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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

En kväll i oktober 2010, Nils var tillsammans med sina systrar och några vänner ute på 

en studentnation i Uppsala. Nils hade en trevlig kväll med måttligt att dricka och be-

stämde sig för att gå hem tillsammans med sin syster som kommit att bli något över-

förfriskad. När de närmar sig sin port dyker plötsligt två personer upp som vägrar hjälpa 

Nils att hålla upp dörren så att han kan få med sig sin syster in i trapphuset. Dispyt upp-

står och efter några minuter passerar en polisbil förbi. Polismännen uppmärksammar 

dispyten och väljer att kliva ur för att se vad som händer. Ett fåtal minuter senare be-

stämmer de sig för att Nils ska få åka med in till polishuset för tillnyktring. Under fär-

den in till polishuset säger Nils att han inte alls är speciellt påverkad utan enbart upp-

jagad på grund av den situation som uppstått. Poliserna tar dock ingen hänsyn till detta 

utan fullföljer omhändertagandet. Inne på polisstationen begär Nils att få ta ett 

utandningsprov för att på så sätt kunna bevisa att han faktiskt inte är speciellt onykter. 

Detta tillåter dock inte poliserna honom att göra utan han placeras i en cell där han blir 

sittandes i sex timmar. Några månader senare JO-anmäler Nils ingripandet utan resultat, 

han blir samtidigt föremål för utredning där frågan om han ska få behålla sina vapen-

tillstånd eller inte undersöks.1 

Det som Nils råkade ut för är ett omhändertagande enligt 1 § lag (1976:511) om om-

händertagande av berusade personer (LOB). År 2009 uppgick antalet omhänder-

taganden enligt denna lag till cirka 62 000.2 Enligt LOB får den som anträffas så be- 

rusad att han inte kan ta hand om sig själv, eller utgör en fara för sig själv eller för 

annan, omhändertas av polisman. Sådant omhändertagande ska så skyndsamt som 

möjligt underkastas förmansprövning. 

Omhändertagande enligt LOB har länge varit en kontroversiell fråga främst ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv. Medborgarna i en stat ska åtnjuta skydd i förhållande till sta-

ten. Ingripanden enligt LOB väcker ofta diskussioner kring rättssäkerhet och vilka 

möjligheter vi som medborgare egentligen har att påverka det vi blir utsatta för.  

                                            
1 Samtal 2012-09-30, namnet fingerat. 
2 SOU 2011:35 s. 331. 
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Ingripanden med stöd av LOB sker genom subjektiva avväganden av varje enskild 

polisman, detta ställer extra stora krav på att tillvägagångssättet är så rättssäkert som 

möjligt. 

 

1.2 Syfte, frågeställningar och material 
Syftet med denna uppsats är att ingående beskriva LOB, hur den var tänkt att användas 

och hur den faktiskt används. Vidare ska LOB sättas in i ett rättssäkerhetsperspektiv, 

där en beskrivning av vad rättssäkerhet egentligen innebär kommer att appliceras på 

LOB. Huvudsyftet är med andra ord att beskriva LOB samt söka utröna om den upp-

fyller kraven på rättssäkerhet som till exempel förutsebarhet och likhet inför lagen. 

Ett ämne som detta väcker många viktiga frågor, men de som främst kommer att be-

handlas inom ramen för denna uppsats är: 

• Hur ser lagstiftningen ut och hur var tanken att lagen skulle användas? 

• Vilka rättssäkerhetsmotiv fanns vid skapandet av lagen? 

• Hur förhåller sig LOB till Europakonventionen? 

• Hur rättssäkert är användandet av LOB? 

Materialet till denna uppsats kommer i den del som behandlar lagen om omhänder-

tagande av berusade personer främst att bestå av de förarbeten och utredningar som 

finns tillgängliga. Någon egentlig litteratur på området existerar inte. Den del av 

uppsatsen som behandlar frågor om lagen motsvarar kraven på rättssäkerhet bygger på 

litteratur inom området.  

 

1.3 Disposition 
Den första delen av uppsatsen behandlar lagen om omhändertagande av berusade per-

soner. I denna del riktas fokus på de paragrafer som är av störst betydelse för lagens 

användning. Bland annat rekvisiten i lagens 1 § utreds på ett djupare plan, och den så 

kallade förmansprövningen i 5 § kommer också att behandlas. Inom ramen för del ett 

beskrivs även de konsekvenser ett omhändertagande enligt LOB leder till för en individ. 
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Dessa konsekvenser kan bland annat vara ett eventuellt återkallande av körkort och 

vapentillstånd.  

I del två diskuteras begreppet rättssäkerhet. Frågan vad rättssäkerhet i vid bemärkelse 

egentligen innebär och vilka beståndsdelar den består av analyseras. Vidare söks svaret 

på vilka rättssäkerhetsaspekter som iakttogs i samband med införandet av LOB. Denna 

rättsäkerhetsanalys ligger sedan till grund för del tre där rättssäkerhetsbegreppet 

appliceras på LOB för att ytterligare problematisera ämnet och söka utröna hur rätts-

säker LOB är. I uppsatsens andra del ges även en utblick i hur lagstiftningen på området 

i framtiden kan komma att se ut. 
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2 Skyddet mot frihetsberövande 
 

Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är 

svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att 

lämna det. 

Genom 2 kap. 8 § regeringsformen, 1974:152, (RF) garanteras att varje enskild gente-

mot det allmänna är skyddad mot frihetsberövanden. Det innebär att skyddet för rörelse-

friheten i första hand är riktad mot ingrepp från det allmänna gentemot den enskilde. 

Rörelsefriheten är en av de grundläggande mänskliga rättigheter vi har i Sverige och 

anses vara en nödvändig del i den politiska friheten.3 Rörelsefriheten i Sverige kan 

begränsas genom lag enligt 2 kap. 20 § p. 3 RF. Begränsning är i detta avseende att 

likställa med ingrepp.4 Ingrepp i RF:s mening avser sådana begränsningar från det 

allmänna som kan anses innebära inskränkningar i bland annat enskildas handlings-

frihet.5 De begränsningar av en individs rörelsefrihet som företas måste ske i beaktande 

av proportionalitetsprincipen, ingreppet i den enskildas rörelsefrihet får inte gå utöver 

vad som anses nödvändigt i ett demokratiskt samhälle.6  

Individers rörelsefrihet har också kommit att bli begränsad genom lagstiftning och ett 

exempel på just sådan lagstiftning är LOB där det allmänna ges rätten att begränsa 

människors rörelsefrihet genom omhändertagande. 

 

 

 

                                            
3 Prop. 1975/76:209 s. 52. 
4 Holmberg et al. s. 172  
5 Prop. 1973:90 s. 210. 
6 Prop. 1975/76:209 s. 54. 
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3 Lagen om omhändertagande av berusade 
 

3.1 Bakgrund 

Fylleriförordningen var från 1841 gällande rätt i Sverige. 7 Av fylleriförordningen följde 

att fylleri var kriminaliserat. Det var med andra ord förbjudet att vara berusad på allmän 

plats, och på samma sätt som enligt dagens lagstiftning kunde den som var berusad på 

allmän plats omhändertas av polisman och sättas i förvar till dess att personen nyktrat 

till. Under fylleriförordningens tid började dock diskussioner föras kring huruvida 

fylleri skulle avkriminaliseras och att fylleri i stället skulle ses som ett sjukdomstillstånd 

och därmed behandlas med vård i stället för att bestraffas.8 

Diskussionerna ledde till slut fram till att fylleristraffutredningen presenterade ett be-

tänkande år 1968. Av betänkandet framgår att fylleri skulle avkriminaliseras och att den 

framtida lagstiftningen på området skulle vara av mer vårdande karaktär. Utredarna 

ansåg inte att polisen hade de rätta resurserna för att omhänderta berusade samt att 

polisens arrestceller inte var lämpade att ta emot individer som omhändertagits på grund 

av berusning.9  

Utredarna föreslog i stället att särskilda vårdinrättningar skulle ta emot de omhänder-

tagna där de skulle fångas upp tidigt i sitt alkoholmissbruk.10 De ansåg även att 

tidsbegränsningen för ett omhändertagande skulle vara så pass lång att vård skulle vara 

möjlig. De ansåg att en tidsram på 24-48 timmar var lämplig.11 Med hänsyn till den mer 

vårdande inriktning berusningslagstiftningen skulle ha ansågs det även att personer 

skulle kunna omhändertas i sina bostäder och på andra privata platser. Detta motivera-

des utifrån att det nu var fråga om individens bästa snarare än att skydda allmänheten 

från störande beteenden i offentliga miljöer.12 

Regeringen lade till sist fram sin proposition13 för riksdagen och lagen om 

omhändertagande av berusade personer antogs år 1976. Regeringen tog till viss del fasta 

                                            
7 SOU 1968:55 s. 86. 
8 SOU 1968:55 s. 87. 
9 SOU 1968:55 s. 222. 
10 SOU 1968:55 s. 222. 
11 SOU 1968:55 s. 239 f. 
12 SOU 1968:55 s. 220. 
13 Prop. 1975/76:113. 
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på den vårdinriktning utredarna valt men gjorde vissa avsteg från den i sin proposition. 

