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Sammanfattning  

Denna uppsats har till syfte att klargöra om lagen (1976:511) om omhändertagande av 

berusade personer m.m. (LOB) är förenlig med Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Uppsatsen 

undersöker dels om 1 § LOB är förenlig med art. 5(1) EKMR, dels om 

förmansprövningen i 5 § LOB är förenlig med art. 5(4) EKMR. 

1 § LOB möjliggör för polisen att omhänderta den som är så pass berusad att han inte 

är kapabel att ta hand om sig själv eller utgör en fara för sig själv eller annan. 

Tiotusentals människor berövas varje år friheten med stöd av denna lag. Utöver 

frihetsberövandet kan ett omhändertagande leda till ytterligare åtgärder från 

myndigheternas sida, exv. att körkort eller vapentillstånd återkallas.  

Den polisman som verkställt ett omhändertagande anmäler detta till sin förman som i 

sin tur kontrollerar om omhändertagandet utförts korrekt och om det ska bestå. Någon 

domstolsprövning sker inte trots att ett omhändertagande innebär ett stort ingrepp i den 

personliga integriteten.  

LOB har utsatts för kritik där det bl.a. har ifrågasatts om lagen är förenlig med 

EKMR. Polisen har även i vissa fall kritiserats för att tillämpa LOB godtyckligt eller 

felaktigt.  

Art. 5(1) EKMR stadgar att ett frihetsberövande måste passa in under någon av de 

kategorier som finns i art. 5(1) p. a–f och ske ”i den ordning lagen föreskriver”. Jag 

kommer fram till att 1 § LOB är förenlig med art. 5(1) EKMR. Frihetsberövandet som 

finns i 1 § LOB faller in under kategorin ”alkoholmissbrukare” som finns i art. 5(1) p. e. 

Kriteriet ”i den ordning lagen föreskriver” innebär bl.a. ett krav på att en lag måste vara 

av viss kvalité. Även på denna punkt anser jag att 1 § LOB är förenlig med EKMR, 

främst p.g.a. att förarbetena till LOB har fyllt ut de relativt vaga kriterierna som finns i 1 

§ LOB.  

Art. 5(4) EKMR anger att den som frihetsberövats snabbt ska få frihetsberövandet 

prövat i en domstol. Ett organ som inte utgör en domstol enligt nationell rätt kan 

betraktas som en domstol om Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas 

(ED) krav på oberoende och rätten till vissa rättsäkerhetsgarantier är uppfyllda. Enligt 

min mening uppfyller inte 5 § LOB dessa kriterier då förmannen inte kan anses vara 

oberoende och då den omhändertagne saknar väsentliga rättssäkerhetsgarantier. 

Uppsatsen avslutas med en de lege ferenda-diskussion.  



 6 

Ordlista  

1841 års förordning 1841 års förordning mot fylleri och 

dryckenskap 

Art.   Artikel/Artiklarna   
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1 – Inledning 

1.1 Ämnet   

Lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) gör det 

möjligt för polisen att omhänderta någon som är så berusad att denna utgör en fara för 

sig själv eller annan. Lagen har ett uttalat skyddssyfte, nämligen att skydda individen 

från faror som alkohol och andra berusningsmedel medför.
1
 Förutom frihetsberövandet 

kan ett omhändertagande enligt LOB också ligga till grund för ytterligare 

myndighetsingripanden, exv. återkallande av körkort.
2
 LOB nyttjas flitigt av polisen och 

ordningsvakter och låg år 2009 till grund för 62 000 omhändertaganden. I början av 

2000-talet var motsvarande siffra ungefär 48 000 omhändertaganden per år.
3
 

Lagen och dess tillämpning har utsatts för häftig kritik av bl.a. allmänheten, statliga 

utredningar och JO. Några av de mest allvarliga invändningarna som har riktats mot 

lagen är att den har tillämpats godtyckligt och att kriterierna i lagen är vaga och oklara. 

Risken för godtycke och otydlighet i kombination med att ett omhändertagande enligt 

LOB inte ger någon möjlighet till domstolsprövning leder till att den som 

omhändertagits försätts i en utsatt position.  

Trots kritiken och problemen förekommer förvånansvärt lite diskussion i den juridiska 

doktrinen om LOB:s förenlighet med Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).  

 

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka och klargöra om 1 och 5 §§ LOB är förenliga 

med art. 5(1) och art. 5(4) EKMR.  

Uppsatsen har därför följande två frågeställningar; om 1 § LOB uppfyller kraven i art. 

5(1) EKMR och om förmansprövningen i 5 § LOB uppfyller kraven på 

domstolsprövning i art. 5(4) EKMR.   

I syftet ingår också att föra en kort de lege ferenda-diskussion om hur 

lagbestämmelserna i LOB kan utformas så att de bättre uppfyller EKMR:s krav.  

                                                 
1
 Se kapitel 2 

2
 Se kapitel 4 

3
 SOU 2011:35, volym 1 av 2, s. 330 f och 658 och Ds. 2001:31 s. 109 f 
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Anledningen till att jag har valt att jämföra LOB:s förenlighet med EKMR är att 

Sverige är folkrättsligt bunden till EKMR och därmed är skyldig att infria dess krav. 

Utöver detta anger 2 kap. 19 § regeringsformen (RF) att ingen lag får meddelas i strid 

mot EKMR.
4
 LOB har även kritiserats för att ha tillämpats godtyckligt

5
 och det är 

därför intressant att undersöka om lagen är förenlig med EKMR.  

 

1.3 Avgränsningar 

Det skulle bli alltför omfattande att författa en uppsats om samtliga aspekter av LOB 

och EKMR. Därför är min uppsats avgränsad till att undersöka om 1 och 5 §§ LOB 

uppfyller kraven i art. 5(1) och art. 5(4) EKMR.  

LOB kan tillämpas både mot alkoholberusade och mot narkotikapåverkade, men i 

denna uppsats fokuserar jag främst på de som är berusade av alkohol.  

Ordningsvakter har rätt att nyttja LOB enligt 10 § LOB, men tyngdpunkten i denna 

uppsats ligger på polisens rätt att nyttja LOB.  

 

1.4 Metod och material  

Uppsatsen gör en jämförande studie mellan två olika lagar: LOB som tillhör den 

svenska rättsordningen och art. 5 EKMR som tillhör den europarättsliga rättsordningen. 

Först fastställs gällande rätt för 1 och 5 §§ LOB och sedan för art. 5(1) och 5(4) EKMR.  

