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Er skrivelse med synpunkter på bl.a. häktet Sollentuna 

Tack för ert brev vad gäller bl.a. tillgänglighet mm vid häktet Sollentuna. 

Kriminalvården vill inledningsvis framföra att vi ser allvarligt på den kritik, som riktas i 
brevet, och vi tar till oss av de synpunkter som framförts. Vi viil självklart att samarbetet 
mellan advokater och Kriminalvården ska fungera så smidigt som möjligt 

Häktet Sollentuna, som är ett av landets fem säkerhetshäkten med 240 platser, öppnades i 
våras. Det är alltså fråga om en väldigt stor arbetsplats, som har börjat sin verksamhet i 
heh nya lokaler och med en helt ny pers onal sammansättning. Vi har haf̂  vissa 
inkömingsproblem, som dessvärre har drabbat inte bara Kriminalvården och de intagna, 
utan även aktörer utifrån. Problemen har bl.a. bestått i vissa brister i personalens rutiner, 
men vi har även haft problem av mer teknisk natur som inte Kriminalvården har kunnat 
förutse. Brister i tekniken har i vissa avseenden bidragit till väntetider för olika aktörer 
såväl inifrån som utifrån. 

Nya säkerhetsrutiner 

Häktet Sollentuna kommer i likhet med häktet Pluddinge inom kort att vara utrustat med 
en allmän inpasseringskontroll. Det innebär att alla besökare till häktet ska gå igenom en 
kontroll likt den som görs av flygpassagerare i samband med säkerhetskontrollen vid en 
flygplats. Beroende på både vana att passera genom detta system och tidpunkt på dagen 
då inpassering sker, kan viss väntetid och köbildning uppstå. På sikt kan även häktet 
Kronoberg komma att utrustas med en allmän inpasseringskontroll. 

Nya besöksrutiner mm 

Till skillnad från häktet Kronoberg och Huddinge, där ofta advokatbesök sker på 
bostadsavdelning, sker samtliga besök till intagna vid häktet Sollentuna på en särskild 
besöksavdelning. Den intagne ska således transporteras till den särskilda 
besöksavdelningen inför besöket. Till följd av den höga säkerhet som häktet ska 
upprätthålla, kan dock inte intagna förflyttas i lokaiema hur som helst, utan det fnms 
vissa flödesscheman som måste följas. 
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De problem av mer teknisk natur som har drabbat häktet, har resulterat i att det i vissa fall 
har tagit längre tid att transportera den intagne till ett besök än vad som är avsett. Vi 
beklagar givetvis detta och Kriminalvården satsar därför extra medel och energi för att 
komma tillrätta med problemet. 

De advokater som ska närvara vid polisförhör i särskilt avsedda polisförhörsrimi måste av 
logistiska skäl ledsagas av personal, vilket också kan medföra viss väntetid. 

Vad avser Kriminalvårdens rutiner, är vi medvetna om de problem som varit när det 
gäller inlämning av tillhörigheter tiil klienter. Häktet Sollentuna har vidtagit åtgärder för 
att revidera sina rutiner och räknar med att frågan inom en snar framtid ska vara löst. 

Häktet ser f n över sitt telefonsystem avseende inkommande tjänsteärenden och hoppas 
att även denna fråga, som är av mer teknisk natur, ska vara löst inom kort. Vidare har 
ledningen vid häktet ånyo tydliggjort för personalen vikten av att klienten får tillfälle att 
snabbt komma i kontakt med sin advokat då denne sökt sin klient. 

Har en advokat förvägrats rätten att träffa sin klient? 

Ledningen för häktet Sollentuna känner inte till att någon advokat som förbokat besök på 
häktet skulle ha förvägrats att träffa sin klient. Det har däremot hänt att en advokat önskat 
träffa sin klient så nära inpå en huvudförhandling att klienten redan har påbörjat transport 
till huvudförhandling. Av det skälet har besöket ej kunnat genomföras. Då häktet 
Kronoberg är föremål för renovering, är flera klienter som ska upp till huvudförhandling i 
Stockholms eller Södertöms tingsrätt placerade i Sollentuna. Det gör att transporterna 
måste påbörjas i god tid för att inte orsaka försening av huvudförhandling. 

Vi vill poängtera att häktet Sollentuna självfallet inte förvägrar en advokat att träffa sin 
klient, oavsett tidpunkt, utan personalen gör vad den kan för att lösa situationen med 
hänsyn till lediga besöksrum osv. Vid förbokade besök ska det normalt sett inte vara 
någon väntetid, utan då är advokaten inbokad i ett av tjänstebesöksrummen. Dessa rum är 
olåsta så advokaten är inte instängd. Om man inte har bokat ett rum i förväg, fmns endast 
vanliga besöksrum att tillgå om tjänsterummen är upptagna. Dessa besöksrum används 
även vid anhörigbesök, vilket medför att även dessa kan vara bokade i förväg. I en dylik 
situation kan viss väntetid uppstå. Häktet Sollentuna har ett önskemål om att besök i 
största möjliga mån genomförs på kontorstid. Vad gäller besök efter kontorstid, försöker 
häktet hantera dem så skyndsamt som möjligt. Med hänsyn till säkerhetsskäl och den 
nattbemanning som då råder, kan dock häktet endast handlägga ett besök åt gången. Om 
det är flera besök, kan det innebära att väntetid uppstår. 

Delgivning av förundersökningsprotokoll mm 

Vad gäller delgivning av förundersökningsprotokoll, så synes detta ha skett i ett enskilt 
fall. Det var ett misstag från häktets sida och ska inte upprepas. Kriminalvården är av 
uppfattningen att delgivning av förundersökningsprotokoll fungerar på häktet Sollentuna. 
För häktade med restriktioner så förvaras handlingama i bostadsrummet och för intagna i 
gemensamhetsavdelning förvaras handlingar på särskilt anvisad plats med hänsyn till de 
intagnas säkerhet. De intagna får tillgång till sina handlingar under inlåsningen. 

Vad avser synpunkten om att häktade med restriktioner inte har informerats om att 
restriktionerna har hävts, och som då fått till följd att de inte har flyttats eller att andra 
erforderliga åtgärder inte har vidtagits, är för ospecificerad för att kunna bemötas. 
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Kriminalvården vill också informera om att det på häktet Sollentuna fmns personal som 
har ett särskilt uppdrag att arbeta med den inre differentieringen inom häktet och att 
klienthandläggare och kansli ständigt följer upp processen med intagnas restriktioner. Det 
innebär dock inte att en intagen alltid övergår i gemensamhet när restriktionerna hävts, 
utan det kan föreligga andra skäl som ej möjliggör en placering i gemensamhet. 

Inbjudan till möte 

Med anledning av er skrivelse, vill Kriminalvården inbjuda till ett möte med 
generaldirektör Inga Mellgren den 28 september 2011 (alternativt den 30 september, 
vilket som passar er bäst). Regionchef Gunilla Temert också kommer att närvara vid det 
mötet. 

-Haima Jarl Källberg 

Kriminalvårdschef 