Regeringen ansåg bland annat att på grund av rättsäkerhetssynpunkter skulle 

omhändertaganden begränsas till en maxtid om åtta timmar.14 Trots att regeringens 

förslag till lag inte var lika inriktat på vård av alkoholmissbruk betonades det att lagen 

endast fick användas för omhändertagande av berusade och inte i några andra syften.15 

Av dem som omhändertogs enligt LOB år 2009 var det endast 9 procent som överfördes 

till vårdinrättning.16 

År 1984 skedde vissa mindre ändringar av LOB. Bland annat moderniserades en del 

uttryck, till exempel byttes alkoholhaltiga drycker ut mot alkoholdrycker. Första 

paragrafen kom dock att ändras i större utsträckning på så sätt att möjligheten till 

omhändertagande enligt LOB inte längre begränsades till allmän plats eller vissa 

angränsande platser (som t.ex. trapphus och port). Av de ändringar som skedde 1984 

följde i stället att omhändertaganden kunde ske var som helst så länge inte 

omhändertagandet skedde i individens egen bostad eller någon annans bostad.17 

 

3.2 Förutsättningar för användning av LOB 
Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel att han 

inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan 

får omhändertas av en polisman. 

Anträffas någon där han eller någon annan har sin bostad, får han inte omhändertas 

enligt första stycket. 

Denna första paragraf i LOB, reglerar förutsättningarna för att lagen ska bli tillämplig 

och för att ett omhändertagande ska kunna ske. Den första förutsättningen avser att det 

ska vara fråga om en ”berusning”. Den berusning som avses måste dock vara av kraftig 

karaktär och för att kunna omhändertas på grund av att personen inte kan ta hand om sig 

själv krävs att det är fråga om en redlös berusning.18 Berusningen behöver dock inte 

vara framkallad av alkoholdrycker utan berusning på grund av andra berusningsmedel 

kan också vara grund för ett omhändertagande enligt LOB. Andra berusningsmedel kan 
                                            
14 Prop. 1975/76:113 s. 126. 
15 Prop. 1975/76:113 s. 122. 
16 SOU 2011:35 s. 331. 
17 Prop. 1983/84:111 s. 143. 
18 Prop. 1975/76:113 s. 123. 
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till exempel vara sniffning eller så kallad boffning där inandning av gas och ångor leder 

till berusning. 

Om personen inte är att anse som redlöst berusad och ur stånd att ta hand om sig själv 

gäller att personen ändå kan omhändertas för det fall han utgör en fara för sig själv eller 

annan. Detta kan vara fallet om en person är så pass berusad att han kan ta sig fram själv 

men på ett sätt som utgör en fara för honom själv eller annan i till exempel trafiken eller 

att personen har somnat på parkbänk.19 

För att personen ska kunna omhändertas på grund av fara för sig själv eller annan krävs 

alltså inte att berusningen är av så hög grad som redlös berusning. I stället krävs att 

berusningen framgår på ett så tydligt sätt att det är uppenbart att personen kan utgöra en 

fara för sig själv eller annan. Berusningen kan då framträda på så sätt att personen har 

svårt att kontrollera sitt humör eller att de motoriska funktionerna är nedsatta. 

Av förarbetena framgår att det ofta är fråga om en relativt kraftigt berusad individ som 

kan bli föremål för ett omhändertagande. Detta var dock inte lika självklart i den 

ursprungliga utredning som ligger till grund för lagstiftningen. I utredningen nämns att 

även en person som anses vara något mer berusad än salongsberusad, men är känd se-

dan tidigare för sitt alkoholmissbruk, bör omhändertas. Att även tidigare okända alkoho-

lister som uppträder salongsberusat omhändertas bör enligt utredningen vara oklander-

ligt, eftersom offentlig berusning ses som ett första led i ett alkoholmissbruk.20 

Utredningen vill med andra ord ge polisen större utrymme att omhänderta personer som 

är påverkade av alkohol än vad den slutliga propositionen ger.   

Frågan huruvida en berusad person måste störa den allmänna ordningen eller om det 

räcker att personen i fråga enbart är berusad fick relativt stort utrymme i utredningen 

samt i propositionen. I utredningen beskrivs syftet med den äldre lagstiftningen på så 

sätt att den främst var inriktad på att få bort störande alkoholister från allmänna platser 

medan den nu mer skulle inrikta sig på att de störande personerna skulle få vård.21 

Fokus skiftades med den nya lagstiftningen, det var inte längre allmänheten som skulle 

skyddas utan den berusade som skulle få hjälp. Detta var även något som senare 

betonades ytterligare i propositionen”[…] primära syftet när det gäller 

                                            
19 SOU 1968:55 s. 220. 
20 SOU 1968:55 s. 220. 
21 SOU 1968:55 s. 222. 
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omhändertagande av en berusad person alltid måste vara att tillgodose dennes egna 

intressen[…]”.22 

Omhändertaganden får av vad som framgår av 1 § LOB ske efter ett beslut av en 

polisman. Polisman definieras i 4 § polisförordningen (1998:1558). I polisförordningen 

ges en uppräkning av de befattningar som räknas som polisman och där ingår bland 

annat polisaspirant, polisassistent samt beredskapspolis och militärpolis. Vidare följer 

av 10 § LOB att det som gäller för en polisman enligt LOB även omfattar ordningsvakt. 

Har en ordningsvakt omhändertagit någon ska denne dock snarast lämnas över till 

polisman. Vad som är viktigt att poängtera är att det inte är fråga om att en polisman ska 

omhänderta en berusad person enligt LOB, vad som föreskrivs i lagtexten är i stället att 

polismannen får omhänderta. Detta motiverades med syftet att lagtexten ska överens-

stämma med regleringen av polisens befogenheter enligt polislagen (1984:387).23 Av 

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följer dock att om kraven för 

omhändertagande enligt LOB är uppfyllda skall den berusade omhändertas.24 

Möjligheten till var polisen kan omhänderta någon har kommit att utvidgas under årens 

lopp. Från början var det möjligt för en polisman att omhänderta en person på allmän 

plats, utom- eller inomhus men även i portar, trappuppgångar och områden som angrän-

sade till allmänna platser. Vid den översyn av lagen som ägde rum på 1980-talet 

utvidgades detta till att omhändertaganden kunde ske var som helst så länge det inte var 

individens egen eller någon annans bostad. Motiveringen till detta var främst att på så 

sätt komma åt berusade som uppehöll sig i till exempel hyrda festlokaler eller kontor.25 

För omhändertaganden på sådana platser föreskriver dock Rikspolisstyrelsen stor 

försiktighet och det krävs att ett omhändertagande är absolut nödvändigt.26  

Den definition av bostad som är tillämplig är enligt förarbetena densamma som gäller 

för hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § Brottsbalken.27 Bostad enligt Brottsbalken utgörs inte 

enbart av lokal där en person bor beständigt eller för längre tid utan även tillfälliga 

bostäder så som hotellrum och tält omfattas. Även områden tillhörande bostaden som 

                                            
22 Prop. 1975/76:113 s. 84.  
23 Prop. 1983/84:111 s. 143. 
24 1 § FAP 023-1. 
25 Prop. 1983/84:111 s. 143. 
26 2 § FAP 023-1. 
27 Prop. 1983/84:111 s. 143. 
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till exempel trädgård och garageuppfart omfattas av begreppet bostad.28 Om en enskild 

polisman ändå omhändertar någon i dennes eller någon annans bostad begår de tjänste-

fel. JO har vid flera tillfällen granskat ärenden där polisen omhändertagit någon i en 

bostad. Felaktiga omhändertaganden enligt LOB förklaras ofta av polisen med att de 

antingen gjort ett skrivfel i samband med rapportskrivandet efter ett omhändertagande 

eller att polisen avvisat någon från annans bostad med stöd av 13 § polislagen för att 

sedan omhänderta personen då den kommit utanför bostaden.29 

 

3.3 Övriga bestämmelser 
I 2 § LOB finns en behovs- och proportionalitetsprincip, paragrafen stadgar att ett om-

händertagande inte ska orsaka en individ större olägenhet än vad som är oundvikligt 

med hänsyn till omhändertagandets syfte samt att ett omhändertagande inte ska väcka 

onödig uppmärksamhet. Detta kommer att behandlas i ett senare skede under 

rättssäkerhetsdelen. 

