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 Justitiedepartementet 
103 33 Stockholm 

Transporter av frihetsberövade (SOU 2011:7) och 
Transporter av frihetsberövade – En konsekvensana-
lys (Statskontoret, rapport 2011:28)  

(Ju2011/1164, Ju2011/7648) 

Sammanfattning 

Förvaltningsrätten instämmer i utredningens förslag att Kriminalvårdens trans-

porttjänst ska överta ansvaret för transporter av frihetsberövande personer och 

att verksamheten ska vara anslagsfinansierad. Vad gäller utförandet av transpor-

terna anser förvaltningsrätten att förslaget behöver vissa justeringar och tillägg 

enligt nedan.  

 

Förvaltningsrätten har inte något att erinra mot Statskontorets analys.  

Allmänt 

Förvaltningsrätten har möjlighet att begära hämtning av personer som kallats till 

muntlig förhandling vid vite. Detta används emellertid endast undantagsvis. I 

stället tillser den institution, där den omhändertagne vistas, transport till för-

handlingen. Därvid kan Statens Institutionsstyrelse och socialnämnder anlita 

transporttjänsten. Direkta bestämmelser som reglerar dessa myndigheters ansvar 

för att förflytta den tvångsomhändertagne till och från domstolsförhandling sak-

nas. 

11.5 Övervägande och förslag 

Utredningen redovisar inte hur informationen mellan beställande myndighet och 

privat utförare eller mellan Kriminalvårdens transporttjänst och privat utförare 

ska regleras. Bestämmelser om sekretesskydd för uppgifter i uppdraget saknas. 
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12.4.1 Inrikesverksamheten 

Särskilt om samverkan för att minska transportbehovet 

Frågan om personlig inställelse eller inställelse per videolänk/telefon i stället för 

personlig inställelse i förhandlingslokal och kostnaderna för installation av video-

konferensutrustning i institutioner där den berörde vistas har inte analyserats. 

17.6.2. Förtydliganden av förutsättningar för handräckning 

Behovet av en komplettering av bestämmelserna om handräckning 

Det kan övervägas om det behöver tydliggöras vem som ska bedöma om förut-

sättningarna är uppfyllda eller konsekvenserna av oenighet mellan beställande 

myndighet och Kriminalvårdens transporttjänst.  

17.6.3 Innebörden av begreppet biträde 

Det bör finnas en möjlighet för den myndighet som begär handräckning att an-

visa medverkande personal från annan myndighet, t.ex. att Statens Institutions-

styrelse anvisar tjänsteman hos socialnämnd, hos landsting etc.  

18.4 Överväganden och förslag 

För personer som bereds tvångsvård har inte övervägts om övernattning i Sta-

tens Institutionsstyrelses anläggningar eller HVB-hem kan utnyttjas i stället för 

placering i polisarrest eller häkte.  

20 Myndigheternas behov av information i samband med 
handräckning 

Om verkställande myndighet kan överlämna uppdraget till en privat utförare 

måste sekretesskyddet för informationen ses över. Jämför kommentar 11.5 ovan. 

Författningsförslag 

Ett alternativ till att överväga justeringar i flera författningar är att överväga en 

ny lag om transporter av frihetsberövade m.fl. I en sådan lag skulle kunna defi-

nieras vilka transporter – handräckning och andra transporter – som omfattas, 

vem som får genomföra transport, vem som får transporteras, vem som får be-

gära transport, vilka förutsättningar som gäller för transportbegäran samt vilka 

tvångsmedel som får användas vid transporterna. I de fall transporttjänsten kan 

anlitas av domstol eller annan myndighet hade det då räckt med en hänvisning 

till den nya lagen. 
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Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Dag Stegeland. Rådmannen Silja 

Klint har varit föredragande. 

 

 

Dag Stegeland 