Jag utgår från den rättsdogmatiska metoden, vilket innebär att systematisera och tolka 

gällande rätt.
6
 För att systematisera gällande rätt utgår jag från rättskälleläran och 

använder lagar och andra föreskrifter, förarbeten, prejudikat och doktrin.
7
 Lagtext och 

andra författningar utgör de främsta rättskällorna. Bland övriga rättskällor har 

förarbeten och rättspraxis en särskild särställning. Efter dessa kommer den juridiska 

doktrinen.
8
  

Det är viktigt att påpeka att rättskälleläran skiljer sig åt mellan den svenska 

rättsordningen och den europarättsliga rättsordningen vad avser förarbetens betydelse. I 

den svenska rättsordningen har förarbeten en särskilt stor betydelse. Svenska 

                                                 
4
 Se kapitel 6 

5
 Se kapitel 5 

6
 Peczenik, 1995, s. 33  

7
 Peczenik, 1995, s. 35 

8
 Bernitz m.fl., 2012, s. 32 f  
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lagbestämmelser är ofta kortfattade och ibland vaga men fylls ut av förarbeten.
9
 I 

europarätten, däremot, är förarbeten en sekundär rättskälla och det är ovanligt att 

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (ED) hänvisar till förarbeten.
10

  

ED menar att EKMR är ett levande instrument och ska tolkas dynamiskt i ljuset av 

samhällsutvecklingen och rättsuppfattningen i konventionsstaterna,
11

 vilket betyder att 

tolkningen av en artikel som var ”rätt” för 40 år sedan kan tolkas annorlunda idag.
 
 

Angående materialet i övrigt är det värt att påpeka att det knappt finns någon praxis 

eller doktrin gällande LOB. För att fastställa gällande rätt utgår jag därför främst från 

förarbeten (utöver lagtext och andra föreskrifter). Vidare använder jag mig av 

tidningsartiklar som berör tillämpningen av LOB. Det är viktigt att poängtera att allt 

som skrivs i tidningar inte behöver vara sant och att tidningar exv. kan vara politiskt 

vinklade. Tidningsartiklarna används enbart för att illustrera den kritik som finns 

gentemot LOB från allmänhetens sida. I kapitel 4.3 har jag använt mig av en handbok 

från Transportstyrelsen (TS). Denna handbok har inget värde som rättskälla utan 

illustrerar hur TS arbetar när en körkortsinnehavare har omhändertagits enligt LOB.  

 

1.5 Disposition  

Den här uppsatsen är indelad i elva kapitel.  

Kapitel 1 utgör en introduktion med inledning, syfte, metod och material m.m.  

Kapitel 2 består av en kort rättshistorisk del som syftar till att sätta LOB i en kontext 

och förklara vad syftet med lagen är.  

Kapitel 3 fastställer vad som utgör gällande rätt för 1 och 5 §§ LOB.  

Kapitel 4 undersöker konsekvenserna av ett omhändertagande. Denna del av 

uppsatsen redogör för vad som sker vid ett omhändertagande och vilka ytterligare 

myndighetsingripanden som kan ske i samband med ett omhändertagande.   

Kapitel 5 redogör för kritiken som har riktats mot LOB.  

Kapitel 6 ger en förklaring till hur EKMR är kopplad till den svenska rättsordningen.  

Kapitel 7 består av en introduktion till EKMR, ED:s tolkningsprinciper och art. 5.  

Kapitel 8 redogör för gällande rätt angående art. 5(1). I kapitlet analyseras också 

förenligheten mellan 1 § LOB och art. 5(1) EKMR:s olika kriterier.   

                                                 
9
 Bernitz m.fl., 2012, s. 33 

10
 Danelius, 2012, s. 50 

11
 Tyrer v. The UK st. 31  
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Kapitel 9 redogör för rättsläget för art. 5(4). I kapitlet analyseras om 5 § LOB är 

förenlig med art. 5(4) EKMR:s kriterier. 

Kapitel 10 utgör en sammanfattande diskussion och förslag till hur LOB kan bli mer 

förenlig med EKMR.   

Kapitel 11 utgör en käll- och litteraturförteckning.  

 

1.6 Ord- och begreppsförklaring  

I den här uppsatsen använder jag det personliga pronomenet ”han” eftersom det är detta 

pronomen som används i lagtexten till LOB och i förarbetena till LOB.  

För att undvika att missförstånd uppkommer och för att motverka oklarheter förklarar 

jag här närmare vad vissa viktiga ord, begrepp och termer betyder.  

Frihetsberövande (enligt den svenska rättsordningen): Med frihetsberövande menas 

då någon fängslas eller genom inspärrning, övervakning eller dylikt faktiskt är 

förhindrad att förflytta sig utanför ett rum eller annat starkt begränsat område.
12

 

Frihetsberövandet börjar redan då en polisman på plats beslutar att exv. gripa en person. 

Det krävs därför inte att personen blir tagen i förvar i polisarresten utan det avgörande 

är att personen rent formellt kan tas i förvar.
13

  

Förvar och förvarstagning: Med förvar och förvarstagning menas att personen blir 

inlåst i en arrest eller i annat utrymme.
14

 

Omhändertagande: Ett omhändertagande enligt LOB utgör ett frihetsberövande enligt 

den svenska rättsordningen.
15

 

Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna (EK) och Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheterna (ED): EK var det organ som prövade om 

enskilda individers klagomål skulle tas upp till sakprövning av ED eller om talan skulle 

avvisas.
16

 ED är det organ som avgör om en konventionsstat har fullgjort sina 

förpliktelser enligt EKMR.
17

 I och med en reform 1994, som trädde i kraft 1998, kom 

EK att slås ihop med ED.
18

  

                                                 
12

 SOU 1975:75 s. 441  
13

 SOU 1993:60 s. 130  
14

 Prop. 1996/97:175 s. 34 och prop. 1975/76:113 s. 124 f  
15

 SOU 1968:55 s. 218 och prop. 1975/76:113 s. 50  
16

 Danelius, 2012, s. 19 f 
17

 Art. 19 EKMR  
18

 Danelius, 2012, s. 19 f   
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Alkoholmissbrukare: I vardagligt språkbruk brukar begreppet ”alkoholmissbruk” 

referera till en social eller medicinsk skadlig och inte tillfällig användning av alkohol.
19

 

Det betyder att den som med viss varaktighet konsumerar alkohol till den grad att det 

leder till sociala eller medicinska problem bör klassas som en ”alkoholmissbrukare”.   

Detta synsätt på alkoholmissbruk och alkoholmissbrukare finns även inom den svenska 

rättsordningen, exv. i 4 § p. 1 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM). Lagen stadgar att tvångsvård ska beslutas om någon är i behov av vård på 

grund av fortgående missbruk av alkohol.
20

 

Myndighetsutövning: Myndighetsutövning är en befogenhet att bestämma om vissa 

förhållanden. Befogenheten ska vara baserad på en offentligrättslig föreskrift och ska 

utövas mot enskild individ. Befogenheten ska utövas ensidigt gentemot individen. Den 

är således ett uttryck för samhällets makt gentemot individen.
21

  

Förman: Förman inom polismyndigheten är den polisman som i förhållande till någon 

annan leder och ansvarar för verksamheten.
22

 Exempel på en förman är vakthavande 

befäl i och med att denna utövar befäl och ansvarar för varje polisman som tjänstgör 

inom ramen för vaktuppdraget.
23

  

Lex posterior: Principen lex posterior innebär att en yngre lag går före en äldre lag.
24

 

Lex specialis: Principen lex specialis innebär att en specialregel går före en mer 

allmänhållen lag.
25

 

Fylleristraffutredningen: Utredningen i SOU 1968:55. 