Om den omhändertagne är så höggradigt berusad att personen antingen är medvetslös 

eller närmar sig medvetslöshet ska han så snart det är möjligt undersökas av en läkare.30 

Detta gäller även när man kan anta att en omhändertagens tillstånd är orsakat av någon 

typ av sjukdomstillstånd samt då det alldeles uppenbart framstår som om den 

omhändertagna skadat sig på något sätt, som till exempel fallskador. Skadorna bör i 

detta avseende inte vara att anse som ringa.31 Anledningen till att det inte ansetts räcka 

med polismannens egen undersökning i dessa fall beror enligt förarbetena på att det är 

en alltför svår uppgift med hänsyn till att poliser endast har begränsad 

sjukvårdskunskap.32 

4 § LOB ger polisen tillstånd att förvara en omhändertagen person i arrestlokal om det 

är så att den omhändertagne inte är i behov av läkarvård eller annan vård, och inte kan 

tas hand om hand på något annat sätt men heller inte friges. Att en berusad person inte 

kan tas hand om på annat sätt kan till exempel innebära att det inte finns någon när-

stående att överlämna den omhändertagna personen till. För att polisen ska få förvara en 

                                            
28 NJA II 1962 s. 130-131. 
29 Se bl.a. JO-ärenden dnr 1727-2009 samt dnr 2052-2008. 
30 Prop. 1975/76:113 s. 90 samt 3 § LOB. 
31 Prop. 1975/76:113 s. 90. 
32 Prop. 1975/76:113 s. 90. 
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omhändertagen i arrest krävs dock även att det är nödvändigt med hänsyn till ordning 

eller säkerhet. Att förvara personer omhändertagna enligt LOB i polisens egen arrest bör 

ses som en sista utväg då inga andra möjligheter finns tillgängliga.33 

 

3.4 Förmansprövning 
Vid ett omhändertagande enligt LOB krävs enligt 6 § att den polisman som om- 

händertagit någon så skyndsamt som möjligt ska anmäla det till sin förman. Om ett 

omhändertagande fortfarande består vid tiden för anmälan ska förmannen sedan pröva 

huruvida omhändertagandet ska bestå eller ej. Förman i det här fallet beskrivs i 

propositionen som vakthavande befäl.34 Förmansprövningen företas på så vis att 

vakthavande befäl genomför en okulär besiktning av den omhändertagne om så är 

möjligt. För det fall detta inte är möjligt får förmannen i stället basera sitt beslut på de 

uppgifter han kan tillgodogöra sig i form av rapporter, både skriftliga och muntliga, från 

de poliser som omhändertagit personen. 

Prövning av ett omhändertagande, som görs av en förman, ska alltså ske så skyndsamt 

som möjligt. I de allra flesta fall torde dessa prövningar äga rum i samband med att den 

omhändertagne kommer in på polisstationen. I den prövning förmannen gör ingår också 

att denne ska avgöra om den omhändertagne är i behov av någon form av vård.35 För de 

fall då en omhändertagen inte tas in till en polisstation utan i stället transporteras direkt 

till någon typ av vårdinrättning får i stället förmansprövningen ske på distans. Om en 

omhändertagen snabbt lämnas över i någon närståendes vård eller skjutsas hem krävs 

det enligt propositionen inte någon förmansprövning. Den enskilda polismannen har i 

dessa fall att fatta egna beslut.36 

En annan viktig del av förmansprövningen är att den garanterar att den maxtid en person 

får vara omhändertagen enligt LOB efterlevs och att ett omhändertagande blir 

dokumenterat på rätt sätt.37 Den möjligen viktigaste delen av en förmansprövning är 

dock att den ska garantera rättssäkerheten för den omhändertagna individen. Till detta 

återkommer jag i ett senare skede. 

                                            
33 Prop. 1975/76:113 s.125. 
34 Prop. 1975/76:113 s. 92. 
35 Prop. 1975/76:113 s. 92. 
36 Prop. 1975/76:113 s. 92. 
37 Prop. 1975/76:113 s. 125. 
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3.5 Genomgång av övriga bestämmelser 

En person som omhändertagits enligt LOB ska som nämnts undersökas av läkare om det 

krävs. Utöver detta statuerar lagens 6 § att en omhändertagen person fortlöpande ska ses 

till och om den omhändertagnes tillstånd kräver det ska läkare tillkallas. Enligt den 

ursprungliga lagtexten gällde detta dock endast i de fall en omhändertagen förvarades i 

polisens arrest, men har nu alltså kommit att gälla mer generellt.38 Enligt 

Rikspolisstyrelsens föreskrifter ska sådan tillsyn vara noggrann och företas med högst 

15 minuters mellanrum.39 Om en omhändertagen inte förvaras hos polisen utan i stället i 

häkte ankommer det på Kriminalvården att meddela polisen så fort det finns anledning 

att släppa den omhändertagne.40 Det är dock alltid polisen som beslutar när ett 

omhändertagande ska upphöra. 

En person som omhändertagits ska så snart det är möjligt underrättas om anledningen 

till varför denne blivit omhändertagen i enlighet med principen habeas corpus. En om-

händertagen ska enligt samma paragraf (7 § LOB) friges, så snart det kan ske utan men 

för den omhändertagne. Det vill säga när ett omhändertagande inte längre är 

nödvändigt. Maxtiden för ett omhändertagande är åtta timmar och den får endast 

överskridas så länge det uppenbarligen är förenligt med den omhändertagnes eget 

intresse. Detta kan till exempel vara att personen vill ha hjälp att få vård eller att ett 

upphävande av ett omhändertagande sker mitt i natten. Rikspolisstyrelsen föreskriver 

dock att ett omhändertagande normalt bör kunna avbrytas inom fyra till sex timmar. 

Den tidigare lydelsen av 7 § LOB krävde också att ett förhör skulle hållas med den 

omhändertagne men på grund av de praktiska hinder som kan finnas för ett sådant 

förhör ansågs det inte längre vara nödvändigt.41 

De alkoholdrycker eller andra berusningsmedel som påträffas hos en omhändertagen 

ska hällas ut, om inte särskilda skäl talar för att egendomen bör återställas efter det att 

ett omhändertagande avbrutits. Det är med andra ord inte fråga om ett regelrätt för-

verkande av polisen.42 Frågan huruvida polisen skulle ha möjlighet att sälja om-

händertagen alkohol eller inte har varit omdiskuterad, men med anledning av att 
                                            
38 Prop. 1975/76:113 s. 2 se ändring genom SFS 1998:1751. 
39 FAP 023-1 5 kap. 1 §.  
40 7 a § LOB. 
41 Prop. 1983/84:111 s. 145. 
42 8 § LOB. 
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kostnaderna förmodligen skulle överstiga inkomsterna ansågs det inte vara ett lämpligt 

förfarande.43 

Föreligger det annan grund för ett omhändertagande av en person än LOB, som till ex-

empel att en person som ska häktas eller anhållas äger detta företräde framför ett om-

händertagande enligt LOB, detta följer av 9 § LOB. Paragrafen föreskriver också att om 

ett omhändertagande är möjligt enligt både LOB och polislagen ska ett om-

händertagande inte ske med 13 § polislagen som grund utan i enlighet med LOB. 

10 § LOB statuerar att det som gäller för en polisman enligt LOB även omfattar 

ordningsvakter. Det innebär att en ordningsvakt har samma möjlighet som en polisman 

att omhänderta någon enligt LOB. Det krävs dock att en person som omhändertagits av 

en ordningsvakt så snart som möjligt överlämnas till polisen. 

                                            
43 Prop. 1983/84:111 s. 151. 
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4 Rättsverkningar av ett omhändertagande enligt LOB 
 

4.1 Allmänt  
Förutom den uppenbara konsekvensen av ett omhändertagande, att bli frihetsberövad, 

leder ett ingripande med stöd av LOB ofta till andra konsekvenser för den som blivit 

omhändertagen. Bland annat bör ett omhändertagande rapporteras till socialnämnden på 

den omhändertagnes hemort.44 Observera dock att detta inte är ett absolut krav utan end-

ast någonting som den berörda polismyndigheten bör göra, vilket förutsätter att identi-

teten på den omhändertagne fastställts. Vidare torde ett omhändertagande enligt LOB i 

viss mån kunna spela roll för straffmätning vid brott, på så sätt att ett omhändertagande 

kan vara att se som försvårande omständighet.45 Ytterligare konsekvenser av ett om-

händertagande enligt LOB är att den omhändertagne kan bli av med sitt körkort eller 

förlora möjligheten att få körkortstillstånd samt att ett omhändertagande av en person 

med tillstånd att inneha vapen kan leda till att personen förlorar sina tillstånd. 

 

4.2 Körkort och vapentillstånd 

Enligt 5 kap. 5 § förordning om vägtrafikregister (2001:650) är Rikspolisstyrelsen skyl-

dig att underrätta Transportstyrelsen i de fall då någon blivit omhändertagen enligt 

LOB. Transsportstyrelsen har i sin tur sedan en skyldighet enligt 5 kap. 2 § körkorts-

förordningen (1998:980) att skyndsamt utreda en bilförares lämplighet att inneha 

körkort om det finns anledning att anta att körkortsinnehavaren inte uppfyller kraven 

som gäller för körkort. De krav som ställs upp för att inneha körkort eller beviljas 

körkortstillstånd innefattar bland annat att personen ska anses vara pålitlig i nykterhets 

hänseende.46 Vad som anses vara opålitlighet i nykterhetshänseende är just det faktum 

att en person har fått nykterhetsanmärkningar, främst genom att personen blivit om-

händertagen enligt LOB.47 

För att en person ska erhålla tillstånd att inneha vapen bör enligt Rikspolisstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd krävas att personen är pålitlig, omdömesgill och lag-

                                            
44 FAP 023-1 6 kap. allmänna råd. 
45 Se NJA 2003 s. 495. 
46 3 kap. 2 § Körkortslag (1998:488). 
47 Prop. 1997/98:124 s.75.  
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lydig.48 En återkallelse av vapentillstånd ska ske då en person anses vara olämplig att 

inneha vapen.49 Det faktum att någon omhändertagits enligt LOB inom två år innan det 

att personen söker tillstånd att inneha vapen bör ”normalt” leda till att personen inte 

beviljas sådant tillstånd.50 

En person som redan vid ett omhändertagande enligt LOB innehar vapentillstånd bör 

dock inte förlora sitt/sina tillstånd så länge omhändertagande endast skett vid enstaka 

tillfällen. Ett omhändertagande av en person som innehar vapentillstånd bör dock för-

anleda en undersökning av personens sociala förhållanden så till vida det inte är uppen-

bart att omhändertagandet är en ren tillfällighet. Det faktum att en person flera gånger 

observerats berusad under en kort period utan att ett omhändertagande skett bör enligt 

Rikspolisstyrelsen också leda till en återkallelse av vapentillstånd.51 Frågan om 

återkallelse av vapentillstånd ska prövas av polismyndigheten där licensinnehavaren har 

sin adress enligt folkbokföringen. 

