Stockholm den 22 september 2006
Till
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande på betänkandet Ny häkteslag – Häktesutredningen (SOU 2006:17)
Sammanfattning
Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm instämmer till största delen i betänkandets förslag.
Föreningen har emellertid vissa tveksamheter kring hur besöksrum med glasruta kommer att
användas. Föreningen menar att dessa besöksrum inte får ersätta dagens obevakade besök.
5.1 Lagstiftningsteknik
Skyddsvärnet i Stockholm instämmer i förslaget om att det blir en särskild lag – häkteslagen –
som tar upp bestämmelser om behandling av häktade och vissa andra frihetsberövade
personer. Skyddsvärnet uppskattar även att språket moderniseras och att språket anpassas till
den föreslagna nya kriminalvårdslagen. Ett mer uppdaterat språk som anpassas till
kriminalvårdslagens innebörd samt en tydlig kapitelindelning i häkteslagen är oerhört
betydelsefullt för att klienterna och deras anhöriga på ett enkelt sätt ska kunna tillgodogöra sig
innehållet.
5.2.1 Vilka personer ska omfattas av en ny häkteslag?
Av betänkandet framgår att häkteslagen ska gälla alla intagna på häkte även de som väntar på
att placeras på anstalt. Skyddsvärnet i Stockholm stödjer detta förslag. Däremot vill
Skyddsvärnet se mer av konkreta förslag och åtgärder från Kriminalvårdens sida på hur
väntetiden kan kortas för att klienter som ska ut på anstalt. Klienternas möjlighet till
frigivningsförberedelser senareläggs när de sitter på häkten och inte kommer ut på anstalt
inom den stadgade tiden inom en vecka (efter att dom vunnit laga kraft).
5.2.2 Övergripande regler för behandling av intagna
Skyddsvärnet i Stockholm anser att grunden i hela kriminalvårdens arbete är att behandla de
intagna med respekt och förståelse. I detta ligger som en naturlig del att de intagna får
information om de rättigheter och skyldigheter de har enligt lagen, föreskrifter etc. Det är idag
en stor skillnad i hur intagna på häkten får information av detta slag. Det är av största vikt att
alla intagna på häkten får en skriftlig och vid behov muntlig information om sina rättigheter
och skyldigheter. Precis som det föreslås i betänkandet bör informationen helst ges på
modersmålet. Skyddsvärnet menar även att det kan vara nödvändigt att ge muntlig
information då flera klienter inte kan eller har stora svårigheter att läsa. Föreningen föreslår
även att Kriminalvården tar stöd och hjälp från frivilligorganisationer inom området i arbetet
med att ta fram enkelt och tydligt skriftligt material med intagnas rättigheter och skyldigheter.
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5.3.1 Placering och gemensam vistelse
Skyddsvärnet i Stockholm välkomnar förslaget om att göra bestämmelsen om att ha spädbarn
hos sig könsneutral. Det är en jämställdhetsfråga att både kvinnor och män ska ha samma
möjlighet att ha sitt spädbarn hos sig i häktet.
5.3.3 Tidningar, radio och teve mm
Betänkandet lyfter fram att den tekniska utvecklingen har gått framåt vad gäller tex internet
och e-post. Förslaget är att om det är lämpligt så ska de intagna på häkten ha möjlighet att ta
emot information från bla internet. Skyddsvärnet i Stockholm vill här påpeka att det är av
största vikt att innan detta kan bli aktuellt för de intagna måste personalen få tillgång till
internet och dessutom vid behov få nödvändig utbildning för att kunna lära intagna samt även
kunna avgöra att ingen otillåten användning sker av datorutrustningen.
5.3.5 Besök
I betänkandet föreslås att inrätta vissa besöksrum med en glasruta så att bevakade besök kan
utföras utan personal. Skyddsvärnet i Stockholm anser att detta kan vara ett alternativ men att
det absolut inte kan vara i stället för bevakade besök med personal. Skyddsvärnet ser det som
ett alternativ att fler intagna kan ta emot besök oftare eftersom det är mindre
personalkrävande med ett besöksrum med glasruta.
4.1 Kroppsvisitation och kroppsbesiktning av intagna mm
Skyddsvärnet i Stockholm välkomnar förslaget om att göra bestämmelsen om kroppsvisitation
och kroppsbesiktning könsneutral. Det är en jämställdhetsfråga att både kvinnor och män
endast ska bli kroppsvisiterade och kroppsbesiktigade av personal av samma kön som den
intagne. Det bör dock finnas en öppning för att vid synnerliga skäl kunna frångå denna
bestämmelse. Vidare bör det klart framgå att den häktade själv alltid har möjligheten att
acceptera, om han/hon så tycker, att visiteras/besiktigas av personal av motsatt kön.
Skyddsvärnet i Stockholm bedriver bla två behandlingshem (ett för kvinnor och ett för män)
med 12-stegs behandling. Vi har valt att inom kvinnobehandlingen främst ha kvinnor som
terapeuter. Inom behandlingen för män har vi förutom tre manliga terapeuter en kvinnlig,
däremot är det endast den manliga personalen som tar urinprov och liknande av de intagna.
Det är både en jämställdhetsfråga och av respekt för de intagna som vi valt att lägga upp vårt
arbete på detta sätt.

Föredragande i ärendet har varit Nilla Helgesson och styrelsen för Skyddsvärnet i Stockholm
har beslutat.

Ordförande
Gunnar Engström

Bitr Direktor
Nilla Helgesson
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