LTO/LOB-utredningen: Utredningen i SOU 1982:64. 

Polisrättsutredningen: Utredningen i SOU 1993:60. 

Polisverksamhetsutredningen: Utredningen i SOU 2002:117. 

Missbruksutredningen: Utredningen i SOU 2011:35. 

 

 

  

 

                                                 
19

 Nationalencyklopedin, sökord ”alkoholmissbruk”, läst den 21/9 2012  
20

 Med fortgående missbruk av alkohol menas en viss varaktig konsumtion av alkohol som leder till 

medicinska eller sociala problem enligt prop. 1981/82:8  s. 74 f  
21

 SOU 2010:29 s. 102  
22

 4 kap. 3 § polisförordningen (PF)  
23

 2 kap. 16 § PF  
24

 Prop. 1993/94:117 s. 38 
25

 Prop. 1993/94:117 s. 38  
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2 – Historik 

En person som före år 1977 påträffades berusad på offentlig plats kunde omhändertas 

med stöd av 1841 års förordning mot fylleri och dryckenskap. I förordningens 7 § 

stadgades att ”var och en, som överlastad av starka drycker, anträffas på väg eller gata 

och som inte kan behörigen vårdas på annat sätt, förvaras i häkte till dess han har 

återvunnit sina sinnens bruk. Om han på de angivna platserna eller på andra allmänna 

ställen, såsom värdshus, näringsställen och krogar, i fylleri gör oljud eller förnärmar 

andras fred och säkerhet, skall han ovillkorligen i häkte inmanas”.
26

 

Utöver själva omhändertagandet var fylleriet också straffbelagt. Enligt dåvarande 16 

kap. 15 § st. 1 brottsbalken (BrB)
27

 dömdes ”den som på allmän plats, utom- eller 

inomhus, uppträder berusad av starka drycker så att det framgår av hans åtbörder eller 

tal för fylleri till böter”.
28

 

 I oktober 1963 påbörjades den s.k. Fylleristraffutredningen, som skulle ta ställning i 

frågan om avkriminalisering skulle ske.
29

 Utredningen ansåg att en genomgripande 

reform behövdes. I fortsättningen skulle det akuta vårdbehovet vara det avgörande 

kriteriet för att omhänderta berusade människor. Omhändertagandet skulle inriktas på 

att ge adekvat vård som var anpassad efter det individuella fallet och utgöra en plattform 

för nykterhetsvårdande åtgärder, med tyngdpunkt på social-medicinska insatser.
30

 

Eftersom Fylleristraffutredningen ansåg att berusning, specifikt den akuta berusningen, 

var en medicinsk och inte straffrättslig fråga, ansåg utredningen att kriminaliseringen 

skulle avskaffas.
31

 

Utredningen föreslog, i likhet med tidigare ordning, att akut berusade individer skulle 

omhändertas av polisen.
32

 Däremot skulle de berusade inte föras till en polisarrest, 

vilket hade varit den vanliga förvaringen av berusade, eftersom polisarrest var olämplig 

för förvaring av berusade. Istället skulle de omhändertagna föras till specialbyggda 

kliniker, s.k. akutkliniker, där de först och främst skulle nyktra till. Efter tillnyktring 

skulle de omhändertagna genomgå en medicinsk undersökning och en summarisk 

                                                 
26

 Ds. 2001:31 s. 25 
27

 Fylleriet var straffbelagt även innan BrB:s införande, exv. i 1864 års strafflag enligt SOU 1968:55 s. 88 

f  
28

 Ds. 2001:31 s. 25 
29

 SOU 1968:55 s. 81 
30

 SOU 1968:55 s. 25–27  
31

 SOU 1968:55 s. 31 f 
32

 SOU 1968:55 s. 218 f   
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socialutredning.
33

 På orter där akutkliniker inte kunde byggas ansåg utredningen att 

polisarresterna fortfarande skulle användas.
34

 Behandlingen på polisarresten skulle dock 

i så stor utsträckning som möjligt vara lik den på akutklinikerna.
35

  

I princip samtliga remissinstanser som yttrade sig i frågan kring avkriminalisering av 

fylleri tillstyrkte förslaget.
36

 Även föredragande departementschef ansåg att 

fylleristraffet skulle avskaffas. Departementschefen anförde att det var olämpligt att ha 

en straffbestämmelse som kriminaliserade offentlig berusning eftersom en sådan kunde 

hindra mer effektiva åtgärder.
37

  

Departementschefen konstaterade vidare att det finns ett allmänt ansvar för staten att 

svara för individers välfärd om individerna inte kan ta hand som sig själva.
38

 Däremot 

ansåg han att 1841 års förordning var ålderdomlig och skapade förvirring kring vilka 

befogenheter polisen hade. Han ville därför ha en ny lag som reglerade 

omhändertagandet och som gav klara anvisningar för vilka befogenheter polisen hade. 

Departementschefen föreslog att kriterierna för omhändertagande skulle vara sådana att 

den som var så pass berusade att han inte kan ta hand om sig själv eller på annat vis 

utgjorde en fara för sig själv eller annan skulle omhändertas.
39

 Att polisen även 

fortsättningsvis skulle svara för omhändertagandena trots avkriminalisering sågs av 

Fylleristraffutredningen som en självklarhet, dels för att det inte fanns något annat 

samhällsorgan som kunde sköta uppgiften, dels för att många berusade antingen var 

våldsamma eller ordningsstörande.
40

 Även Departementschefen ansåg att polisen skulle 

svara för omhändertagandena trots avkriminalisering av fylleristraffet.
41

  

 

 

                                                 
33

 SOU 1968:55 s 224 f 
34

 SOU 1968:55 s. 222–224  
35

 SOU 1968:55 s. 262–264 
36

 Prop. 1975/76:113 s. 58  
37

 Prop. 1975/76:113 s. 75–78 
38

 Prop. 1975/76:113 s. 81 f  
39

 Prop. 1975/76:113 s. 83–86 
40

 SOU 1968:55 s. 218 f  
41

 Prop. 1975/76:113 s. 83 f    
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3 – LOB: gällande rätt  

3.1  Inledning  

Ett omhändertagande enligt 1 § LOB utgör ett frihetsberövande
42

 och enligt 2 kap. 8 § 

RF är ”var och en gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövande. Svenska 

medborgare är även i övrigt tillförsäkrade frihet att förflytta sig inom riket och att lämna 

det”. Det skydd individen har enligt 2 kap. 8 § RF är däremot inte absolut utan kan 

inskränkas enligt 2 kap. 20 § RF om det sker genom lag,
43

 vilket också har skett i och 

med att riksdagen har stiftat LOB.
44

  

 

3.2 Allmänt om 1 § LOB 

3.2.1 Inledning 

1 § LOB reglerar under vilka förutsättningar ett omhändertagande får ske. Jag 

undersöker nedan de kriterier som finns i lagen för att klargöra gällande rätt.  