                                            
48 FAP 551-3 s. 8. 
49 6 kap. 1 § vapenlag (1996:67). 
50 FAP 551-3 s. 9. 
51 FAP 551-3 s. 54. 
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5 Kontrollen av polisens användning av LOB 
 

Som jag senare kommer att diskutera finns det idag ingen möjlighet för den som blivit 

omhändertagen att få lagligheten av detta omhändertagande prövat i domstol. Polisens 

agerande får således kontrolleras på andra sätt. Polisens arbete granskas främst genom 

Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) men även i form av intern kon-

troll. Polisens arbete är till stor del även omgärdat av ett regelverk innehållande bland 

annat straffbestämmelser. 

Som de allra flesta känner till anklagas poliser och deras arbete ibland för att innefatta 

viss nepotism där poliser förväntas skydda och hjälpa varandra. Trots detta är 

beivrandet av felaktig tillämpning av LOB till stor del uppbyggt av att poliser har mod 

och vilja att anmäla varandra då en kollega handlat felaktigt. En polis är enligt 4 kap. 7 

§ polisförordningen (1998:1558) skyldig att till sin förman rapportera sådant som rör 

arbete och sådant som man får anta att förmannen bör känna till. Till detta räknas 

således sådana fel begångna av en polis som till exempel ett felaktigt omhändertagande 

enligt LOB. En anmälan mot en polis där denne påstås ha begått ett fel i tjänsten ska 

enligt förordning om handläggning av ärenden om brott av anställda inom polisen m.m. 

(2010:1031) direkt överlämnas till åklagare. Ett ärende av detta slag får med andra ord 

inte utredas av polisen själv. Åklagaren prövar sedan om det föreligger skäl för 

väckande av åtal. Problemet, som redan nämnts, med dylik intern kontroll är den starka 

kåranda som råder inom polisens organisation.52  

Ett sätt att komma till rätta med problematiken kring kårandan är den externa kontroll 

som kan företas av JO eller JK. JO och JK är de organ i Sverige som kontrollerar och 

övervakar polisens arbete. JO väljs av riksdagen medan JK är en myndighet underställd 

regeringen. JO inleder sina ärenden efter en anmälan från en privatperson eller efter att 

en inspektion hållits på någon av de platser JO är tillsatt att kontrollera. Om JO erhåller 

en anmälan om att en polis begått ett fel i sitt arbete företas en utredning, som kan leda 

till att JO som särskild åklagare väcker åtal mot den polis som är föremål för anmälan.53 

JO kan även inleda ett disciplinärende som kan leda till konsekvenser för den anmälde. 

Det vanligaste resultatet av en anmälan är dock att ett uttalande görs. Ett uttalande kan 

                                            
52 Nilsson et. al. s. 4. 
53 Zetterström s. 129. 
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vara av kritisk, rådgivande och vägledande karaktär.54 Ett uttalande av JO är dock aldrig 

bindande för den det riktar sig emot. 

Till JK finns ingen formell väg för allmänheten att göra en anmälan.55 En person som 

vill att JK ska granska något måste via vanligt brev påkalla JK:s uppmärksamhet kring 

något. JK beslutar sedan själv om ett inledande av tillsyn ska ske eller ej. JK kan dock 

på samma sätt som JO själv inleda tillsyn av myndigheter eller domstolar. Denna tillsyn 

kan sedan leda till att JK genom beslut eller yttrande kritiserar det begångna felet.  

Kontrollen av polisens användning av LOB kan alltså ske med hjälp av ovan beskrivna 

verktyg. Trots detta existerar problem med att i efterhand försöka utreda om poliser    

begått något fel vid ett omhändertagande, detta gäller främst i ett bevishänseende.  

                                            
54 Zetterström s. 129. 
55 Justitiekanslerns hemsida – Klagomål på myndigheter. http://www.jk.se/sv-SE/ersattning-
klagomal/klagomal%20pa%20myndigheter.aspx. Kontrollerad 2012-12-05. 
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6 LOB i förhållande till Europakonventionen 
 

Något bör även sägas om det faktum att det riktats kritik mot LOB på grund av att lagen 

anses bryta mot artikel 5 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Sverige ratificerade EKMR år 

1952 och konventionen är sedan år 1995 en del av svensk lagstiftning. Artikel 5 i 

EKMR innefattar en rättighet till frihet och säkerhet. I artikel 5 (1) EKMR står att läsa: 

Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet. Ingen får berövas friheten utom i 

följande fall och i den ordning som lagen föreskriver. 

Vidare i artikel 5 (1 e): 

När någon är lagligen berövad friheten för att förhindra spridning av smittosam sjuk-

dom eller därför att han är psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av droger 

eller lösdrivare. 

Artikeln räknar med andra ord upp de fall då rätten till frihet och säkerhet får 

inskränkas, uppräkningen anses uttömmande. Punkten 1 e behandlar fall då en person 

omhändertas för alkoholmissbruk.  Den kritik som riktats mot LOB har bland annat 

avsett frågan om ett omhändertagande enligt LOB kan rättfärdigas utifrån EKMR:s 

perspektiv, då det kan ifrågasättas om omhändertagandet sker på grund av 

alkoholmissbruk. 

För att kunna dra några slutsatser huruvida ett omhändertagande enligt LOB är att anse 

som ett omhändertagande för alkoholmissbruk måste det först definieras vad som anses 

vara alkoholmissbruk i EKMR:s mening, eftersom EKMR ska tolkas autonomt och inte 

utifrån svensk lag eller praxis. Trots att ett omhändertagande enligt LOB är relativt 

kortvarigt är det att se som ett berövande av friheten.  Termen alkoholmissbruk kom att 

definieras i domen Litwa mot Polen.56 Där konstaterades att ett alkoholmissbruk inte 

enbart innefattar de fall då en person anses vara sjukligt beroende av alkohol utan att det 

även kan innefatta personer som är tillfälligt påverkade av alkohol och som ett resultat 

av detta uppträder störande, eller utgör en fara för sig själv eller andra.57 LOB kan i 

                                            
56 Litwa mot Polen dom den 4 april 2000. 
57 Litwa mot Polen dom den 4 april 2000 samt Danelius s. 121. 
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denna del med andra ord inte anses vara i strid med EKMR. Domstolen uttalade dock i 

sin dom att ett omhändertagande motsvarande LOB måste vara den sista utvägen och 

det ställs höga krav på att det existerar faktiska bevis på att den omhändertagne upp-

träder störande eller utgör en fara för sig eller andra. I en utredning som bland annat 

behandlade LOB i förhållande till EKMR konstaterades att det knappast går att säga att 

alla som omhändertas enligt LOB faller inom definitionen av alkoholmissbrukare i ar-

tikel 5 EKMR.58 Utredarna menar istället att en utredning måste ske för att söka utröna 

en persons eventuella missbruk innan denne kan omhändertas om omhändertagandet 

ska ske i enlighet med EKMR. Något som med hänvisning till europadomstolens dom-

slut i ovan nämnda dom inte alls är nödvändigt.  

Med anledning av ovanstående blir det möjligen intressantare att diskutera lagligheten 

av LOB i förhållande till artikel 5 (4) som lyder: 

Var och en som berövas friheten genom arrestering eller på annat sätt skall ha rätt att 

påfordra att domstol snabbt prövar lagligheten av frihetsberövandet och beslutar att 

frige honom, om frihetsberövandet inte är lagligt. 

Enligt artikel 5 (4) EKMR har alltså den som frihetsberövats en ovillkorlig rätt att få sitt 

beslut prövat av domstol. Att beslutet i fråga som i fallet med LOB fattats av annan 

myndighet än en domstol föranleder dock inte att rätten till domstolsprövning faller 

bort.59 I Sverige finns sedan länge en grundlagsskyddad rätt till domstolsprövning.  

Rätten till domstolsprövning enligt EKMR har dock ansetts falla bort för de fall då det 

är fråga om ett kortvarigt frihetsberövande så som i fallet med ett omhändertagande 

enligt LOB. I propositionen till nuvarande polislagen konstaterades även att om ett 

frihetsberövande är så kort att domstolsprövning inte är möjlig är det inte 

grundlagsstridigt.60 Tidsgränsen för ett kort frihetsberövande har i förarbeten till 

polislagen bestämts till 12 timmar. I propositionen konstateras att de omhändertaganden 

som sker enligt LOB är att anse som korta frihetsberövanden och därför inte omfattas av 

någon rätt till domstolsprövning. 

