 
anforda Qvervaga om det kan anses nodvandigt att den intagne 
ocksa pa sjukhuset bevakas av kriminalvardspersonal och han 
kan verka for att de mojligheter till overvakning genom 
sjukhuspersonalen som kan sta till buds blir tillvaratagna. 
Aklagaren bar under alIa forhallanden lamna haktespersonalen 
de upplysningar om den haktade som ar av betydelse for be
damning av bevakningsfragan. Ar haktad, vilken.befunnits 
vara i behov av psykiatrisk sjukhusvard, att bedoma som 
farlig, bar aklagaren saka utverka att den haktade blir 
averford till sjukhus med specialavdelning for sadana 
patienter. Underrattelsen kan vidare ge aklagaren anledning 
att overvaga huruvida det med hansyn till den htiktades 
halsotillstand ar nadvandigt eller lampligt att lata det 
straffprocessuella frihetsberovandet besta. Anledning kan 
ocksa finnas att uppphava eller andra meddelade foreekrifter 
om besok, brevvax1ing m.m. 

I anslutning till B.A.: s nu namnda cirkula.:r har _l~~~~i!lalv~:-ds

styre1sen i rundskrivelse den 21 december 1972 (nr 116/1972) 

foreskrivit faljande. 

Styresman vid fangvardsanstalt och allmant hakte ekall om
besorja att vederborande aklagare underrattas da fraga upp
star am overfarande av anha11en eller haktad till al1mant 
sjukhus. Savitt mojligt skall samrad med aklagaren aga rum 
fore overforandet. Endast i undantagsfall, vid akuta sjuk
domsfall och liknande, ken det godtas att aklagaren under
rattas i efterhand. Styresmannen skall aven se till att 
aklagaren snarast mojligt erha1ler en skrift1ig bekraftelse 
pa overforandet. 

Vid forflyttning till sjukhus utem anstal t a1igger det styres'w 
mannen att i samrad med ak1agaren och vederborande lakare 
vid sjukhuset vid behov anordna bevakning och i samband dar
med meddela erforderliga foreskrifter rorande brevvaxling, 
besak Doh liknande. - - -

13.2 KAIK 

KArK forordar att fragan om haktads sjukvard i sin helhet 

regleras i til1ampningskungore1s~. 
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13.3 Overvaganden och fors1ag 

De nuvarande bestamme1serna am varden av haktad sam ar sjuk 

tarde i sak vasent1igen kunna 1amnas orubbade. Dock bor den 

bestammelse sam reglerar forutsattningarna for lakarunder

sokning av haktad andras satillvida att den ger uttryck for 

en nagot mer vidstrackt skyldighet att foranstalta om sadan 

undersokning an Ln. I formellt hanseende bol:' saval denna 

bestammelse sam vissa andra bestammelser sam nu finn8 i 

tillampningskungorelsen foras over till nya hakteslagen 

dar de tillsammans med nuvarande lagens bestammel~er i 

amnet bor placeras i 4 §. Samtidigt bar vis'sa rJ3daktionalla 

andringar i forfattningstexten vidtas. 

I enlighet harmed bor i 4 § forsta stycket nya lagen fore

skrivas att vid behandlingen av haktad erforderlig hansyn 

ska21 tas till hans halsotillstand och att haktad sam fore

ter tecken till sjukdom eller begar att lakare skall till

kallas, sa snart det ~an ske skall undersokas av lakare, 

am inte sadan undersokning uppenbarligen ar obehovJ.ig. 

Darefter bar i and.ra stycket av paragrafen intas gallande 

bestammelser am att lakares anvisning rorande varden av 

haktad sam ar sjuk skall beaktas och att am den haktade 

behover sjukhusvurd, sad an skall beredas honom sa snart 

det ke.;""! ske. 