 

3.2.2 Anträffas berusad av alkoholdrycker eller annat berusningsmedel  

För att klarlägga gällande rätt måste det först och främst redogöras för var anträffandet 

av den berusade kan ske.  

När 1 § LOB stiftades hade lagen till viss del en annan lydelse; den berusade var då 

tvungen att anträffas på allmän plats eller på ett område som angränsar till allmän 

plats.
45

 Detta har ändrats till att ett omhändertagande numera får ske både på allmän och 

enskild plats.
46

 Förarbetena konstaterar att en generell rätt att omhänderta leder till ökad 

klarhet och minskad osäkerhet kring lagens tillämplighet. Den enskilda medborgaren får 

då lättare en överblick av förutsättningarna för och konsekvenserna av ett 

omhändertagande.
47

  

                                                 
42

 Se kapitel 1.6, begreppet ”omhändertagande”  
43

 Utöver 2 kap. 20 § RF som ställer upp ett krav på att en begränsning av fri- och rättigheter enbart får 

ske genom lag finns ytterligare kriterier i 2 kap. 21 § RF som begränsningen måste uppfylla, exv. måste 

begränsningen vara godtagbar i ett demokratiskt samhälle m.m. Diskussion om LOB uppfyller kraven i 2 

kap. 21 § RF faller dock utanför syftet med denna uppsats.  
44

 Föreskrifter meddelas av riksdagen genom lag enligt 8 kap. 1 § RF  
45

 Prop. 1975/76:113 s. 2 
46

 Prop. 1983/84:111 s. 35–37 och SOU 1982:64 s. 160  
47

 SOU 1982:64 s. 161 och prop. 1983/84:111 s. 37 



 15 

Utöver anträffandet måste personen också vara berusad av ”alkoholdrycker eller annat 

berusningsmedel”. Det spelar inte någon roll om berusning har uppstått p.g.a. alkohol, 

narkotika, tabletter eller dylikt. Det väsentliga är att personen är berusad.
48

 Förarbetena 

till lagen konstaterar att det är extra viktigt att polisen får befogenhet att göra 

ingripanden gentemot dem som är berusade av annat än alkohol då dessa personer i 

allmänhet måste ges omedelbar läkarvård.
49

  

 

3.2.3 Berusningsgraden 

Det är inte tillräckligt att en person anträffas berusad av alkohol eller annat 

berusningsmedel för att kunna omhändertas. Det krävs dessutom att berusningen är av 

en viss grad. Lagen anger att den berusade måste vara oförmögen att ta hand om sig 

själv eller att den berusade utgör en fara för sig själv eller någon annan.  

För att förutsättningarna för ett omhändertagande ska vara uppfyllda krävs det en 

tämligen höggradig berusning. Personen ska vara vad som kallas för ”redlöst berusad”, 

dvs. personen ska ha förlorat kontroll över sig själv och sina handlingar. Om individen 

inte är redlöst berusad krävs det att han utgör en fara för sig själv eller annan, exv. i 

trafiksammanhang. Den höga berusningsgraden måste kunna konstateras på ett påtagligt 

sätt, såsom att personen saknar kontroll över sina kroppsrörelser.
50

  

Fylleristraffutredningen konstaterar att förutsättningarna för ett omhändertagande inte 

bara gäller dem som inte kan stå på sina ben, utan även dem som är så pass berusade att 

de vinglar omkring och inte kan styra sina steg och som därigenom utgör en fara för sig 

själva och andra. Särskilt är det trafikens faror som individen anses vara utsatt för.
51

 

Utredningen poängterar att en märkbar berusning eller ”salongsberusning” inte är 

tillräcklig, inte heller är det tillräckligt att personen luktar sprit eller uppträder på ett sätt 

som ger anledning att misstänka berusning för att personen ska tas om hand, utan det 

krävs mer än så.
52

  

Fylleristraffutredningen ansåg att även de som i samband med berusning är 

ordningsstörande eller beter sig hänsynslöst gentemot andra ska kunna omhändertas 

enligt LOB.
53

 Departementschefen menar att en sådan ordning inte är förenlig med 

                                                 
48

 Prop. 1975/76:113 s. 123  
49

 Prop. 1975/76:113 s. 89 och 123  
50

 Prop. 1975/76:113 s. 85 f och 123  
51

 SOU 1968:55 s. 220 
52

 SOU 1968:55 s. 220 och 332  
53

 SOU 1968:55 s. 220  
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tanken på att omhändertagandet enligt LOB främst är motiverat av individens 

personliga välfärd. Det är mer lämpligt att förutsättningarna för omhändertagande enligt 

LOB istället knyter an till de faror och skadeverkningar som är förknippade med 

berusningstillståndet. Detta görs lämpligast genom att konstatera att omhändertagande 

enbart får äga rum om berusningsgraden är så pass hög att individen inte kan ta hand 

om sig själv eller utgör en fara för sig själv eller annan.
54

 Det kan därmed konstateras att 

enbart berusningen får ligga till grund för omhändertagandet.  

 

3.2.4 ”… får
55

 omhändertas av polisman”  

Genom stadgandet att en polisman ”får” omhänderta en person ges ett intryck av att 

polismannen inte måste omhänderta utan själv får bestämma fritt om ett 

omhändertagande ska ske eller inte. Rikspolisstyrelsen (RPS) har dock utfärdat 

föreskrifter till 1 § LOB där RPS anser att ett omhändertagande ska ske om 

förutsättningarna för LOB är uppfyllda, såvida det inte föreligger särskilda skäl. Som 

allmänt råd anger RPS att polismannen kan avstå från att göra ett omhändertagande om 

en anhörig eller annan lämplig person kan ta hand om den berusade utan att den 

berusades eller någon annans säkerhet äventyras.
56

 RPS föreskrifter ger intrycket av att 

vara mer obligatoriska än lagtexten, vilket kan utgöra ett problem eftersom en lag är en 

högre rättskälla än en föreskrift från en myndighet.  