                                            
58 SOU 2002:117 s. 52. 
59 Danelius s. 132. 
60 Prop. 1983/84:111 s. 156. 
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Sammanfattningsvis kan konstateras att lagstiftaren i arbetet med LOB haft en önskan 

att tillgodose kraven som uppställs i EKMR vilket den även anser att den gör.61 

Huruvida Sveriges bristfälliga rätt till domstolsprövning av ett omhändertagande enligt 

LOB överensstämmer med regleringen i EKMR är dock inte alldeles klart. Den svenska 

lagstiftaren utgår från att så är fallet men till dess att det prövats i Europadomstolen får 

rättsläget anses vara i öppen dager. Min egen uppfattning är att den svenska regleringen 

i LOB är förenlig med EKMR. Det faktum att det inte kommit att prövas från svenskt 

håll i Europadomstolen tyder möjligen på att så också är fallet. 

                                            
61 SOU 2002:117 s. 50. 
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7 Rättssäkerhet 

 

För att ingrepp i den enskildas rörelsefrihet ska tillåtas ställs stora krav på rättssäkerhet. 

Som tidigare nämnts följer av 2 kap. 8 § regeringsformen att varje enskild medborgare 

gentemot staten är skyddad mot frihetsberövanden. Inskränkningar mot denna be-

stämmelse är dock enligt 2 kap. 20 § regeringsformen möjliga. 

Även LOB måste användas med stora mått av rättssäkerhet då användningen innebär en 

inskränkning av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. I detta avsnitt ska det göras ett 

försök att definiera vad rättsäkerhet är, denna definition kommer sedan att appliceras på 

LOB och genom analys ska det fastställas hur rättssäker användningen av LOB är. 

 

7.1 Definition 
”Någon ens tillnärmelsevis heltäckande och motsägelsefri definition av vad rättssäker-

het är har vi inte kunnat hitta någonstans.”62 

Någon allmängiltig definition på vad rättssäkerhet egentligen innebär finns inte. Åsikten 

om vad som får sägas ingå i begreppet rättssäkerhet är olika från författare till författare. 

En bra utgångspunkt är dock begreppet förutsebarhet som i princip alla författare inom 

området anser ingå i definitionen av rättssäkerhet.63 Kravet på förutsebarhet innebär att 

rättskipningen i en stat måste vara förutsebar med stöd av de rättsregler som existerar i 

staten.64 

Frändberg menar att förutsebarhet i det närmaste är att likställa med rättssäkerhet. Han 

ställer upp tre villkor som anses nödvändiga för att rättssäkerhet, och därmed förutse-

barhet, ska anses existera. Det första villkoret innebär att ett rättssystem måste ha klara 

och adekvata regler.65 Frändberg menar dock att det än i dag finns regler som är alltför 

oklara och vaga. Ett exempel på detta är de fall då det uppstår konkurrens eller kollision 

mellan olika bestämmelser. Ytterligare ett problem är existensen av generalparagrafer. 

                                            
62 Beyer s. 392. 
63 Se bl.a. Frändberg s. 270 samt Peczenik s. 89. 
64 Peczenik s. 90. 
65 Frändberg s. 274. 
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Dessa anser Frändberg vara alltför vaga och öppna, de är enligt hans mening i det 

närmaste att betrakta som innehållslösa.66 

Det andra villkoret är enligt Frändberg en förutsättning för att det första villkoret ska 

kunna uppfyllas. Det är det faktum att de klara och tydliga reglerna måste vara 

lättillgängliga.67 Poängen är att det inte har någon betydelse hur tydliga och klara 

rättsreglerna är om det inte går att tillgodogöra sig dem. Problematiken avseende det 

andra villkoret kan anses bestå i de problem som existerar med att publicera och 

distribuera rättsreglerna.68 Detta bör dock inte vara något större problem i utvecklade 

länder där lagtext fortlöpande uppdateras och publiceras i lagsamlingar så som i 

Sverige, där en uppdaterad författningssamling ges ut varje år. Utvecklingen av internet 

har också lett till att publicering och distribution har underlättats, men återigen så gäller 

detta främst utvecklade länder. 

Rättssäkerhet är ett begrepp riktat till det allmänna, det vill säga dem som utövar makt 

gentemot individer i ett samhälle. Detta innefattar avseende Sverige bland annat Riks-

dagen och domstolar. Frändbergs tredje villkor är riktat mot just dessa institutioner. Han 

menar att klara, tydliga och tillgängliga regler inte har någon betydelse så länge de inte 

tillämpas på ett korrekt sätt.69 Det tredje villkoret är även det behäftat med viss 

problematik. Frändberg menar att på grund av att lagar ofta ändras och nya tillkommer 

existerar inget eller lite ”rättslugn”. Detta skapar i sin tur en risk att rättstillämparna inte 

använder lagen på rätt sätt. Ytterligare ett problem är att det på grund av det svenska 

resningsinstitutet i vissa fall inte finns någon rättskraft. Vi kan med andra ord aldrig 

vara helt säkra på att lagen tillämpats på ett korrekt sätt.  

Det finns dock författare som anser att definitionen av rättssäkerhet inte bara består av 

förutsebarhet, även om den spelar roll. Beyer menar att rättssäkerhet består av en ka-

talog av principer och krav. Dessa principer och krav kan till stor del inordnas under 

begreppet förutsebarhet men det gäller inte alla.70 De principer och krav som kan sägas 

utgöra begreppet rättssäkerhet är enligt Beyer legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen, 

rätten till domstolsprövning, rätten till en effektiv domstolsprövning och offentlighets-

principen. 
                                            
66 Frändberg s. 275. 
67 Frändberg s. 277. 
68 Frändberg s. 278. 
69 Frändberg s. 274. 
70 Beyer s. 393. 
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En princip Beyer bland annat anser inte går att inordna under förutsebarhet är kravet på 

rätt till domstolsprövning vid frihetsberövande, att det är självständiga domstolar som 

ska bedöma sådana frågor har inte något med förutsebarhet att göra.71 Beyer förklarar 

med andra ord rättssäkerhet med ett antal principer som tillsammans skapar rättssäker-

het, men han menar även att alla inte går att kategorisera med hänvisning till 

förutsebarhet. 

Legalitetsprincipen, som ingår i Beyers definiton, innebär att det måste finnas lagstöd 

för att en domstol eller myndighet ska kunna göra något som påverkar individen. I 

legalitetsprincipen ingår också, precis som Frändberg påpekar, ett krav på att lagtext 

måste vara tydlig och klar så att den blir mottaglig för individer i ett rättssamhälle. 

Objektivitetsprincipen innebär att de som utövar makt för det allmänna måste iaktta 

saklighet och opartiskhet. En enkel beskrivning av objektivitetsprincipen är att alla ska 

behandlas på samma sätt av det allmänna. 

Rätten till domstolsprövning innebär att den som blivit berövad sin frihet med anledning 

av att denne misstänks för brott eller har begått ett brott ska få sin sak prövad inför 

domstol. I rätten till domstolsprövning finns också ett krav på att en sådan prövning inte 

får företas med ett oskäligt dröjsmål. Rätten till domstolsprövning innefattar med andra 

ord ett visst krav på effektivitet. Den sista beståndsdelen i Beyers definition av rätts-

säkerhet är offentlighetsprincipen. Denna princip innebär att rättegångar och de domar 

som genereras genom rättegångar ska vara offentliga och tillgängliga för allmänheten. 

Offentlighetsprincipen omfattar dock inte endast handlingar vid en domstol utan även 

allmänna handlingar vid till exempel myndigheter. 

Beyer anser dock inte att den definition han ger är helt uttömmande, något som 

egentligen framstår som ganska uppenbart. Överallt i lagstiftningen finns uttryck och 

regler som alla bidrar till ökad rättssäkerhet, dessa finns bland annat inom straffrätten 

och processrätten. De principer och krav Beyer använder för att definiera rättssäkerhet 

är alla grundlagsskyddade. Alla utom offentlighetsprincipen står att finna i 

regeringsformen. Offentlighetsprincipen återfinns i tryckfrihetsförordningen. 

Peczenik menar att en definition av det slag som Beyer ställer upp med kataloger är svår 

att använda sig av då de konstant är föränderliga beroende på att det hela tiden till-
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kommer ny lagstiftning och ändringar av befintlig lagstiftning.72 Peczenik menar istället 

att definitionen av rättssäkerhet till stor del består av förutsebarhetsbegreppet.73  Pecze-

nik menar istället att vi ska se den katalog av begrepp som Beyer ställer upp som garan-

tier för rättssäkerhet snarare än rättssäkerhet självt.74 Peczenik anser att dessa 

rättssäkerhetsgarantier utgör vad vi brukar kalla för materiell rättsäkerhet, det innebär 

att rättssäkerheten inte enbart är uppbyggd på förutsebarheten som Frändberg anser. 

Den definition av rättssäkerhetsbegreppet som Frändberg använder brukar i motsats till 

den materiella rättssäkerheten kallas den formella rättssäkerheten.  

Dessa två definitioner anser jag visar på de skillnader som finns beträffande definition-

en av rättssäkerhet. Vissa anser att rättssäkerhet kan förklaras med förutsebarhet medan 

andra anser att detta inte räcker. Jag tenderar att tycka att Beyers och Peczeniks 

definitioner i mångt och mycket överlappar varandra och det dem emellan i det närm-

aste blir en fråga om hur begrepp ska kategoriseras. Jag är av den åsikten att rättssäker-

het inte enbart kan förklaras med förutsebarhet, att endast definiera rättssäkerhet med ett 

begrepp känns alltför tunt, det krävs någonting mer. Jag ansluter mig därför till att i 

denna uppsats använda Beyer och Peczeniks två definitioner av rättssäkerhet. 