I anslutning till sistnamnda bestammelse bor har papekas 

att hinder inte foreligger mot att i forsta hand placera 

den sjuke pa sjukavdelning vid kriminalvar~sanstalt under 

forutsattning att erforderlig undersokning eller behancUing 

dar kan ske och han i ovrigt dar kan gesden behandling 

sam anges i haktesforfattningarna. (Fragan ar behandlad 

av JO i ett den 30 ~pri1 1974 meddelat beslut, Dnr 802/74.) 

lett tredje stycke av 4 § nya lagen. bor intas nuvarande be

stammelse am att forlossning aV,haktad kvinna Savitt mojligt 

skall skepa sjukhus eller. forlossningshem. Slut1igen bor 

i fjarc'Le stycket av paragrafen - i vi~s overensstammelse 

med 37 § KraL - inforas en bestammelse sam anger att den sam 
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enligt andra e1ler tredje stycket vistas utom forvarings

lokalen skall sta under b'evakr..:i.ng, om anledning foreligger 

dartill. 

Nuvarande bestammelse i 5 § tillampningskungorelsen att 

kostnad for sjukvard inte far alaggas intagen torde framsta 

sam sa sjalvklar att nagon motsvarighet till den inte be

hover tas med i den nya forordningen. Daremot bor inforas 

vissa nya bestammelser om underrattelseskyldighet. Dessa 

bestammelser bor ha sin plats i 4 § tilHimpningsforordningen. 

Salunda bor foreskrivas att om intagen fors over ~ill all

mant sjukhu.s med tillampning av 4 § nya laglen, foresM.ndaren 

for forvaringslokalen genast skall underratta sjulchusdirek

toren eller styresmannen for sjukhuset om arten av det f1'i

hetsberovande sam den intagne ar underkastad samt am ovriga ,_ 

forhullanden av betydelse for hans vistelse pa sjukhuset. 

Vidare bor paragrafen innehalla en bestammelse som ange~ 

att u.nderrattelse am overforandet till allmant sjukhus 

av den sam ar intagen pa grund av misstanke om brott snarast 

mojligt skall lamnas till undersokningsledaren eller akl~~ 

garen. 

I ~nlighet m·ed det anforda kommer av nuvarande bestammelser 

i 5 § tillalllpningskungoreisen att oirerfqras till den nya 

forordningen endast den foreskrift sam anger att under

rattelse ofordrojligen skall lamnas narstAende am intagen 

avlider eller traffas av svarare sjukdoms- eller olycksfall. 

M.ojlighet att ge haktad kvirtna tillstand att ha spadbarn hos 

sig under amningstiden foreligger f.n. enligt 6 § tillamp

ningskungorelsen. Den del av bestammelserna harom som regle

rar de materiella iorutsattningarna for sAdt'U1t tillsM.nd 

bor med viss jamkning av innehallet foras over till nya 

lagen (jamfor 41 § KraL) ooh dar plaoeras i 13 §, medan 

de formella reglerna am tillstandsprovningen bar finnae i 

8 § tillampningsforordningen. Vad f.n. ar foreskrivet am 

underrattelseskyldighet till barnavardsassistenten i lanet 

avser nUme!'a barnavardskonsulenten. Foriattningstexten bor 

andras i enlighet harmed. 
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14 FANGSEL 

14.1 Nuvarande bestammelser 

Enligt 2 § forsta stycket hakteslagen far haktad belaggas 

med fangsel endast om det provas erforderligt for att 

forekomma flykt eller eljest ar nod .... ·andigt med hansyn till 

ordning och sakerhet. Belaggs intagen med fangsel, skall 

enligt 2 § tillampningskungorelsen anteckning om etgarden 

goras i sarskild liggare. Anteckningen skall innehAlla 

uppgift om fangslets art, tiden de fangslet anbragtes ocb 

de det borttogs samt uppgift om skalen til~ Atgarden. Den 

som beordrat atgarden skall underskriva anteckriingen. 