RPS:s synsätt att ett omhändertagande ska ske såvida inte särskilda skäl föreligger får 

dock stöd i förarbetena som finns till lagen. Där diskuteras det om det ska föreligga en 

absolut skyldighet för en polisman att omhänderta personer som uppfyller kraven i 1 § 

LOB. Departementschefen konstaterar att polisen bör ha befogenhet att avstå från 

omhändertaganden i vissa fall, exv. om en anhörig är närvarande. Däremot kan ett 

omhändertagande ofta vara nödvändigt med hänsyn till den personliga välfärden, 

framför allt om den berusade behöver omedelbar läkarvård.
57

 Med stöd av vad 

förarbetena säger om hur ordet "får" ska tolkas uppfattar jag inte att någon direkt 

konflikt föreligger mellan 1 § LOB och RPS föreskrifter.
58

  

                                                 
54

 Prop. 1975/76:113 s. 85 f  
55

 Min understrykning  
56

 2 kap. 1 § Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP) 023-1 
57

 Prop. 1975/76:113 s. 90 och JuU 1975/76:37 s. 21  
58

 Däremot anser jag att RPS:s föreskrifter bör omformuleras för att undvika onödig förvirring eller 

eventuell konflikt med 1 § LOB. 
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I de situationer där ett omhändertagande visar sig vara nödvändigt har polismannen en 

viss frihet i att handla på det sätt som med hänsyn till omständigheterna i den konkreta 

situationen framstår som lämpligast. Som exempel nämns i förarbetena att det i vissa 

situationer kan bli aktuellt att transportera hem den omhändertagne istället för att föra 

honom till sjukvården eller polisarresten. Förutsättningen för att kunna handla på det 

sättet är dock att den berusade inte är våldsam eller att den berusades hälsa inte riskerar 

att äventyras. I klara situationer bör den enskilda polismannen på fältet kunna vidta 

dessa åtgärder på eget ansvar utan föregående beslut av vakthavande befäl.
59

  

Det är den enskilda polismannen ute på fältet som har den primära rätten att besluta 

om ett omhändertagande ska ske eller inte. Det finns dock av rättssäkerhetsskäl en 

överprövningsrätt i form av en förmansprövning av polismannens förman. Förmannen 

gör en prövning om omhändertagandet har gått rätt till enligt 5 § LOB.
60

 

LTO/LOB-utredningen önskade att 1 § LOB skulle bli obligatorisk till sin karaktär. 

Utredningen konstaterade att två olika problem då skulle kunna uppstå. För det första 

skulle lika fall kunna bedömas olika. För det andra skulle det kunna uppstå 

gränsdragningsproblem om ett frihetsberövande hade skett eller inte när en individ hade 

omhändertagits. Som exempel nämner utredningen situationer då polisen transporterat 

en person hem eller till sjukhus. Det kan då råda oklarhet kring om personen 

frihetsberövades eller om personen själv samtyckte till åtgärden.
61

 Departementschefen 

avvisar dock en sådan ändring med motiveringen att en polisman i princip är skyldig att 

agera när en person är berusad och inte kan ta hand om sig själv. En sådan ordning 

följer redan ur allmänna principer.
62

  

 

3.2.5 Egen eller annans bostad 

I 1 § st. 2 LOB stadgas ett absolut förbud mot omhändertagande i egen eller annans 

bostad.  

Både Fylleristraffutredningen och LTO/LOB-utredningen föreslog i sina utredningar 

att omhändertagande under särskilda omständigheter även ska få ske i bostaden.
63

 

Departementschefen konstaterar att omhändertaganden inne i bostaden eller på annat 

                                                 
59

 Prop. 1975/76:113 s. 91  
60

 Prop. 1975/76:113 s. 2 och 123. Se kapitel 3.3.1 för mer om förmansprövningen 
61

 SOU 1982:64 s. 175–177  
62

 Prop. 1983/84:111 s. 144 
63

 SOU 1968:55 s. 332 och SOU 1982:64 s. 161 
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område som framstår som mer privat i egentlig mening är uteslutet.
64

 Det finns ett starkt 

intresse av att lagen inte opåkallat medger några ingrepp i den enskildas integritet och i 

privatlivets helgd.
65

  

Ordet ”bostaden” har samma innebörd och samma avgränsningar som i stadgandet för 

hemfridsbrott (4 kap. 6 § BrB). Med ”bostad” menas därför även tillhörande gård eller 

trädgård. Även tillfällig bostad, exv. hotellrum, en hytt på en båt eller ett tält kan utgöra 

en persons bostad. Hyrda samlingslokaler som inte utgör allmän plats faller rent 

formellt utanför bestämmelsen, men departementschefen betonar att lagen ska tillämpas 

med stor försiktighet när det gäller privata lokaler. LOB ska enbart tillämpas då 

förhållandena är sådana att ett omhändertagande är den enda möjligheten att reda ut en 

mycket allvarlig situation.
66

  

 

3.3 Allmänt om 5 § LOB 

3.3.1 Inledning  

I 5 § LOB regleras förmansprövningen och lagen anger att ”polisman som har 

omhändertagit någon enligt denna lag skall så skyndsamt som möjligt anmäla åtgärden 

till sin förman. Har omhändertagandet ej redan upphört, skall förmannen omedelbart 

pröva om åtgärden skall bestå”.  

I Fylleristraffutredningens förslag till LOB finns både ett stadgande om 

förmansprövning och en möjlighet för den som har omhändertagits enligt LOB att få 

beslutet prövat i domstol.
67

 Fylleristraffutredningen konstaterar att omhändertagandet är 

ett frihetsberövande som kan få betydande konsekvenser för den enskilde. Själva 

omhändertagandet kan upplevas som obehagligt och kan också leda till sociala 

verkningar för den enskilde. Utöver detta kan den omhändertagne själv anse att 

förfarandet är opåkallat.
68

  

Fylleristraffutredningen fortsätter med att konstatera att det mot bakgrund av de 

ovanstående angelägenheterna är viktigt att ett beslut om omhändertagande är väl 

underbyggt. Rättssäkerheten kan till viss del garanteras genom förmansprövningen men 

                                                 
64

 Prop. 1975/76:113 s. 89  
65

 Prop. 1983/84:111 s. 37  
66

 Prop. 1983/84:111 s. 144  
67

 5 §, 15 och 16 §§ Förslag till lag om omhändertagande och behandling av berusade personer angivet i 

SOU 1968:55 s. 43   
68

 SOU 1968:55 s. 350 f  
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det går inte att bortse från att polisbefälet i enstaka situationer kan felbedöma 

situationen. Det är därför ett rättssäkerhetskrav att den omhändertagne alltid ska ha 

möjligheten att få beslutet om omhändertagande prövat av domstol. 

