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Sekos yttrande över remiss ”Effektiv resursutnyttjande vid
transporter av frihetsberövade”
Seko ställer sig generellt positiva till de förändringar som föreslås i lagrådsremissen.
Det är bra att ändringar i lagen sker för att kunna utnyttja resurser mer effektivt vid
transporter av frihetsberövade. Seko ställer sig dock frågande till om dessa
förändringar kommer gå att genomföra utan att mer resurser tillsätts. Som det ser ut
idag saknar Kriminalvården de ekonomiska ramar som skulle behövas för att behålla
den transportorganisation som det beslutades om för några år sedan. Seko delar
därför den bedömning som Kriminalvården själva gör om behovet av en omfattade
utbyggnad och anpassning av myndighetens transportverksamhet om lagstiftningens
möjligheter att lämna över transporter till Kriminalvården ska kunna utnyttjas fullt ut.
Vid transporter av frihetsberövade bör det genomföras ordentliga riskanalyser kring
vilken myndighet som är bäst lämpad att genomföra uppdraget. Det blir allt vanligare
att anställda inom så väl Kriminalvården som Polisen möts av hot och våld. Därför är
det viktigt att ha med sig att Polisen idag har betydligt bättre förutsättningar att möta
våld genom sin utrustning och befogenheter. Det bör även säkerställas att
säkerhetsbedömningar gällande ett transportuppdrag på ett transparant sätt delas
mellan myndigheterna för att själva transporten ska kunna utföras på ett säkert sätt.
Slutligen vill Seko lyfta vikten av att det säkerställs att det, oavsett vilken myndighet
som genomför transporten, finns resurser för att genomföra akuttransporter från till
exempel Statens institutionsstyrelse. Kriminalvården är idag ingen
utryckningsmyndighet till skillnad mot Polismyndigheten.
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