I detta sammanhang bor ocksa namnas att i 24 kap. 2 § andra 

stycket brottsbalken finns bestammelser om ratt att bruka 

vald mot haktad m.fl. som rymmer eller satter sig till mot

yarn. 

14.2 KAIK 

I sitt forslag till hakteslag har KAIK tagit in en bestam

mel?e enligt vilken haktad far belaggas med fangsel endast 

om det ar oundgangligen pakallat for att hindra flykt eller 

eljest med hansyn till ordning och sakerhet. I motiven till 

bestammelsen anfers att man vid behandlingen av de baktade 

m.flo inte alltid har sa goda mojligheter att hindra flykt 

eller ordningsstorande beteende genom placering i lamplig 

anstalt eller anstalt~avdelning. Det foreslas darfer 

att fangsel bor fa anvandas .aven i sadant syfte och inte 

enbart nar sakerheten i strang bemarkels'e kraver det. 

14.3 JO:s framstallning 

I en. framstallning till Kungl. I1Iaj: t den 12 juli 1973 har 

JO foreslagit en andring i 2 § tillampningskungorelsen. 

Snligt JO:s mening ber bestammelserna i forevarande paragraf 

om intagens belaggande mad fangsel komplettDras med fore-
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skrift om lakares horande i sadana fall, i overensstammelse , 

med de motsvarande bestammelserna i 73 oeh 74 §§ lagen 

(1964:541) om behandling i fangvardsanstalt. I slcrivelsen 

yttrade JO: 

Vid en jamforelse mellan deasa bestarnmelser i hakteslagen 
beh aesstIIIampriirigskungoreIse samt motsvarande stadganden 
i behandlingslagen faller det i ogonen att man i haktes
fa.llen saknar motsvarighet till behandlingslagens uttryck
liga foreskrifter om lakares horande etc. Enligt min mening 
kan den har foreliggande skillnaden mellan behandlingslagen 
oeh hakteslagen inte saklig'c f.orsvaras. Snarare skulle till 
oeh med an starkare skal kunna anforas for kravet pa att 
lakare skall horas vid anbringande av fangs'el pa haktade 
oeh i detta hanseende darmed jamstallda omhandertagna. 
Dessa 13.1' ju i allmanhet, pa grund av de i regel kortare 
tiderna for omhandertagandet oeh den stora omsattningen av 
intagna pa haktena, mindre kanda for personal en an de in
tagna pa en fangvardsanstalt, vilka senare ju oeksa enligt 
24 § andra styeket behandlingslagens tillampningskungorelse 
(1964:630) snarast efter intagningen skall bli foremal 
for undersokning av halsotillstandet (jfr aven 38 § kriminal
vardsstyrelsens eirkuHir nr 2/1968 om yard i anstal t, vari 
foreskrivits att intagen snarast mojligt efter ankomsten 
till anstalten skall undersokas av dennas lakare). Da det 
dessutom pa manga hall saknas sarskilda hakten oeh de 
haktade i stallet forve,ras pa fangvardsanstal t, uppstar 
den situationen att man pa fangvardsanstalt inte ar tvungen 
att hora lakare vid anbringande av fangeel pa haktad in
tagen men daremot betraffande vanliga intagna. En sadan 
ordning maste anses djupt otillfredsstallande oeh kan 
svarligen forsvaras. Inte heller synes det foreligga storre 
svarigheter att fa kontakt med lakare fran ett hakte an 
fran en fangvardsanstalt. Det intryek jag fatt vid m~na 
inspektioner pa allmanna hakten hal' snarast varit att man 
dar haft lattare att losa lakarfragorna an vad som varit 
fallet pa manga fangvardsanstalter. Jag viII ocksa tillagga 
att jag vid sadana inspektioner kunnat iaktta, att man 
trots att uttrycklig foreskrift darom saknats anda kunnat 
ha som regel att i de fall som hal' avses ta kontakt med 
Hi1co.re. 