Fylleristraffutredningen menar att ett omhändertagande enligt LOB dessutom för med 

sig rättsverkningar som sträcker sig längre än själva omhändertagandet, vilket är ett 

starkt skäl till att införa domstolsprövning.
69

  

Departementschefen avvisar dock idén om en domstolsprövning och konstaterar att 

fylleristraffutredningen har utgått från att rättsverkningar från LOB ska inträda 

automatiskt i och med ett omhändertagande, vilket dock inte är fallet. Ett 

omhändertagande enligt LOB ska inte utgöra en självständig grund för ingripande från 

myndigheternas sida. Det finns därmed inget behov av domstolsprövning. Vidare anför 

departementschefen att möjlighet till skadestånd finns om ett frihetsberövande skulle 

visa sig vara uppenbart obefogat. Det är därför vare sig motiverat eller ändamålsenligt 

att införa ett särskilt system för domstolsprövning.
70

  

Departementschefens inställning till att domstolsprövning inte är nödvändig vid ett 

omhändertagande enligt LOB kan vid en första anblick se ut att vara oförenlig med 

rätten till domstolsprövning vid frihetsberövanden enligt 2 kap. 9 § st. 2 RF. Rätten till 

domstolsprövning får inte begränsas enligt 2 kap. 20 § RF eftersom den är absolut. 

Anledningen till att LOB inte innefattar någon domstolsprövning trots att det rör sig om 

ett frihetsberövande är att det i förarbetena till 2 kap. 9 § RF anges att rätten till 

domstolsprövning inte gäller frihetsberövanden som är så pass korta att en prövning inte 

hinner ske innan personen friges.
71

 I förarbetena till polislagen (PL) konstaterar 

Lagrådet att omhändertaganden enligt LOB måste anses vara sådana korta 

frihetsberövanden som faller utanför 2 kap. 9 § RF:s tillämpningsområde vad avser 

rätten till domstolsprövning.
72

 Det blir därför enbart förmansprövningen som kvarstår 

för att tillgodose kraven på rättssäkerhet i samband med frihetsberövandet. 

Förmansprövningen finns i två former. Den första är den ordinära förmansprövningen, 

som innebär att prövningen sker i närvaro av den omhändertagne. Den andra typen är 

förmansprövning på distans, dvs. då förmannen befinner sig i annat distrikt eller på 

annan ort och prövningen görs på distans efter föredragning över telefon.
73

  

                                                 
69

 SOU 1968:55 s. 350–354 
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Genomgången nedan gäller båda typerna av förmansprövning.  

 

3.3.2 Förmansprövningen: förman och anmälningsskyldighet  

Det har tidigare konstaterats att det primära beslutet att omhänderta en berusad 

ankommer på den enskilda polismannen på fältet. Departementschefen anför att det 

föreligger en anmälningsskyldighet för polismannen att meddela sin förman om 

beslutet. Denna anmälningsskyldighet kan i vissa situationer göras gällande i efterhand, 

exv. om omhändertagandet har upphört p.g.a. att den berusade har transporterats till 

sjukhus eller till sin bostad.
74

  

Fylleristraffutredningen konstaterar att när en polisman avlämnar den berusade på 

polisstationen ska polismannen avge en kortfattad rapport över omhändertagandet. 

Rapporten ska innehålla tid och plats för omhändertagandet och de närmare 

omständigheterna som motiverade omhändertagandet. Förmannen genomför sedan en 

prövning av omhändertagandet med polismannens rapport och de egna iakttagelserna 

som underlag.
75

 

 

3.3.3 Förmansprövningen: prövningens omfattning  

Beträffande omfattningen av förmansprövningen anför departementschefen att den alltid 

ska omfatta en prövning av själva omhändertagandet, dvs. avgöra om det har varit 

befogat med hänsyn till de krav som lagen ställer. Ett viktigt inslag i denna prövning är 

att avgöra om omhändertagandet ska grundas på LOB eller på någon annan författning. 

Anledningen är att detta kan ha konsekvenser för dels den tid som en person kan 

frihetsberövas, dels för de efterkommande myndighetsingripandena.
76

 

Förmannen ska, utöver ovanstående prövning, också pröva om skälen till 

omhändertagandet fortfarande kan göras gällande när polismannen anmäler 

omhändertagandet eller om personen ska friges, köras till sjukhus eller någon annan 

åtgärd.
77

  

Det kan tyckas att de två ovanstående prövningarna är identiska men om jag har tolkat 

departementschefen korrekt bör den första prövningen vara en ”laglighetsprövning”, 
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 Prop. 1975/76:113 s. 92 och 125  
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 SOU 1968:55 s. 336  
76

 Prop. 1975/76:113 s. 92 
77

 Prop. 1975/76:113 s. 92  



 21 

dvs. en prövning om förutsättningarna för ett omhändertagande var uppfyllda vid tiden 

för omhändertagandet. Den andra prövningen avser huruvida omhändertagandet 

fortfarande kan fortgå. Det kan exv. vara en situation där en person blivit 

omhändertagen helt enligt kriterierna i 1 § LOB men under färden till polisstationen 

nyktrat till och inte längre behöver frihetsberövas. Den andra prövningen har därför 

enligt mig mer karaktären av en lämplighetsbedömning.  

I de fall då polismannen på fältet redan har släppt den omhändertagne, genom att exv. 

transportera den omhändertagne hem eller till sjukhus, kan det inte bli fråga om att 

förmannen ska pröva om omhändertagandet ska bestå eller inte. Polismannen som 

verkställde frihetsberövandet ska då enbart rapportera de faktiska förhållandena i 

samband med omhändertagandet och de åtgärder som han vidtagit för att förmannen ska 

få underlag för att avgöra hur omhändertagandet ska redovisas.
78

  

 

3.3.4 Förmansprövning på distans 

RPS har meddelat föreskrifter som endast gäller för förmansprövning på distans. Enligt 

dessa är förmansprövningen till för att säkerställa den enskildes rättssäkerhet genom att 

frågan om omhändertagande bedöms av någon annan än den som har verkställt 

åtgärden. Omhändertagandet bör anmälas per telefon direkt till förmannen. 

Telefonanmälan bör användas även om den omhändertagne ska transporteras direkt till 

en tillnyktringsenhet eller motsvarande. Det är särskilt viktigt att uppgifter om den 

omhändertagnes tillstånd och uppförande såväl före ingripandet som efter införandet till 

polisstationen kommer till förmannens kännedom. Förmannen bör genom 

kompletterande frågor till den som verkställt åtgärden, och om möjligt även genom 

samtal med den omhändertagne, försäkra sig om att samtliga omständigheter av 

betydelse för prövningen av om omhändertagandet ska bestå, blir belysta.
79

  

                                                 
78

 Prop. 1975/76:113 s. 92 och 125  
79

 2 kap. FAP 255-1  
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4 – Konsekvenserna av LOB 

4.1 Inledning 

I detta kapitel redogör jag för konsekvenserna av ett omhändertagande enligt LOB. 

Kapitlet syftar till att klargöra varför det är viktigt att ett omhändertagande går till på ett 

korrekt och rättssäkert sätt.  