 

7.2 Rättssäkerhet i LOB 
Vid tillkomsten av LOB konstaterades att en lag som ger rätt till frihetsberövanden 

måste omges av stor rättssäkerhet. Trots detta är min uppfattning att rättssäkerheten 

diskuteras väldigt lite i förarbetena till lagen. Ett exempel på detta är att i det 

ursprungliga lagförslag som lades fram fanns inte något krav på att en person som 

omhändertagits enligt LOB behövde underrättas om anledningen till omhändertagandet. 

Detta kom dock att ändras i den slutgiltiga lagtexten efter det att justitieutskottet riktat 

kritik mot det ursprungliga förslaget. 

Vad som dock nämns i förarbetena till lagen är bland annat att omhändertagande av 

berusade personer endast kan regleras i lag då ett sådant innebär en inskränkning av den 

grundlagsskyddade rörelsefriheten.75 Vidare anförs att förmansprövningen vid ett 
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omhändertagande bör ske så snabbt som möjligt med hänsyn till rättssäkerheten.76 Det 

ansågs även, med hänsyn till rättssäkerheten, nödvändigt att begränsa den tid en person 

får vara omhändertagen enligt LOB.77 Maxtiden för ett omhändertagande bestämdes 

som tidigare nämnts till åtta timmar. 

Trots att rättssäkerhet, såvitt jag kan se, diskuteras relativt lite i förarbetena så finns det i 

LOB även andra spår av rättssäkerhetstänkande. Bland annat finns i 2 § en behovs- och 

proportionalitetsprincip. Om dessa principer står i motiveringen till paragrafen att läsa 

att bestämmelsen införts för att det ska finnas en överenstämmelse mellan de 

grundläggande principer som gäller för ett omhändertagande av berusad person och 

polisens övriga verksamhet.78 Motsvarande bestämmelse återfinns i polislagen 8 §. 

I utredningen till lagen konstaterades att tidigare lagstiftning kunde uppfattas som 

klasslagstiftning.79 Detta berodde enligt utredarna på att personer som kunde uppvisa en 

”respektabel social ställning” skulle ha mindre risk att bli gripna för fylleri. Anledning-

en till skillnaden ansågs vara att personer med högre ställning i samhället oftare befann 

sig på sådana platser där polisen inte kunde ingripa. Med den nya lagstiftningen ville 

lagstiftaren skifta från en lag som inte behandlade alla lika till en lag som snarare såg 

till en enskild individs vårdbehov.80 Detta i sin tur skulle i sin tur leda till att ett om-

händertagande enligt LOB blev möjligt i större utsträckning och i fler samhällsklasser.  

I utredningen påpekades också vissa problem med de körkortsingripanden som görs i 

samband med ett omhändertagande. Man menade att det inte var förenligt med en rätts-

säker stat att kategorisera människor omhändertagna för fylleri som dåliga förare utan 

det ska i varje enskilt fall ska ske en genomgång av individens personliga 

förhållanden.81 En prövning om personens lämplighet att inneha körkort måste alltså 

företas. 

 

                                            
76 Prop. 1975/76:113 s. 92. 
77 Prop. 1975/76:113 s. 126. 
78 Prop. 1975/76:113 s. 124. 
79 Prop. 1975/76:113 s. 42. 
80 Prop. 1975/76:113 s. 42. 
81 SOU 1968:55 s. 378. 
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8 Rättssäkerhetsanalys av LOB 
 

8.1 Rätten till domstolsprövning 
Det faktum att det inte finns någon möjlighet att få ett omhändertagande enligt LOB 

prövat i domstol har länge ansetts vara ett av de stora problemen med LOB utifrån 

rättssäkerhetssynpunkt. Detta beror till stor del på att många anser att detta strider mot 

EKMR. Som tidigare konstaterat anser jag dock inte detta vara ett brott mot EKMR 

varför frågan kring rätten till domstolsprövning istället får analyseras utifrån ett 

nationellt rättssäkerhetsperspektiv.  

Det huvudsakliga argumentet mot en möjlighet till domstolsprövning är att det har an-

setts att möjligheterna att i efterhand pröva ett omhändertagande praktiskt sett är obe-

fintliga. I den ursprungliga propositionen till LOB konstateras till att börja med att en 

rättslig prövning under tiden ett omhändertagande består är omöjligt.82 

Fylleristraffutredningen ansåg att möjlighet till en rättslig prövning skulle ges inom tre 

veckor från det att ett omhändertagande ägt rum. Om ett omhändertagande ansågs vara i 

strid mot lag skulle det innebär att följderna av ett omhändertagande föll bort.83 Här 

avsåg dock utredarna att efter ett omhändertagande skulle ett flertal rättsföljder träda in, 

något som inte ingick i de slutgiltiga bestämmelserna. Även ett flertal remissinstanser 

ansåg att domstolsprövning skulle ske. 

De remissinstanser som var mot en rättslig prövning av ett omhändertagande åberopade 

bevissvårigheter och principiella skäl som förklaring till motståndet av en rättslig pröv-

ning.84 I propositionen konstaterades att ett omhändertagande enligt LOB inte skulle få 

de automatiska rättsföljder som utredarna föreslagit. Med anledning av detta fanns det, 

ansåg man, ingen anledning till ett omprövningsinstitut för LOB. Slutsatsen som drogs 

var att rätten till domstolsprövning efter ett omhändertagande enligt LOB både var 

omotiverad och heller inte ändamålsenlig. Bevissvårigheter ansågs vara ett stort pro-

blem. 
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Diskussionen kring domstolsprövning kom återigen upp i samband med reformen av 

LOB 1983. I propositionen konstaterades att en möjlighet till prövning av ett om-

händertagande enligt LOB var önskvärd. Dock ansågs intresset av en domstolsprövning 

inte överväga de svårigheter som en domstolsprövning av ett omhändertagande innebär. 

Rättssäkerheten anses i fallet med LOB inte väga lika tungt som de problem en 

domstolsprövning innebär.85 En åsikt var även att det är fråga om så korta omhänderta-

ganden att de inte omfattas av den grundlagsstadgade rätten till domstolsprövning enligt 

Regeringsformen 2 kap. 9 §.  Den maxgräns på åtta timmar som ett omhändertagande 

får vara kunde genom reformen år 1983 förlängas någon eller några timmar men inte 

heller detta ansågs utgöra ett skäl till att en rätt till domstolsprövning skulle införas.86 

Åsikterna om huruvida LOB ska tillföras en möjlighet till domstolsprövning går isär 

och det finns starka argument för båda sidor. Vad som möjligen är den viktigaste frågan 

att ställa sig är om det i en modern rättsstat som Sverige ska finnas frihetsberövanden 

som enligt lagstiftning inte kan prövas i domstol. Lagstiftaren hade möjligen en annan 

vision för användningen av LOB. LOB skulle vara en vårdlag som garanterade hjälp åt 

alkoholberoende snarare än ett straff för ungdomar som vistades berusade på gator och 

torg. Om LOB hade fått den verkan som  ursprungligen var menad var nog tanken att ett 

omhändertagande skulle vara ett inledande steg på en behandlingstrappa där den 

omhändertagne självmant ville ha hjälp av samhället för att komma till rätta med sina 

problem. Möjligen var det av denna anledning domstolsprövning inte ansågs vara av 

stor vikt.  

Allt eftersom tillämpningen och syftet med LOB kommit att ändras bör det enligt min 

mening ske en större reform av LOB. Lagen kan ändras på så sätt att den används som 

en vårdlag på samma sätt som de vårdlagar som existerar till stöd för missbrukare av 

narkotika eller till stöd för unga. En lag som används på ett annat sätt än det  

ursprungligen var tänkt borde om något visa på att det finns problem med 

lagstiftningen.  Att synen på alkohol ändrats under decennier bör även det föranleda att 

lagstiftningen ses över i grunden. Synen på alkohol som rådde vid tiden för den 

ursprungliga utredningen är inte densamma som idag. I en undersökning publicerad av 

SOM-institutet framkom att andelen personer som dricker alkohol regelbundet ökat 
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stadigt sedan 1992.87 Andelen personer som ansåg att alkohol var ett samhällsproblem 

minskade under den korta perioden 2004 till 2007 med 5 %.88 

 

8.2 Förmansprövning på distans 
Justitieombudsmannen uttalade i ett ärende kritik mot det faktum att den 

förmansprövning som ska ske vid ett omhändertagande enligt LOB ibland sker på 

distans.89 JO konstaterade att en prövning på distans inte tillgodoser de krav på 

rättssäkerhet som kan ställas i samband med ett omhändertagande. JO menade även att 

förmansprövning som sker på distans inte är förenlig med de rättsäkerhetsmotiv som 

gjordes gällande vid tillkomsten av LOB. JO gjorde gällande att förmansprövning på 

distans som tillåts enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter strider mot gällande rätt. I 

förlängningen innebär det att förmansprövning på distans möjligen sker utan lagligt stöd 

och således strider mot legalitetsprincipen. 