14.4 Overvaganden oeh forslag 

Starka skal talar for att haktade m. flo inte bor belaggas 

med fangsel annat an i rena undantagssituationer, da om

standigheterna gar det nodvandigt att tillgrip~ en sa in

gripande tvangsatgard. Det 13.1' darfor angelaget att forut

sattningarna for anvandningen av fangsel preeiseras sa 

noga som mojligt i forfattningstexten sa att tillampningen 
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blir tillr~ekligt restriktiv. 

Enligt nuvarande best~mmelser far h~ktad bel~ggas mad 

f~ngsel endast om det ~r erforderligt for att forekomma 

flykt eller i ovrigt ~r nodv~ndigt med hansyn till ordning 

oeh sakerhet. Inneborden h~rav ar bl.a. att flyktfara 

kan f& motivera att den intagne belaggs med f~ngsel inte 

bara i transportsituationer utan oeksa nar han befinner 

sig i h~ktet eller annan forvaringslokal. Aven om man inte 

all tid har sa goda mojligheter att plaeera h~ktade m.fl. 

i en helt rymningss~ker lokal, kan det starkt ifragas~ttas 

am detta bar kunna foranleda att man tillgriper en sa langt

gaende atg~rd sam f~ngsel. Overv~gande sk~l tal~r i st~llet 
for att man pa samma s~tt som i KraL (23 § andra styeket 

oeh 42 § andra styeket) begr~nsar tillatligheten av f~ngsel 

sa, att flyktfara inte skall kunna motivera bel~ggning med 

f~ngsel annat ~n i transportsituationer. Aven i ovrigt synes 

reglerna bora ansluta sig till den mer restriktiva regleringen 

i nyssn~mnda lag. 

Med h~nsyn till clet anforda foreslas att i 14 § nya haktes

lagen tas in best~mmelser som anger att haktad far bel,i:i.ggas 

med f~ngsel (1) vid transport am det ar nodvandigt av saker

hetssk~l samt' (2) i ovrigt for att betvinga valdsamt upp

tr~dande av den h~ktade, am andra medel visar sig otillraek

liga oeh s~kerheten oundgangligen kr~ver det. 

30m JO anfort i sin framst~llning till Kungl. Maj:t bar en 

bestammelse inforas om skyldighet att hora l~kare rorande 

atgard som inneb~r att h~ktad bel~ggs med f~ngsel. Bestammel

sen h~rom bar utformas i overensst~mmelse med vad sam galler 

enligt KraL. Skyldigheten bar alltsa inte omfatta transport

situationer. I andra styeket av 14 § nya lagen bar darfer 

foreskrivas att l~kare skall sa snart det kan ske yttra sig. 

over atgard enligt samma paragraf forsta styeket 2. 

Den foreslagna bestammelsen am lakares herande foranleder 

att i tilHimpningsforordningen (10 §) bor inferas en fere-
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skrift scm anger att anteekning om beHiggning med fangsel 

skali inneb.alla bl.a. la~ares yttrande, dar sadant skall 

ilmamtaS. Anteekningen bor i transportsituationer ske pa 

transportsedel oeb. i ovrigt i protokoll som sarskilt upp

rattas for andamalet. 

15 OVRIGA FRAGOR RORANDE FORFATTNINGSREGLERINGEN 

Hakteslagen inleds med en paragraf (1. §) som anger att 

haktad skall behandlas med tillborlig hansynsa att skad

liga verkningar av frihetsforlusten savitt mojligt forebyggs. 

I 2 § andra styeket foreskrivs, i overenssiJammelse med vad 

i 24 kap. 11 § RB ar :foreskrivet rorande anhallen, att 

haktad inte far underkastas annan inskrankning i sin frihet 

an som pakallas av andamalet med haktningen samt ordning 

oeh sakerhet. Aven i den nya hakteslagen bor finnas bestam

melser som gel' uttryek for de grundsatser som bor galla i 

fraga om behandlingen av haktad. Dessa bestammelser bor 

lampligen ha sin plats i 1 §. Darvid bor i paragrafens fal'sta. 

styeke anges att den som ar haktad pa grund av misstanke 

om brott eller av annan anledning inte far underkastas 

mera omfattande inskrankningar i sin frihet an som pakallas 

av andamalet med haktningen samt ordning oeh sakerhet. 