 

4.2 Förvar 

En första möjlig konsekvens av ett omhändertagande, utöver själva frihetsberövandet i 

sig, är förvarstagningen.
80

  

4 § LOB ger polisen befogenhet att hålla kvar den omhändertagne i polisarrest eller 

annan lokal som står till polisens förfogande. Förutsättningen är dock att personen inte 

ska föras till sjukhus eller annan vårdinrättning eller att andra möjligheter finns, exv. att 

den omhändertagne lämnas över till anhörig. Andra möjligheter än förvaring hos 

polisen ska tillgripas i första hand. Möjligheten att tillgripa andra lösningar är dock 

beroende av lokala förhållanden, exv. tillgången till alkoholpoliklinik osv. Om 

personens hälsa inte äventyras kan det ibland vara lämpligare att föra personen till sin 

bostad.
81

  

Trots dessa höga krav kvarhålls och förvaras en överväldigande majoritet av alla 

omhändertagna. Som exempel kan ges att det år 2009 skedde cirka 62 000 

omhändertaganden. Av dessa överfördes 9 % till sjukhus, alkoholpoliklinik eller annan 

vårdinrättning. Hela 87 % hölls kvar på polisstationen och förvarades i polisarrest.
82

 

Vad som skett med resterande 4 % framkommer inte, men de kan ha körts hem eller 

lämnats över till anhöriga.  

Enligt 7 § st. 3 LOB ska den omhändertagne friges så snart han har nyktrat till så pass 

mycket att det inte längre finns skäl att hålla honom kvar, en maxtid har dock 

föreskrivits på åtta timmar. Om det är uppenbart förenligt med den omhändertagnes eget 

intresse kan personen hållas kvar ytterligare en kort tid. I förarbetena ges som exempel 

om den omhändertagne tillfälligt saknar övernattningsställe, om den omhändertagne 

själv begär hjälp eller om det visar sig att personen i samband med frigivning är i behov 
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av omedelbar vård p.g.a. sjukdom, skada eller liknande. Personen ska då kunna hållas 

kvar så att en läkare kan tillkallas.
83

  

RPS ger som allmänt råd att en omhändertagen bör kunna friges efter 4–6 timmar.
 84

  

 

4.3 Myndighetsingripande gentemot innehav och ansökan om körkort 

Omhändertagande enligt LOB leder inte bara till att en omhändertagen person riskerar 

att sättas i förvar. Omhändertagandet kan även leda till körkortsingripande vad avser 

beviljande av körkortstillstånd och för innehavet av ett körkort. Körkortsingripandet har 

i förarbetena till LOB beskrivits som ett särskilt ”straff”.
85

 Vid tiden för fylleristraffets 

tillämpande vägde risken av att förlora körkortet väsentligt mycket tyngre än det 

bötesbelopp som den straffade fick betala.
86

 Fylleristraffutredningen lyfter fram att 

många människor är beroende av bilen för sin försörjning och att körkortet för många 

individer därför inte kan undvaras utan betydande inskränkningar i livsföringen.
87

  

För både beviljande av körkortstillstånd enligt 3 kap. 2 § st. 1 och 2 körkortslagen 

(1998:488) (KKL) och för möjligheterna att behålla ett körkort enligt 5 kap. 3 § p. 5 

KKL, finns ett krav att personen inte får vara opålitlig i nykterhetshänseende. Termen 

”opålitlig i nykterhetshänseende” förekommer i båda stadgandena och ska enligt 

förarbetena tolkas på samma sätt i båda lagrummen.
88

 

Opålitlighet i nykterhetshänseende avser främst situationer där 

nykterhetsanmärkningar har riktats mot körkortsinnehavaren eller den som ansöker om 

körkortstillstånd. Ett omhändertagande enligt LOB utgör en sådan 

nykterhetsanmärkning.
89

 I förarbetena anges att om någon under loppet av ett par år 

upprepade gånger omhändertas för berusning föreligger starka indikationer på 

olämplighet som förare av motorfordon och fortsatt körkortsinnehav ska enbart 

accepteras undantagsvis. En helhetsbedömning över risken för fortsatt misskötsamhet 

görs och blir avgörande för frågan om en återkallelse av körkortet ska ske eller inte.
90

 

Om det finns anledning för TS att anta att en körkortsinnehavare inte uppfyller kraven 

för att inneha körkort, ska TS utreda frågan skyndsamt enligt 5 kap. 2 § 
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körkortsförordningen (1998:980) (KKF). Omhändertagande enligt LOB kommer till 

TS:s kännedom genom att polisen enligt 7 kap. 9 § KKF ska anmäla till TS när någon 

har omhändertagits enligt LOB.  

Endast ett eller två omhändertaganden av en person inom en tvåårsperiod föranleder i 

regel ingen åtgärd gentemot körkortet om det inte finns någon annan 

nykterhetsanmärkning eller beslut. Vid tre omhändertaganden ska en bedömning göras 

om det finns tillräckligt med underlag för att anse att körkortsinnehavaren är opålitlig i 

nykterhetshänseende. Vid fyra omhändertaganden enligt LOB kan körkortet i regel 

återkallas utan en vidare utredning förutsatt att något medicinskt hinder inte föreligger.
91

  

I praxis har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) visat en viss restriktivitet med att 

godkänna återkallelser p.g.a. opålitlighet i nykterhetshänseende. HFD har exempelvis 

nekat återkallelser av körkort trots att körkortsinnehavaren har omhändertagits flera 

gånger, bl.a. eftersom HFD har ansett att fortsatt prognos efter omhändertagandena 

talade för god skötsamhet
92

 eller p.g.a. att utredningen som legat till grund för 

återkallelse har varit knapphändig.
93

 

Slutligen ska det nämnas att den vars körkort har återkallats eller den som blivit nekad 

körkortstillstånd också får en spärrtid inom vilket nytt körkort eller körkortstillstånd inte 

får utfärdas enligt 3 kap. 9 § och 5 kap. 6 § KKL. Längden på spärrtiden bestäms av den 

helhetsbild som myndigheten har av personen.
94

  

 

4.4 Myndighetsingripande gentemot innehav av och ansökan om 

vapentillstånd 

Den som har omhändertagits enligt LOB riskerar inte bara att förlora körkortet. Det 

finns även en risk för att personens vapentillstånd återkallas eller att en ansökan om 

vapentillstånd inte medges.  

Enligt 2 kap. 1 § p. a vapenlagen (1996:67) (VapenL) krävs tillstånd för att inneha 

skjutvapen eller ammunition. För den som ansöker om tillstånd är det tillräckligt att han 

har omhändertagits vid ett tillfälle eftersom RPS:s föreskrifter stadgar att vapentillstånd 
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normalt inte ska beviljas innan två år har förflutit från ett omhändertagande enligt 

LOB.
95

 

Enligt 6 kap. 1 § pt. a VapenL ska tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition 

återkallas av polismyndigheten om tillståndsinnehavaren visar sig vara olämplig. RPS 

har utfärdat föreskrifter till detta stadgande. Enligt föreskrifterna ska något enstaka 

omhändertagande enligt LOB i regel inte föranleda ett återkallande. Upprepade 

omhändertaganden enligt LOB på kort tid bör medföra återkallelse av vapentillstånd.
96

 I 

praxis finns fallet RÅ 1991 ref 34 där tre omhändertaganden på kort tid ansågs utgöra 

tillräckliga skäl för återkallelse av vapentillstånd.  

