
Exempel på överträdelser, lista över anstalter med flest  
JO-kritiska beslut, samt lagar och fakta om kriminalvården 
 
 

JO-kritiska beslut 
Exempel på fall där JO i år riktat kritik mot anstalter och häkten för att de behandlat de 
intagna i strid med reglerna. (Obs. att det är JO-beslut från 2005, men själva händelsen 
kan ha skett förra året eftersom det sker en viss eftersläpning från anmälan till beslut)  
 
 
31 okt 2005 
Intagen T.S på anstalten Visby blir kallad "idioten" av vårdare.  
"Det får givetvis inte förekomma", skriver JO i sitt beslut. 
 
13 okt 2005 
Fången M.D på anstalten Åby får vänta tre månader på en begäran om att få delta i 
yrkesutbildning.  
JO konstaterar att anstaltens svar dröjt för länge och att det är särskilt beklagligt med 
tanke på att det rör sig om ett rehabiliteringsärende. 
 
9 maj 2005 
Intagen R.L på anstalten Mariefred underättades inte om att hans farmor hade dött.  
Enligt JO är det mycket viktigt att besked om en närståendes dödsfall eller andra 
allvarliga händelser omgående lämnas till den intagne. 
 
28 sept 2005 
Fången T.H på anstalten Norrköping lider av diabetes. Trots att det finns risk att han ska 
hamna i koma placerar personalen honom i ensamarbete utan tillsyn.  
JO ser allvarligt på det inträffade. 
 
25 okt 2005 
Besökare till intagen R.C på anstalten Täby blir inlåst i besöksrummet i en timme.  
"Detta är naturligtvis inte acceptabelt", skriver JO. 
 
20 maj 2005 
Fången B.J på anstalten Skogome får vänta ett halvår på sin anhållan om att få delta i 
programverksamhet.  
JO konstaterar att det är alldeles för lång tid. 
 
24 maj 2005 
Intagen A på anstalten Österåker är hörselskadad. Det dröjer nio månader innan 
personalen ordnar med en texttelefon så att han kan kommunicera med anhöriga. 
 
4 mars 2005 
Fången J.L på häktet Huddinge nekas delta på sin fästmös förlossning.  
JO ser allvarligt på att personalen handlagt ärendet på ett sådant sätt att han inte haft 
möjlighet att överklaga avslagsbeslutet. 
 
16 nov 2005 
Fången I.B tvingas i samband med en urinprovskontroll att uträtta sina behov i 
papperskorg.  
Enligt JO är behandlingen mycket förnedrande och inte förenlig med en human 
kriminalvård, synnerligen allvarligt. 
 
 
 



25 jan 2005 
Intagen T.R på häktet Norrköping blir av med sina privata kläder.  
Först sedan JO påtalat problemet ersätter personalen honom för de försvunna 
ägodelarna. 
 
9 mars 2005 
Intagen M.W på anstalten Kristianstad utsätts för kränkande uttalande av kvinnlig 
vårdare: "Lås in den djäveln och släng nyckeln i sjön". 
 
23 mars 2005 
Fånge M.K blir under transport förolämpad av vårdarna och belagd med handfängsel 
bakom ryggen.  
JO ser allvarligt på det inträffade. 
 
27 maj 2005 
Intagen P. M på häktet Göteborg förhindras av personalen att kontakta sin advokat.  
JO påtalar att det är en rättighet som misstänkta har. 
 
31 maj 2005 
Intagen H.C upptäcker att personalen på anstalten Skogome röjt känsliga 
personuppgifter om fångar och deras anhöriga.  
JO skriver i sitt beslut att det är mycket allvarligt när uppgifter som omfattas av sekretess 
blir tillgängliga för obehöriga. 
 
28 jun 2005 
Intagen S.M på häktet Umeå tvingas lämna urinprov. Men häktespersonal uppger aldrig 
skälen till åtgärden.   
 
31 aug 2005 
Fången U.W på anstalten Kristianstad placeras i häkte i nästan två veckor i väntan på 
förflyttning till annan anstalt.  
JO konstaterar att det är för lång tid.  
 
16 sept 2005 
Intagen M.N på anstalten Skänninge förolämpas av vårdare. Denne "skämtar" om att 
M.N:s mamma är prostituerad.  
 
19 sept 2005 
Fången R.L på anstalten Hall nekas skriftligt beslut på att han blivit avstängd från 
snickeriet.  
JO konstaterat att personalen agerat i strid med reglerna. 
 
22 sept 2005 
Intagen G.K på anstalten Tidaholm fick inte sin livsviktiga medicin vid transport till 
rättegång.  
 
27 sept 2005 
Intagen A.O på häktet Huddinge blev vid ett obevakat besök beordrad att klä av sig 
naken och lämna ifrån sig sina kläder.  
JO konstaterat att vårdarnas kroppsvisitation varit mer ingående än vad som var tillåtet.  
 
