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Advokatsamfundet 

Angående advokaters arbetsmiljö vid Kriminalvårdens anstalter och häkten 

Med anledning av den skrivelse som riktats bl.a. till Kriminalvården önskar myndigheten lämna 
en kortare redogörelse för de smittskyddsåtgärder som vidtas i förhållande till besökare på 
anstalter och häkten. 

Av Kriminalvårdens anvisningar för besöksverksamhet under covid-19 (2020:6) framgår vilka 
åtgärder som ska vidtas för att minimera risken för smittspridning med anledning av ett besök. 
Dessa består bl.a. i möblering av besöks1um så att avstånd ska kunna hållas och möjlighet för 
besökare att tvätta sina händer med tvål och vatten och/ eller handdesinfektion. Besöksrummen 
ska vara försedda med plexiglasskivor, alternativt ska personal vara närvarande för att förhindra 
närkontakt mellan den intagne och besökaren. 

Enligt Kriminalvårdens insuuktion för användande av skyddsut1ustning samt sanering vid covid-
19 ska besökare alltid anmodas att tvätta och sprita sina händer vid ankomst. Vidare ska personal 
som tar emot besökare till anstalt och häkte använda munskydd och handskar, på avstånd som är 
mindre än två meter, och besökare ska erbjudas att bära munskydd. 

Ett flertal av Kriminalvårdens anstalter och häkten i fyra regioner har tillfrågats om advokater 
erbjuds skyddsut1ustning vid besök i lokalerna. Av svaren framgår att det inte är alla besöksrum 
som har plexiglasskydd mellan den intagne och besökaren. Det erbjuds då munskydd, och på 
vissa ställen även visir. 

Iviminalvården har stor förståelse för den utsatta situation många advokater befinner sig i med 
anledning av den rådande pandemin. Mot bakgtund av de allvarliga konsekvenser en 
smittspridning av covid-19 i anstalt eller häkte skulle medföra är det givetvis av stor vikt att 
myndighetens smittskyddsåtgärder följs . Iviminalvården har och kommer fortsättningsvis ta ett 
stort ansvar för att besök ska kunna genomföras på ett smittskyddssäkert sätt och förhoppningen 
är att besökare ska känna sig t1-ygga när de befinner sig i myndighetens lokaler. 
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