Att förmansprövning sker på distans är vanligt förekommande i många län. År 1999 

skedde var tredje prövning i Gävleborgs län på distans. I Dalarnas län under samma 

period skedde prövning på distans i cirka 70 % av omhändertagandefallen. 90 Anledning 

till att så många omhändertaganden prövas på distans torde enligt JO vara den 

omstrukturering av polisen som skedde under 1990-talet. Omstruktureringen innebar att 

polisbefälen blev färre, vilket i sin tur innebar att det på vissa polisstationer saknades 

poliser behöriga att utföra förmansprövning.91 

Det huvudsakliga problemet med förekomsten av förmansprövning på distans är att den 

enskildes rättssäkerhet till viss del sätts ur spel. Detta beror till störst del på att i de fall 

en förmansprövning sker på distans, är det upp till den polis som omhändertagit en 

person att på ett tillförlitligt och tydligt sätt redogöra för situationen för det polisbefäl 

som ska fatta beslut för om ett omhändertagande ska bestå eller ej. Risken finns att den 

polis som föredrar ett ärende för beslutsfattande polis är mindre erfaren och därmed har 

sämre förmåga att avgöra om en persons tillstånd beror på berusning eller av någonting 

annat som till exempel sjukdom. Den polis som utför prövningen måste också kunna lita 
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på att den föredragande polisen har förmåga att beskriva en persons tillstånd på ett 

tillfredställande sätt. För de fall underlaget till prövningen inte är fullständigt finns 

risken att felbedömningar görs och att beslut i vissa fall blir felaktiga. 

Ett annat problem kan illustreras med ett exempel. I en liten ort i norra Sverige arbetar 

en polisman som har en annan polis som befäl. Befälet har annan tjänstgöringsort än 

polismannen. Polismannen har av någon anledning ett horn i sidan till en viss 

privatperson. På grund av detta omhändertar polismannen privatpersonen för berusning 

trots att personen inte är berusad. Polisbefälet företar sedan en prövning på distans 

utifrån polismannens uppgifter och godkänner omhändertagandet. Att dylika fall skulle 

existera är kanske inte särskilt troligt men om enbart risken existerar räcker det för att 

ifrågasätta rättsäkerheten. Om polisbefälet istället skulle vara tvungen att utföra en 

okulär bedömning av privatpersonen skulle inte omhändertagandet godkänts.  

Ett system med obefintliga möjligheter att få ett omhändertagande rättsligt prövat i 

efterhand ställer höga krav på att de kontrollfunktioner som faktiskt existerar fungerar 

och är tillfredställande. Att den existerande prövningen ibland kan ske på distans kan 

inte anses vara tillfredställande. Det faktum att förmansprövning på distans inte heller 

stämmer överens med de ursprungliga intentionerna hos lagstiftaren gör inte saken 

bättre. 

 

8.3 Identifiering av omhändertagna 
Allas likhet inför lagen gäller självklart även för regleringen av omhändertagande på 

grund av berusning. Ett problem kring tillämpningen av LOB är att polisen i realiteten 

saknar möjligheter att identifiera en person som omhändertagits om denne inte 

självmant uppger sin identitet. Det kan till exempel vara så att en person under sin 

berusning tappat bort sin plånbok och därmed saknar id-handlingar. Polisen har i dessa 

fall inte någon rätt att kräva att den omhändertagne uppger sin identitet och någon laglig 

rätt att hålla kvar någon till dess identifiering kan göras finns inte. 

Följden av detta blir att LOB drabbar människor olika beroende på om de har sina 

identitetshandlingar med sig eller inte. De personer som polisen kan identifiera drabbas 

på så sätt som nämnts tidigare.92 Det vill säga att en person som blivit omhändertagen 
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riskerar att bland annat förlora vapentillstånd och körkort. Personer som inte identifieras 

drabbas dock inte av några rättsföljder alls. 

En möjlighet finns dock för polisen att identifiera en person som självmant vägrar 

uppge sin identitet. Enligt polislag 19 § p. 2 får en person kroppsvisiteras i 

identifikationssyfte. Detta hjälper dock endast i de fall den omhändertagne har id-

handlingar på sig. 

Problemet med identifiering av omhändertagna diskuterades redan i den ursprungliga 

utredningen från 1968. Vid reformen av LOB 1983 togs frågan åter upp. Det 

konstaterades att det var otillfredsställande att vissa personer som omhändertogs 

undgick de rättsföljder som drabbade andra.93 Slutsatsen som drogs var dock att behovet 

av att införa ytterligare åtgärder för att säkerställa identifikation, så som till exempel ett 

längre kvarhållande, inte stod i proportion till det ingrepp i personens frihet som skulle 

behöva göras.94 Dock infördes den möjlighet till kroppsvisitation som beskrevs ovan. 

I den senaste översynen togs frågan om identifiering åter upp. Utredarna konstaterade 

återigen det olyckliga i att vissa kunde undgå rapportering till bland annat 

Transportstyrelsen. Den enda lösningen på problemet ansågs vara att kvarhålla den 

omhändertagne till dess att identifiering gjorts, i likhet med personer som gripits för 

brott.95 Något som inte heller nu ansågs vara proportionerligt i förhållande till 

individens rätt till frihet.  

Med den nuvarande regleringen slår rättsföljderna av LOB annorlunda från fall till fall. 

Det kan argumenteras för att problemet existerar i sådan liten utsträckning att det i 

realiteten inte är ett problem. Med nuvarande ordning måste diskussionen i framtiden 

inriktas på huruvida de brister som finns vid identifiering av omhändertagna enligt LOB 

väger mindre tungt än de positiva aspekter som faktiskt finns i de fall då en 

omhändertagen kan identifieras. Lösningen på rättsäkerhetsproblematiken måste under 

alla omständigheter leda till att alla som blir omhändertagna står lika inför lagen och de 

rättsföljder den ger. 
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8.4 Bevissvårigheter 

JO konstaterade i ett beslut att bevissvårigheterna i fall som handlar om LOB är stora 

och att det vid prövningen av omhändertaganden enligt LOB i princip krävs att man är 

personligen närvarande för att kunna göra en ordentlig prövning.96 I flertalet andra 

ärenden som kommit att granskas av JO slås tidigt fast att omhändertaganden enligt 

LOB är svåra att granska i efterhand. I de beslut jag tagit del av konstateras allt som 

oftast att det inte finns någon anledning att ifrågasätta en polismans uppgifter vid 

omhändertaganden.97 

JO initierade i samband med inspektion ett ärende som behandlade två skilda 

omhändertaganden enligt LOB.98 I protokollen till omhändertagandena stod att läsa att 

två personer blivit omhändertagna enligt LOB i bostäder. Som konstaterats är detta inte 

förenligt med lagen. Polisen förklarade att det första omhändertagandet inte alls skett i 

en bostad utan att det var en felskrivning i protokollet. I det andra fallet förklarade 

polisen att personen inte heller blivit omhändertagen i en bostad utan först avvisats från 

en annan persons bostad enligt 13 § polislagen för att sedan omhändertas enligt LOB 

utanför porten. Ett ärende som detta visar på den tillit som tvunget måste sättas till 

polisens egna berättelser. I ärendet som beskrivs ovan kritiserade JO endast det faktum 

att det fanns felskrivningar i protokollen. Någon anledning att ifrågasätta polisens 

uppgifter fanns inte.  

Det faktum att en person som flera gånger setts berusad under en kort period utan att ett 

omhändertagande skett bör som nämnts tidigare enligt Rikspolisstyrelsen också kunna 

leda en återkallelse av vapentillstånd.99 Även här existerar en problematik ur ett 

bevishänseende. Eftersom en sådan bedömning, där inget finns rapporterat sedan 

tidigare och någon förmansprövning varken på distans eller okulärt ägt rum, enbart kan 

grundas på enskilda polismäns iakttagelser. 

Att helt komma till rätta med de bevissvårigheter som omger LOB är en omöjlighet. Det 

skulle eventuellt kunna gå om det vid varje LOB-ingripande fanns en objektiv person 

med som observatör, men en sådan lösning är inte tänkbar. Vid LOB-fall återstår endast 

att lita på att de polismän som genomför omhändertaganden utför dessa på ett så korrekt 
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och rättssäkert sätt som möjligt. Ett steg på vägen mot en lösning på bevisproblematiken 

är att personer som omhändertas enligt LOB skulle kunna ges en laglig rätt till 

alkoholtest i samband med ett omhändertagande.  

 

8.5 Ordningsvakts möjligheter till omhändertagande 
Förordnande av ordningsvakter sker genom beslut av Rikspolisstyrelsen enligt 5 § lag 

om ordningsvakter (1985:78). Ordningsvakter har i många fall samma befogenheter 

som en polis. Utbildningen ordningsvakter erhåller är dock inte att jämföra med en 

normal polisutbildning då den pågår under en kortare tid och inte är lika omfattande.     

9 § LOB föreskriver att en ordningsvakt får omhänderta någon för berusning om den 

omhändertagne skyndsamt överlämnas till polis. 