Darefter bar paragrafens andra styeke inledas med en fore

skrift som anger att erforderliga atgarder skall vi·dtas for 

att motverka att frihetsberovandet far skadliga verkningar 

for den haktade. Dartill bor knytas den i avsnitt 4 £ore

slagna bestammelsen rorande tillgodoseende av haktaas benov 

av personligt stod eller annan hjalp. 

I 5 § hakteslagen anges att vid behandlingen av den som 

haktats erforderlig hansyn skall tas till hans alde:~, kon 

oeh hiilsotillst'and. Som framgar av avsni ttet 13 forl;3slas 

att i den nya hakteslagens bestammelser om sjukvard m.m. 

tas in en motsvarande beatammelse savitt avser hiinsyns

tagandet till den hiiktades hiilsotillstand. En sarskild 

foreskrift om att hiinsyn oeksa skall tas till den hi:iktades 

a.lder oeh kon torde kunna undvaras i den nya lagen. Att 
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sadant hansynstagande an~a. skall ske ar sjalvklart. 

Enligt 7 § tillampningskungorelsen akall intagen, som 

kvarhallits langre an ett dygn, dagligen vistas utomhus 

minst en timme, om inte hinder moter. En bestammelse i 

amnet ber lampligen ha sin plats i nya hakteslagen och 

utformas after ferebild av motsvarande bestammelse i 13 § 
andra stycket KraL. Det foreslas darfer att i 8 § nya 

hakteslagen tas in en bestammelse som anger att haktad 

skall ha mejlighet att dagligen vistas utomhus minst en 

timme, om inte synnerligt hinder meter daremot. 

Genom det valda uttryckssattet att mejligheten till 

utomhusvistelse skall galla "dagligen",markeras att 

bestammelsen i princip avser frihetsberovanden som 

s tracker sig over Hingre tid an ett dygn. Aven vid kortare 

frihetsberevanden bor dock behovet av utomhusvistelse 

tillgodoses i majlig utstrackning. 

Enligt 10 § hakteslagen har de i lagen upptagna bestam

melserna om h1:iktad motsvarande tillampning pa den som 

anhallits eller gripits pa. grund av misstanke om brott. 

Detsamma bar galla ocksa den som intagits i hakte eller 

polisarrest far forpassning till kriminalvardsanstalt 

samt den som tillfalligt placerats i hakte med stod av 

43 § fersta stycket tredje punkten KraL. Bestammelser 

harom bor tas in i den nya hakteslagen och dar placeras 

i 16 §. Vidare ber i 17 § nya lagen tas in en motsvarighet 

till 11 § nuvarande lag rorande hakteslagens tilHimpnings

omrade i evrigt. 

I 12 ~. Hirsta stycket hakteslagen finns en bestammelse sam 

anger att r:ungl. ;.:aj: t meddelar na.rmare foreskrifter anga.

ende tilla.mpningen av lagen. Eftersom tillampningsforeskrift

er kan utfardas i administrativ ordning aven utan sted av 

ett i lag givet bemyndigande kan en lagbestammelse i amnet 

undvaras. Det foreslas da.rfer att i nya hakteslagen inte 

infors nag on motsvarighet till 12 ~ fersta stycket nuvarande 

lag. 
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I 3 ~ forsta styeket tillampningskungorelsen foreskrivs 

att visitation av kvinna'inte far verkstallas eller be

vittnas av annan an kvinna eller lakare. En ny bestammelse 

i amnet, som bor fa sin plats i 3 § forata styoket tillamp

ningsforordningen, bor lampligen ange att visitation av 

intagen endast far verkstallas oeh bevi ttnas av Hikare, 

sjukskoterska eller person av samma kOn. 

