
Häktet Sollentuna 
 

Adressuppgifter 
Häktet Sollentuna 
Tingsvägen 9 
Box 819 
191 28 Sollentuna 
vo.sollentuna@kriminalvarden.se 

Telefonuppgifter 
Tfn: 08-559 456 00  

Kriminalvårdschef  
Hanna Jarl Källberg 

Reception 
Måndag-söndag kl. 08.00-17.00 samt 
torsdagar till kl 18.00 

Parkering 
Det finns en mindre parkeringsplats 
för tjänstebesök i anslutning till 
entrén. Parkeringstillstånd erhålls i 
receptionen. 

Telefon och besök till intagna 
För tjänstesamtal i häkte, kontakta 
receptionen på tfn 08-559 456 00.  

Tjänstebesök sker på särskild 
besöksavdelning och får gärna 
förbokas för att minska väntetiden. 
För bokning av besök, se nedan.   

Bokning av besöksrum 
Tjänstebesök kan bokas varje vardag 
kl 08.00-17.00. Tfn.: 08-559 456 31.  

Bokning av förhörsrum 
Det finns fem förhörsrum i häktet som 
kan nyttjas av polis eller tull. Bokning 

kan ske varje vardag kl 08.00-17.00. 
Tfn.: 08-559 456 31 

Inlämning av föremål/beslag 
Inlämning av föremål/beslag till 
intagen kan ske varje dag kl 09.00-
16.00. Anmäl ditt ärende i receptionen 
i entrén. För personlig överlämning till 
klient, vänligen boka besöksrum. Inför 
överlämningen, måste kriminalvårdens 
personal få ta del av innehållet och 
närvarar sedan vid överlämningen. 
Detta för att säkerställa att inga 
otillåtna föremål förs in på häktet. 

Identifikation och inpasserings-
kontroll 
Samtliga besökare till häktet ska 
uppvisa giltig id-handling samt 
genomgå inpasseringskontroll. 
Kontrollen utförs med hjälp av bl.a. 
metalldetektorbåge och röntgen-
utrustning. Det är inte tillåtet att 
medföra föremål som till exempel 
kniv, alkohol, kamera eller annan 
teknisk utrustning som mobiltelefon 
eller dator in i häktet. Observera att 
metalldetektorbågen ger utslag på alla 
metallföremål som t.ex. klocka, vissa 
bygel-bh etc.  

Mot uppvisande av 
tjänstelegitimation, får polis, tull och 
åklagare medföra mobiltelefon, dator 
och/eller USB-minne till förhörs- eller 
besöksrum på plan 5. Kriminalvården 
kan tillhandahålla så kallad lånedator 
och denna bör förbokas i samband 
med bokning av besök.  

Tjänstevapen m.m.  
Tjänstevapen får inte medföras in i 
häktet, utan ska låsas in i särskilda 
vapenskåp på entréplan alternativt i 
anslutning till förhörsrum. OC-spray, 
handfängsel och batong får däremot 
bäras i häktet. 

Förhörsrum 
De fem förhörsrum som finns i häktet 
kan nyttjas av polis eller tull. Om 
advokat och/eller tolk ska närvara vid 
förhöret, sker förhöret av logistiska 
skäl i besöksrum på besöksavdelning. 
Vid användning av förhörsrum, 
tillhandahåller kriminalvården bärbara 
överfallslarm. 

Förhörsrummen är utrustade med 
bord, fyra stolar samt uttag för fast 
telefon. Konferenstelefoner kan också 
tillhandahållas.  

Till förhörsrummen kommer man 
antingen via kulvert från polisen 
Norrort, Tingsvägen 7, eller via 
häktets entré. Ansvarig tjänsteman 
kvitterar ut den intagne från häktet och 
ansvarar för denne tills dess att 
han/hon återlämnas till häktet.  

Besöksrum  
Alla besök i häktet sker på särskild 
besöksavdelning med undantag av viss 
förhörsverksamhet. Det finns för 
närvarande fyra besöksrum som är 
särskilt avsedda för tjänstebesök. 
Besöksrummen är utrustade med bord 
och stolar. Kriminalvården kan 

tillhandahålla bärbara överfallslarm. 
Till besöksavdelningen kommer man 
via entrén.  

Förhandlingssal för jourhäktning 
Det finns en förhandlingssal för 
jourhäktning i häktet, Attunda tingsrätt 
sal 18. Jourhäktning sker på helg och 
helgdag från kl 13.00. Domstolens 
personal, åklagare, advokater och ev. 
tolk anmäler sig i häktets entré. 

Beredskapskansliet är öppet helg och 
helgdag kl 10.00-15.00 på tfn. 08-
561 695 05  

Advokatbesök och ev. tolk inför 
jourhäktningsförhandling 
Besök av advokat och ev. tolk till den 
anhållne inför häktningsförhandling, 
sker antingen i rum i anslutning till 
förhandlingssal eller i förhörsrum. 
Advokat och ev. tolk anmäler sig i 
receptionen i häktets entré och 
beledsagas till sin klient utan att 
behöva genomgå inpasseringskontroll. 
Observera att detta endast gäller i 
samband med jour-
häktningsförhandling.  

Undantag från inpasserings-
kontroll 
I samband med jourhäktnings-
förhandling föreligger ett undantag 
från inpasseringskontroll för alla 
berörda parter. Inpasseringen sker via 
häktets inpasseringskontroll, men 
larmbågen stängs av.  



 

  

 

Häktet Sollentuna 
Information till besökare 

VO Sollentuna 
Tingsvägen 9 

Box 819 
191 28 Sollentuna 

 
växel 08 – 559 456 00 

 
 