På mindre orter eller under kvällar då polisen är mycket upptagen kan en person som 

omhändertagits för berusning av en ordningsvakt bli sittande länge innan det finns 

möjlighet att överlämna personen till polis. Detta kan ur rättssäkerhetssynpunkt tyckas 

problematiskt. Eftersom en ordningsvakt inte har samma utbildning och möjligen inte i 

lika stor utsträckning handhar omhändertaganden finns en större risk för att 

omhändertaganden sker felaktigt. Om en person omhändertas av ordningsvakt och blir 

kvarhållen under viss tid för att sedan släppas efter att polisen gjort en bedömning att 

omhändertagande ej behövs kan personen fått sin rörelsefrihet felaktigt inskränkt för de 

fall ett omhändertagande inte från början var nödvändigt. 

Mot detta måste dock ställas det faktum att ordningsvakter ofta arbetar på sådana platser 

där alkohol serveras och människor är berusade. Att ordningsvakter inte skulle ha 

möjlighet att omhänderta personer för berusning på sina arbetsplatser utan vara tvungna 

att ringa polis och invänta deras assistans är inte, enligt min mening, en bättre modell än 

den nuvarande. 

 

8.6 Förvaring av omhändertagna 
Den ursprungliga tanken vid tillkomsten av LOB var att de som omhändertogs skulle 

förvaras på speciellt inrättade tillnyktringsenheter.100 Utredningen avvisade tanken på 
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att polisarrester skulle användas som förvaringsplatser. Detta ställningstagande hade 

främst sin grund i att polisarrester inte var lämpliga att hålla berusade personer i samt att 

personal på polisarrester inte hade rätt kompetens att ta hand om de omhändertagna.101 I 

det slutgiltiga förslaget konstaterades dock att ekonomiska och organisatoriska skäl 

gjorde det svårt att inrätta dessa speciella tillnyktringsenheter över hela landet.102 Istället 

infördes på prov ett antal tillnyktringsenheter. Idag finns endast ett tiotal av dessa 

kvar.103 

I dagsläget förvaras de allra flesta omhändertagna hos polisen, som sagts tidigare 

uppgick andelen omhändertagna år 2009 som förvarades på vårdinrättning till endast 9 

%.104  Av LOB 4 § följer idag att för de fall en omhändertagen inte förvaras på sjukhus 

eller annan vårdinrättning får personen förvaras hos polisen. En förvaring i polisens 

arrest ska med andra ord vara en sista utväg och förutsätter en löpande bevakning och 

tillsyn av de omhändertagna. Trots detta förvarades alltså 91 % år 2009 hos polisen efter 

ett omhändertagande något som får anses vara häpnadsväckande.  

Det problematiska med en förvaring enligt nuvarande ordning är det faktum att LOB är 

en vårdlag som kom till för att skydda individer. När omhändertagna förvaras i 

polisarrester finns inte någon sjukvårdspersonal tillgänglig vilket kan skapa risker för 

den som omhändertagits. Till exempel blandar de som missbrukar alkohol ofta 

alkoholen med andra droger eller preparat vilket kan göra det svårt för dem som arbetar 

på polisarrester utan sjukvårdsutbildning att bedöma en persons verkliga hälsotillstånd. 

Utgångspunkten måste alltid vara att lagstiftning ska värna om rättssäkerheten och vara 

så säker som möjligt för dem som kommer att omfattas. 

 

                                            
101 SOU 1968:55 s. 222. 
102 Prop. 1975/76:113 s. 77. 
103 Ds 2001:31 s. 78. 
104 Se avsnitt 3.1. 
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9 LOB i förändring? 
 

Tendensen i de publikationer som behandlat LOB på senare tid har visat på en vilja att 

återföra lagen närmare dess ursprungliga syfte.105 Den senaste utredningen på området i 

departementsserien tog till exempel fasta på att det ursprungligen var tänkt att 

omhändertagna enligt LOB skulle förvaras på särskilda vårdinrättningar och 

presenterade med anledning av detta ett lagförslag som innebar att polisen skulle 

förbjudas förvara omhändertagna enligt LOB, åtminstone i de fall då den 

omhändertagne inte var våldsam eller hotfull. 106 Det konstaterades att en övergång av 

huvudansvaret från polisen till sjukvården var eftersträvansvärt.107  

I utredningen presenterades även två andra förslag för att stärka LOBs position. För det 

första föreslogs att alkoholutandningsprov skulle få göras om det krävs för att bedöma 

en omhändertagens tillstånd.108 Detta främst med hänsyn till att det skulle underlätta 

förmannens bedömning. Med en sådan luddig formulering av lagtext ges dock stort 

utrymme för tolkning. Att kräva utandningsprov av en omhändertagen är trots allt en 

inskränkning av den personliga integriteten. Trots detta tror jag att med hjälp av 

utandningsprov skulle de bevissvårigheter som existerar i dagsläget till viss del kunna 

elimineras. För att ytterligare stärka rättssäkerheten för dem som omhändertas borde det 

dock enligt mig också införas en bestämmelse om att en omhändertagen själv ska kunna 

kräva att få utföra ett utandningsprov. 

På motsvarande sätt föreslogs att förmansprövning genom distans skulle bli tillåtet i lag. 

En förutsättning för att en förmansprövning på distans skulle godkännas var dock att 

den omhändertagnes berusningsnivå skulle ha fastslagits genom ett utandningsprov. 

Skälet till detta ansågs vara, som tidigare nämnts, att underlätta för förmannen att göra 

en nyanserad bedömning. Att detta även skulle stärka den omhändertagnes rättssäkerhet 

och möjligheter att i efterhand kunna klaga på ett omhändertagande nämns dock inte. 

Man kan ställa sig frågan varför inte utandningsprov ska tas i alla de fall då den 

                                            
105 Den senaste publicerades 2002. 
106 Ds 2001:31 s. 77. 
107 Ds 2001:31 s. 77. 
108 Ds 2001:31 s. 61. 
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omhändertagne själv kräver det. Det borde rimligtvis ligga i både polisens och den 

enskilda individens intresse. 

Utredningen resulterade i att en ny statlig utredning tillsattes för att djupare utreda ett 

eventuellt behov av att ändra regleringen i LOB.  Den nya utredningen tog till viss del 

fasta på de förslag som presenterades i den tidigare utredningen. Ett förslag var till 

exempel att polisen inte längre skulle ha möjlighet att förvara personer som 

omhändertagits endast på grund av berusning.109 Dessa skulle istället förvaras på 

speciella vårdinrättningar. I en förlängning av detta förslogs även att om en person som 

omhändertagits på grund av berusning inte kunde föras till vårdinrättning skulle 

personen överlämnas till socialnämnden. En sådan åtgärd skulle dock, enligt 

utredningen, innebära att personen i praktiken inte längre är att se som 

omhändertagen.110 

Ett annat förslag i linje med utredningen var att de personer som uppträdde våldsamt 

eller hotfullt i samband med ett omhändertagande på grund av berusning även i 

fortsättningen skulle förvaras hos polisen. Dessa skulle dock enligt det nya förslaget 

omhändertas med stöd av 13 § polislag och inte LOB.111 Förslaget på utandningsprov 

och kritiken mot förmansprövning på distans togs aldrig upp i den nya utredningen. 

Förmansprövningen konstaterades endast vara överflödig för de fall den omhändertagne 

ändå inte skulle förvaras hos polisen.112 Utredningen och departementsseriens lagförslag 

blev dock i all väsentlighet aldrig verklighet. Några genomgripande förändringar av 

LOB verkar i dagsläget inte vara förestående. 

 

 

 

                                            
109 SOU 2002:117 s. 45. 
110 SOU 2002:117 s. 45. 
111 SOU 2002:117 s. 45. 
112 SOU 2002:117 s. 65. 
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10 Sammanfattande kommentarer 
 

Med anledning av ovanstående kan det konstateras att det i nuvarande reglering finns en 

viss problematik. Min uppfattning är att rättssäkerheten verkar ha hamnat i glömska och 

att det tas för lätt på omhändertaganden. Ett ingripande enligt LOB är en allvarlig 

integritetskränkning och denna kränkning måste tas på större allvar. Det förefaller även 

märkligt att statliga utredningar som uppmärksammar brister i lagstiftning inte tas på 

allvar och att dessa inte åtgärdas. 

Min tanke vid början av författandet av denna uppsats var att det antagligen fanns en 

viss rättssäkerhetsproblematik vid tillämpningen av LOB. Allt eftersom arbetet kommit 

att fortgå och jag tillgodogjort mig den kritik som riktas mot lagstiftningen har denna 

uppfattning stärkts. 

Ett av de största problemen med användningen av LOB är att den nuvarande ordningen 

inte stämmer överens med lagstiftarens ursprungliga vårdintentioner. Lagstiftningen 

som tar sikte på alkoholmissbrukare tillämpas även mot berusade personer utan 

missbruksproblematik. En möjlig lösning på problemet vore att göra det tydligare 

huruvida LOB ska ses som ett straff där en person låses in under ett antal timmar eller 

en möjlighet för personen att få vård. Ett förslag som också ligger i linje med den i 

statens senaste utredning. En lag som utger sig existera för enskilda människors egen 

skull måste också leva upp till det. 

Om det ska finnas lagstiftning som är till för att skydda enskilda måste det skyddet 

sträcka sig längre än att få sova i en cell några timmar. Lagstiftningen måste sträva efter 

att vara enhetlig och rättssäker. Klart är dock att en lagstiftning som ger möjligheter att 

ingripa och omhänderta personer som är berusade måste existera. Frågan är bara vilken 

form som är den bästa för en sådan ordning. 
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