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103 33 STOCKHOLM 

Polisförbundets synpunkter avseende Betänkandet Transporter av 

frihetsberövade SOU 2011:7 

 

Polisförbundet har tagit del av utredning och lämnar följande synpunkter. 

 

Utredningen har tydligt tagit fasta på det faktum att transporter av frihetsberövade och allt 

det arbete som hör till detta, många gånger är både svårt och riskfyllt.  

 

Polisförbundet delar utredningens uppfattning om att de som ska genomföra ett 

frihetsberövande och sedan utföra transporten måste få bästa möjliga information om den 

person som är föremål för åtgärden. En utförlig information om sjukdomsbild, eventuell 

farlighet mm hos den berörde personen ökar betydligt förutsättningarna för att ingripandet 

ska kunna genomföras på ett för personen så lindrigt sätt som möjligt. Att sedan 

företrädare för den som begärt åtgärden medverkar vid själva handräckningen ser 

förbundet som ytterligare en trygghet för den berörde personen. 

 

Utredningens förslag om ökad och förbättrad samverkan mellan berörda aktörer bör leda 

till polisens resurser i mindre omfattning tas i anspråk för transporter som inte kräver 

polisiär kompetens. 

 

Om man väljer att låta privata aktörer utföra transporter så är det angeläget att noga 

beakta frågor som berör transportörens befogenheter samt transportörens behov av 

kunskap rörande den enskildes integritet. Uppdraget måste utföras med stor 

professionalism. Det är en fråga om trygghet för den som ska transporteras och en bra 

arbetsmiljö för den som utför uppdraget.  

 

Om det som i utredningens sammanfattning benämns som ”Utredningens viktigaste 

slutsatser” genomförs så har utvecklingen inom området Transporter av frihetsberövade 

tagit ett stort steg framåt. Så väl inom det mänskliga- resursmässiga- och ekonomiska 

området. 

 

Utöver detta är det glädjande att utredningen tar fasta på det som Polisförbundet anser 

vara en grundläggande förutsättning för ett väl fungerande polisarbete, nämligen att 

arbetstagarna har rätt utbildning och rätt utrustning för det arbete som ska utföras . 
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