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1 Inledning 

1.1 Anvisningarnas syfte, målgrupp och avgränsning 

Syftet med anvisningarna är att reglera i vilka fall det kan tillåtas att elektronisk utrustning 
tas med in i Kriminalvårdens lokaler i samband med besök till intagen samt beskriva den 
närmare hanteringen av detta. Målgruppen för anvisningarna är främst chefer och 
medarbetare i anstalt och häkte som arbetar i inpasserings- och besöksverksamheten.  

Anvisningarna gäller inte på säkerhetsavdelning, där det är kriminalvårdschefen som avgör 
om och på vilket sätt elektronisk utrustning får tas med in.  

1.2 Förunderökningsplatta 

Av säkerhetsskäl är det normalt inte tillåtet att ta med elektronisk utrustning in i Kriminal-
vårdens lokaler i samband med besök till intagen. För att tillse att intagna kan få del av 
elektroniskt material, t.ex. i form av förundersökningsmaterial, har Kriminalvården tagit 
fram en s.k. förundersökningsplatta. Förundersökningsplattorna kan hantera de vanligaste 
filformaten. Utgångspunkten är att dessa plattor ska användas vid hantering av elektroniskt 
material. På Krimnet finns en lathund som bl.a. beskriver hur beställning av en platta går 
till, hur man uppdaterar operativsystem samt andra praktiska frågor.  

1.3 Begreppsförtydliganden 

Advokat – Är en skyddad yrkestitel. Endast den som har blivit antagen som ledamot av 
Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat (att en person är advokat kan kontrolleras på 
www.advokatsamfundet.se). 

Försvarare – För den som är anhållen eller häktad ska en offentlig försvarare förordnas av 
rätten om den misstänkte begär det. En offentlig försvarare är i normalfallet advokat (se 21 
kap. 5 § RB). En misstänkt kan emellertid även välja att företrädas av en privat försvarare. 
Några särskilda kvalifikationskrav för att vara privat försvarare finns inte. 

Offentligt biträde – Är en person som förordnats enligt lagen (1996:1620) om offentligt 
biträde. 

2 När får elektronisk utrustning tas med in i Kriminal-
vårdens lokaler? 

2.1 Domstol och utredande myndigheter 

Domstol och utredande myndigheter (Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, 
Migrationsverket, Skatteverket, Kustbevakningen, Tullverket, Åklagarmyndigheten och 
Ekobrottsmyndigheten) får ta med sig egen elektronisk utrustning in i Kriminalvårdens 
lokaler i samband med domstolsförhandlingar som sker i Kriminalvårdens lokaler.  

Utredande myndigheter får även ta med sig egen elektronisk utrustning vid utredande 
verksamhet (t.ex. förhör eller andra utredande samtal med en intagen). I samband med 
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sådan verksamhet får den besökande myndigheten göra ljud- och bildinspelningar.  
Inspelningen får endast ske i avgränsat utrymme (t.ex. besöksrum).1 

2.2 Advokater  

En intagens advokat får i samband med domstolsförhandlingar, om förhandlingen ska ske i 
Kriminalvårdens lokaler eller den intagne ska närvara från Kriminalvårdens lokaler, ta med 
sig egen elektronisk utrustning in i Kriminalvårdens lokaler. 

Om en intagens försvarare eller offentliga biträde, när denne är advokat, närvarar vid sådan 
utredande verksamhet som anges i avsnitt 2.1 (t.ex. förhör eller andra utredande samtal 
med en intagen) får även advokaten ta med sig egen elektronisk utrustning in. 

En intagens försvarare, när denne är advokat, får därutöver ta med sig egen elektronisk 
utrustning in i Kriminalvårdens lokaler vid förberedelsemöten med den intagne inför 
domstolsförhandling. Detta får endast ske vid högst ett tillfälle inför varje 
häktningsförhandling samt vid högst fyra tillfällen inför huvudförhandling i tingsrätt, 
hovrätt och högsta domstolen. En intagens offentliga biträde, när denne är advokat, får 
också ta med sig elektronisk utrustning in i Kriminalvårdens lokaler vid fyra tillfällen inför 
domstolsförhandling. Rör det sig om en särskilt omfattande eller komplicerad 
domstolsprocess, eller finns det andra särskilda omständigheter (t.ex. att en ny 
försvarare/nytt biträde förordnats), kan anstalten eller häktet medge att elektronisk 
utrustning får medtas vid ytterligare förberedelsemöten.  

En intagens försvarare, när denne är advokat, får även i andra fall än de som anges ovan ta 
med sig egen elektronisk utrustning in i Kriminalvårdens lokaler om det inte finns någon 
förundersökningsplatta att tillgå eller om visst material inte kan läsas av plattan. 

Anstalten eller häktet ska i de fall som anges ovan, om det inte är uppenbart obehövligt, på 
lämpligt sätt kontrollera att advokatens besök till den intagne rör ett pågående mål eller 
rättsprocess. Detta innebär dock inte att advokaten får avkrävas information som omfattas 
av advokatens tystnads- och diskretionsplikt.  

3 Förutsättningar för att få ta med elektronisk utrustning 

Elektronisk utrustning som tas med in i Kriminalvårdens lokaler ska kvitteras i samband 
med inpasseringen, se bilaga.  

Den som tillåts ta med sig elektronisk utrustning in i Kriminalvårdens lokaler ska 
informeras om de regler som gäller för detta, se bilaga. Att en intagen inte får använda 
annan elektronisk utrustning än sådan som tillhandahålls av Kriminalvården framgår av 
gällande regelverk (se 7 kap. 10 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd [2011:1] 
om fängelse, FARK Fängelse, och 3 kap. 8 § Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd 
[2011:2] om häkte, FARK Häkte). Att det krävs tillstånd från Kriminalvården för att en 
besökare ska få spela in ljud eller bild under besök i Kriminalvårdens lokaler framgår också 
av gällande regelverk (se 7 kap. 9 § FARK Fängelse och 3 kap. 7 § FARK Häkte). 

                                                 

1 Observera att det i verksamhetsställen som är skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) kan finnas vissa 
särskilda förutsättningar när det gäller t.ex. bildinspelning angivet i beslutet om skyddsobjekt. 