Nuvarande bestammelser om transport av intagen i 14 § 

tillampningskungorelsen bor med vissa jamkningar overforas 

till tillampningsforordningen oeh dar placeras i 9 §. , 

16 AVSLUTANDE SYNPUNKTER 

Som forut anforts (avsnitt 3) forutsatter ett fullatandigt 

genomforande av de i promemorian foreslagna prineiperna 

for behandlingen av haktade m.fl. vissa resursforstark~ 

ningar, sarskilt i fraga om haktenas,byggnadsmassiga ut

formning. Fragan om sadana resursforstarkningar maste av 

flera skal tas upp i olika etapper. En viss forsilctighet 

i bedomningen ar ocksa pakallad med hansyn till den pa

gaende utredningen om oversyn av bestammelserna om hakt

ning m.m. Vid sadant forhallande synes uet bli nodvandigt 

med en prioritering som i forst a hand tillgodoser de mest 

angelagna behoven. Sarskild uppmarksambet bor darvid ag

nas de hakten som har det storl::ita antalet intagna med lAnga 

haktningstider. 

Aven om det salunda inte kan forvantas att forandringar i 

frAga om haktenas utformning kan realiseras pA kort tid, 

foreligger som forut namnts anledning att redan nu genom

fora den i promemorian foreslagna nya lagstiftningen om 

behandlingen av haktade m.fl. Ett sadant tillvagagAngs

satt kan visserligen fa till foljd att visaa materiella 

bestammelser om behandlir~ens utformning i en del fall 

inte redan fran borjan kO!1'llUer att kunna tillampas i av

sedd utstraekning utan forst smaningom i takt med forand

.ringar i haktesbestandets utforruning. Sarskilt g,aller det

tC'l. de vidgade :d5jligheterna for hiiktade att vis'taB till-
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. sammans med andra intagna. Nfunnda oUigenhe.ter bar dock 

kunna accepteras med hansyn till det angelagna i att f~ 

till stand en ny lagstiftning som ar battre agnad an den 

nuvarande att framja ett positivt utvecklingsarbete pa 

farevarande omrade. Under ett avergangsskede bar det an

da i ej obetydlig utstrackning vara majligt att utnyttja 

befintliga lokali teter P~l ett satt som kan U'nderlatta de 

halctades situation i Qverensstammelse med intentionerna 

bakom den nya lQgstiftningen. 

t 
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17 OVERSIKT OVER FORFATTNINGSFORSLAGENS MOTSVARIGHETER 
I Hii.KTESLAGEN (1958:213) OCH TILLAMPNINGSKUNGORELSEN 
(1958 :214) 

Forslaget till Gallande millande 
hakteslag hakteslag tillampningskungorelse 

1 § 1 st. 2 § 2 st. 
1 § 2 st. 1 § 
2 § 3 § 
3 § 4 § 4 § 
4 § 5 § 5 § 
5 §' 6 § 8 § 
6 § 7 § 9 § 
7 § 7 § 
8 § 7 § 
9 § 8 § 

10 § 8 § 
11 § 
12 § 9 § 
13 § 6 § 
14 § 2 § 1 st. 

15 § 9 § 1 st., 11 § 
16 § 10 § 
17 § 11 § 
18 § 12 § 2 ct. 
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Forslaget till 

tilUimpningsfo rordning 

1 § 

2 § 

3 § 
4 § 1 o. 2 st. 

4 § 3 st. 

5 § 
6 § 

7 § 
8 § 
9 § 

10 § 
11 § 

12 § 

Gallande 

tillampningskungorelse 

1 § 

3 § 

5 § 2 st. 

8 § 2 o. 3 st. 
11 § 

12 § 
6 § 

14 § 
2 § 

10 § 

15 § 
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