28 sept 2005 
Fången J.E på anstalten Österåker överklagade personalens beslut att inte tillåta honom 
att ha egen tv-apparat i cellen. Anstalten dröjde fyra månader med att skicka iväg 
överklaganden till kriminalvårdsstyrelsen. 
 



11 okt 2005 
Intagen J.N på anstalten Hall fick sitt privata telefonsamtal avlyssnat av vårdare.  
"Det är givetvis inte acceptabelt att kriminalvårdspersonal förfar på det sättet", skriver JO. 
 
13 okt 2005 
Intagen L.N på häktet Österåker hade sin flickvän på besök. Personalen visiterade henne 
och tvingade henna att klä av sig naken utan att tillkalla polis.  
"Beslutet om visitationen fattades på ett regelvidrigt sätt, och det vakthavande befälet 
förteg beslutet om och genomförandet av kroppsvisitationen i sin rapportering om 
händelsen. Jag ser mycket allvarligt på det inträffade", skriver JO. 
 
24 okt 2005 
Intagen L.K tvingades vara utan mat en hel dag under fångtransport.  
 
31 okt 2005 
Fången A.B på anstalten Kumla fick avslag på sin permissionsansökan en dag efter att 
han skulle ha varit på permissionen.  
JO konstaterar att handläggningstiden varit obefogat lång och att A.B ej haft möjlighet att 
överklaga beslutet. 
 
11 okt 2005 
Fången H.O på anstalten Hall utsätts för en visitation i sin cell. Personalen slänger 300 
privata fotografier som tillhör H.O utan att först tillfråga honom.  
JO finner personalens förfarande anmärkningsvärt. 
 
13 okt 2005 
Intagen K.I på anstalten Hall hölls inlåst i sin cell för länge på morgonen.  
"Det är enligt min mening anmärkningsvärt att kriminalvårdsmyndigheten först i april 2005 
genomförde de nödvändiga schemaändringarna för att möjliggöra upplåsning enligt  de 
tider som stadgas i föreskrifterna", skriver JO i sitt beslut. 
 
 
Så här många gånger har landets anstalter och häkten fått kritik av 
JO efter klagomål från de intagna.  
(Perioden avser JO beslut fattade 2000 - 18 november 2005).  
Källa JO + sammanställning SR Uppland. 
 
Hall   44  
Kumla 37  
Tidaholm 25  
Österåker 17  
Norrtälje 15  
Skogome 15  
Åby   13  
Kirseberg 12  
Ystad  11  
Häktet Huddinge  9  
Gävle   8  
Hällby   8  
Mariefred  8  
Häktet  7  
Beateberg  6  
Färingsö   6  
Kristianstad 6  
Nyköping   5  
Skenäs  5  

Skänninge 5  
Asptuna  4  
Borås  4  
Brinkeberg  4  
Häktet Karlstad  4  
Kristianstad centrum   4  
Häktet Umeå  3  
Norrköping   3  
Storboda 3  
Tillberga   3  
Visby  3  
Viskan  3  
Halmstad  2  
Helsingborg 2  
Häktet Gävle  2  
Häktet Helsingborg  2  
Häktet Norrköping  2  
Häktet Uppsala  2  
Härnösand   2  



Kalmar   2  
Saltvik   2  
Täby  2  
Västervik 2  
Fosie 1  
Hinseberg  1  
Håga  1  
Häktet Falun  1  
Häktet Jönköping  1  
Häktet Trelleborg  1  
Häktet Uddevalla  1  

Häktet Ystad  1  
Häktet Örebro  1  
Häktet Österåker  1  
Karlskoga  1  
Karlskrona   1  
Svartsjö 1  
Sörbyn  1  
Tygelsjö 1  
Umeå  1  
Östragård  1  
Häktet Kronoberg  1  

  
 
 
 
Om kriminalvården 
"Det finns ett antal lagar och förordningar som styr kriminalvårdens arbete. Det är lagar 
och förordningar som ger kriminalvården såväl rättigheter som skyldigheter i sitt agerande 
gentemot de intagna. Rättigheterna gör det möjligt för kriminalvården att sköta sitt 
uppdrag och skyldigheterna är till för att trygga klienternas rättssäkerhet".  
(Från Kriminalvårdens webbsida) 
 
 
Några av de viktigaste lagarna är: 
 
Lag (1974:203) om kriminalvård i anstalt. 
 
Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.   
 
Förvaltningslag (1986:223)  
 
 
Fakta om JO 
"Justitieombudsmännen (JO), eller riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas, väljs 
av riksdagen för att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar 
och andra författningar i sin verksamhet. Ombudsmännen kontrollerar detta genom att 
pröva och utreda klagomål från allmänheten och genom att göra inspektioner hos 
myndigheter och genomföra andra undersökningar på eget initiativ."  
(Från JO:s webbsida) 
 
 


