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Information kring förändring på häktet Kronoberg 

 

 
 

I oktober 2015 går häktet Kronoberg in i etapp 2 i den omfattande ROT-renoveringen 

som startade sin resa 2012. Detta betyder att verksamheten flyttar in i de nyrenoverade 

lokalerna och den del av häktet som upprätthållit verksamhet under etapp 1 ska påbörja 

sin resa mot nyrenoverade och fräscha lokaler. Vad betyder då detta i praktiken? Jo, 

följande: 

 

 Antalet platser ändras till 123 (varav 32 är fortsatta arrestplatser för polisen). 

 Nio (9) häktesplatser blir omvårdnadsplatser (för intagna med somatiska 

vårdbehov) 

 En säkerhetsavdelning med 15 häktesplatser och en egen inpasseringskontroll 

öppnas. 

 En bevakningscentral övervakar hela häktet och tar emot passagebegäran från de 

som vill röra sig i lokalerna. 

 Allmän inpasseringskontroll kommer att ske fr.o.m. 1 november på plan 3 (läs 

mer om IPK under rubriken nedan) 

 Ett säkrare och mer modernt häkte har tillskapats 

 

Hela häktet Kronoberg beräknas stå färdigrenoverat under 2017. 
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Särskilt om inpasseringskontroll 

 

 
4 kap, 11 § HäL  

Allmän inpasseringskontroll  

11 § Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätthållas vid ett häkte får 

Kriminalvården besluta att alla personer som passerar in i häktet ska kroppsvisiteras (allmän 

inpasseringskontroll). Syftet med allmän inpasseringskontroll ska vara att söka efter otillåtna 

föremål. Skriftliga meddelanden får inte granskas.  

 
Kontrollen - Vilka omfattas av allmän inpasseringskontroll  
Den allmänna inpasseringskontrollen ger möjlighet att kontrollera samtliga personer som 

passerar in på häktet dvs. kriminalvårdspersonalen, besökare till intagna, uppdragstagare, m.fl.  

 

Exempel på personer som är föremål för allmän inpasseringskontroll:  

- Kriminalvårdspersonal  

- Besökare till intagna på häktet Kronoberg  

- Tjänstemän från kommunala och statliga myndigheter (ex. polis) 

- Sjukvårdspersonal  

- Deltagare i besöksgrupper  

- Lärare  

- Advokater  

- Hantverkare  

 

 

Otillåtna föremål  
Det är inte tillåtet att medföra mobiltelefon in på häktet. Mobiltelefon skall låsas in i och 

förvaras i särskilt skåp i samband med inpasseringskontrollen. (för personal på häktet är det i 

omklädningsrummet) 

 

 

Övriga otillåtna föremål: 

 Knivar och andra föremål som kan användas som stickvapen  

 Alkohol  

 Narkotika  

 Föremål som kan bedömas utgöra fara och äventyra säkerheten i häktet  

 Kamera och videokamera.  

 

 

Kroppsvisitationer  

 Eftersom vissa föremål inte kan upptäckas med hjälp av metalldetektor t.ex. narkotika 

får alla de ytterligare undersökningsmetoder som innefattas i begreppet kroppsvisitation 

brukas om det bedöms nödvändigt, t.ex. användning av narkotikahundar eller 

genomsökning av den kontrollerades kläder och föremål som han eller hon bär med sig.  

 Om det vid visitation påträffas föremål som enligt lag inte är tillåtna att inneha (droger 

eller vapen) skall föremålen omhändertas och utan dröjsmål överlämnas till polis. 

Personen kan kvarhållas i avvaktan på att polis ankommer till verksamhetsstället om 

polisen kan inställa sig till häktet omedelbart (envarsgripande).  

 

Den som vägrar kroppsvisitation får ej passera in på häktet 
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Transporter av intagna  

Samtliga som går in på häktet ska gå igenom inpasseringskontrollen med undantag för personal 

med tillsyns/bevakningsuppdrag (NTE, poliser). Om bevakande personal sedan ska inpassera på 

häktet ska personalen först lämna av intagen/intagna och slutföra sitt uppdrag, för att därefter 

genomgå den allmänna inpasseringskontrollen.  

 

 

 

 

 

 

Anna Brodén 

Ställföreträdande häkteschef 


