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Rutin rörande offentlig försvarares möjlighet att ta med dator m.m.
vid häktningsförhandlingar som genomförs i Kriminalvårdens
lokaler
Inledning
Kriminalvården tillåter av säkerhetsskäl normalt inte externa besökare att medföra elektronisk
utrustning in i Kriminalvårdens lokaler. Det har dock framkommit att det, vid
häktningsförhandlingar som genomförs i Kriminalvårdens lokaler, finns ett stort behov för
försvarare att ha tillgång till elektronisk utrustning med däri lagrad relevant information för
ärendet.
Kriminalvården medger, offentlig försvarare tillstånd att föra in dator, surfplatta och mobiltelefon
på Kriminalvårdens lokaler vid häktningsförhandling. Medgivande gäller även enskilt samtal med
klient som genomförs i anslutning till häktningsförhandlingen. Vid andra tillfällen än
häktningsförhandlingar används Kriminalvårdens ”häktesplatta”.
Förutsättningar:
-

-

Enheter som förs in ska förtecknas i inpasseringskontroll.
Den intagne i anstalt eller häkte får aldrig lämnas ensam med datorn, surfplattan eller
mobiltelefonen.
Datorn, surfplattan och mobiltelefonen ska endast hanteras av advokaten och på ett sätt så
att den intagne i anstalt eller häkte inte kan ta del av uppgifter som rör annat än det aktuella
målet.
Eventuell extern uppkoppling mot advokatens bakomliggande system ska ske med hjälp av
dennes tekniska lösning för sådan uppkoppling.
På säkerhetsenheterna är det totalförbud att införa elektronisk utrustning, varför
kriminalvårdschef i de fallen får besluta om annan plats i anstalten där besöket ska ske.
Medhavd elektronisk utrustning får inte anslutas till Kriminalvårdens administrativa nätverk
och det åligger kriminalvårdschef att säkerställa att så ej kan ske.

Överträdelse av här angivna regler kan komma att polisanmälas och/eller anmälas till
Advokatsamfundet.
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Följande enheter har förts in/ut

In

Ut

Dator:

☐

☐

Surfplatta:

☐

☐

USB minne:

☐

☐

Mobiltelefon

☐

☐

Ingen utrustning förs in:

☐

Jag har tagit del av dessa regler och förbinder mig att följa dem under besöket i Kriminalvårdens
lokaler.

Datum

Underskrift försvarare

Anstalt/häkte

Namnförtydligande

