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Uppdatering av rutiner för införsel av elektronisk utrustning på 
myndighetens anläggningar vid häktnings- och huvudförhandlingar 

Beslut 
Kriminalvården beslutar att uppdatera tidigare beslutade rutiner i ärende dnr:2019-6482 
avseende införsel av elektronisk utrustning vid häktnings- och huvudförhandling gällande 
för utredande myndigheter och offentliga försvarare. 

Ärendet 
Rutinerna om utredande myndigheters och offentliga försvarares införsel av elektronisk 
utrustning är justeras i enlighet med de önskemål som inkommit från verksamheterna och 
från advokater och domstolar via verksamheten. Behovet av att justera rutinerna avser 
främst behovet av att komplettera rutinerna med att parterna kan föra in elektronisk 
utrustning även vid huvudförhandlingar som genomförs i Kriminalvårdens lokaler. Vidare 
görs kvittenserna som varit en del av rutinerna till egna dokument. Därutöver har mindre 
förtydliganden gjorts för att undvika oklarheter. 

Kriminalvården tillåter av säkerhetsskäl normalt inte externa personer att medföra 
elektronisk utrustning in i Kriminalvårdens anläggningar. Rätten att införa elektronisk 
utrustning gäller endast för myndigheters utredande verksamhet och vid häktnings- och 
huvudförhandlingar enligt vad som framgår av bilaga 1 till detta beslut. Rätten att införa 
elektronisk utrustning gäller för offentliga försvarare/ ombud för förberedande möte och 
häktes- respektive huvudförhandling enligt vad som framgår av bilaga 2 till detta beslut. 
För delgivning av information ska Kriminalvårdens "häktesplatta" användas. 

Detta beslut har fattats av säkerhetsdirektören Kenneth Holm efter föredragning av 
informationssäkerhetschef Mats Olsson. I den slutliga handläggningen av ärendet har även 
deltagit enhetschef Jörgen From Nordin. 

Säkerhets direktör 
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Bilaga 1; Rutin för införande av myndigheters utredningsdatorer m.m. i Kriminalvårdens 
lokaler. 
Bilaga 2; Rutin rörande ombuds eller offentlig försvarares möjlighet att ta med dator m.m. 
vid förhandlingar som genomförs i Kriminalvårdens lokaler. 

Sändlista (besluten expedieras till cheferna via organisatorisk enhetsbrevlåda) 

Kriminalvårdsdirektören 
Samtliga avdelningschefer 
Chefen för generaldirektörens stab 
Chefen för nationella transportenheten 
Chefen för Kriminalvårdens servicecenter 
Samtliga regionchefer 
Intemrevisio11en 
Personalorganisationema 

Polismyndigheten 
Säkerhetspolisen 
Migra tionsverket 
Skatteverket 
Tullverket 
E ko brottsm yndigheten 
Kustbevakningen 
Aklagarmy11dighete11 
Domstolsverket 
.Advokatsamfundet 
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