  

4.5 Myndighetsingripande från socialnämnden 

Enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) ska socialnämnden utan dröjsmål 

inleda en utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit 

till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden.  

Socialnämndens åtgärder vid ett omhändertagande enligt LOB är i regel att bjuda in 

personen på samtal för att etablera kontakt med denna. När det rör sig om upprepade 

tillfällen eller när personen är under arton år brukar socialnämnden göra större 

ansträngningar för att etablera kontakt.
97

 Om den enskilde inte är intresserad av hjälpen 

avslutas i regel utredningen. Ett undantag till detta är dock då socialnämnden är skyldig 

att agera och vidta åtgärder oberoende av individens vilja. Detta är ett uttryck för att 

kommunen är ytterst ansvarig för de som vistas i kommen.
98

 Ett exempel på en sådan 

åtgärd är tvångsvård enligt 4 § LVM. Enligt mig är det inte en orimlig tanke att flertalet 

omhändertaganden enligt LOB av socialnämnden kan ses som fortgående missbruk
99

 

och kan leda till att socialnämnden vidtar åtgärder för att påbörja en 

tvångsomhändertagning.  

Socialnämndens kännedom om att en person har omhändertagits grundar sig på att 

polisen i samband med ett omhändertagande underrättar socialnämnden om 

förfarandet.
100

 Anledningen till att socialnämnden underrättas är, enligt förarbetena, att 
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LOB är en vårdlag
101

, och för att lagen ska kunna fungera som en vårdlag krävs det att 

de myndigheter i samhället som har ansvaret för individens välfärd underrättas.
102

 

Skulle någon underrättelse inte ske blir det svårt eller rent av omöjligt för kommunen att 

fungera som ytterst ansvarig för individer som är i behov av hjälp. Polisen måste därför 

meddela socialnämnden så att denna kan bistå den omhändertagne. 

 

4.6 Straffmätning  

Ett omhändertagande enligt LOB kan av domstolen anses utgöra en försvårande 

omständighet vid straffmätning. Som exempel kan nämnas mål NJA 2003 s. 495 där 

den tilltalade var åtalad för nio fall av grovt rattfylleri och ett fall av rattfylleri. HD 

uttalade i fallet att det faktum att den tilltalade i två av fallen var så berusad att han 

omhändertogs enligt LOB ska ses som särskilt försvårande omständigheter då risken för 

en trafikolycka vid de två fallen har varit uppenbar.  

 

4.7 Slutord  

Redogörelsen ovan visar att ett omhändertagande enligt LOB kan föra med sig 

konsekvenser som sträcker sig utöver själva omhändertagandet.  

De beslut som myndigheterna fattar kan oftast överklagas
103

 och vad avser 

tvångsomhändertaganden enligt LVM fattas det slutliga beslutet av domstolen
104

. Att 

myndighetsbesluten är överklagbara eller att de slutligen avgörs av domstol ändrar dock 

inte det faktum att det är omhändertagandet enligt LOB som initierat 

myndighetsingripandet.  

Det är därför av största vikt att ett omhändertagande enligt LOB sker när 

förutsättningarna verkligen är uppfyllda. Godtyckligt tillämpande av LOB vid 

situationer som inte uppfyller förutsättningarna för ett omhändertagande medför att 

individer riskerar att felaktigt drabbas av de konsekvenserna som jag har tagit upp ovan.  

Nästa kapitel fokuserar på när tillämpandet av LOB har kritiserats för att vara 

godtycklig eller rent av felaktig. 
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5 – Kritiken mot LOB 

5.1 Inledning 

I denna del redogör jag för den kritik som har riktats mot LOB. Kritiken gäller både 

själva lagen och hur den har tillämpats.  

 

5.2 Kritik mot lagen  

Polisverksamhetsutredningen ifrågasätter om LOB är förenlig med art. 5 EKMR. 

Utredningen konstaterar att frågan om förenligheten mellan LOB och EKMR har tagits 

upp tidigare av Polisrättsutredningen, som då utgått från att de är förenliga eftersom 

LOB har ett uttalat skyddssyfte. Polisverksamhetsutredningen är dock tveksam till 

denna slutsats och påtalar att frågan inte har berörts närmare i efterkommande 

utredningar.
105

 

Utöver frågan om LOB är förenlig med EKMR finns även kritik mot att kriterierna för 

omhändertagande är vaga och svårtillämpade. De som är kritiska till nuvarande krav vill 

att kriterierna för ett omhändertagande ska vara baserade på lätt iakttagbara yttre tecken 

på berusning.
106

  

 

5.3 Kritik mot rättstillämpningen  

Den stora mängden kritik som har riktats mot LOB gäller polisen och deras tillämpning 

av lagen. Kritiken har framförts både i den allmänna debatten och av juridiska instanser, 

exv. JO. 

Missbruksutredningen ifrågasätter om en polisman rent generellt är lämpad att göra 

medicinska bedömningar då polisen saknar medicinsk kompetens, vilket innebär att 

polisen har svårt att tillgodose behovet av nödvändig medicinsk tillsyn under 

omhändertagandet.
107

 Den medicinska kompetensen är viktig för själva tillämpandet av 

LOB eftersom det finns individer i samhället som kan uppträda som om de vore kraftigt 

berusade men i själva verket lider av exv. diabetes. Om en diabetiker omhändertas 

under ett blodsockerfall, istället för att beredas vård, finns det risk för överhängande 
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livsfara för den omhändertagne. Åtminstone ett dödsfall har skett i samband med att en 

diabetiker omhändertagits för LOB.
108

 Ytterligare ett exempel på problemen med 

polisens bristande medicinska kompetens är att ungefär sex personer varje år avlider i 

polisarresten i samband med omhändertagande enligt LOB.
109

  

Som exempel på kritik i den allmänna debatten kan nämnas att tidningen Arbetaren i 

en artikel skriver att LOB missbrukas av polisen och att individer som egentligen inte är 

tillräckligt berusade för att uppfylla kraven för LOB ändå blir omhändertagna, ibland 

som rena bestraffningar. Tidningen kritiserar även bristen på vård vid 

omhändertaganden.
110

 Tidningen Folkbladet kritiserar LOB för att inte uppfylla sitt 

vårdsyfte och att personer som omhändertas enligt LOB får nyktra till på polisstationen 

istället för på tillnyktringsenhet, sjukhus eller liknande inrättning.
111

 Svenska Dagbladet 

kritiserar LOB för att tillämpas olika i olika delar av landet.
112

 I Hallandsposten finns en 

artikel om en jägare som blivit av med sin licens efter att ha råkat somna på en 

restaurang vid ett tillfälle och vid ett annat tillfälle ha hamnat i dispyt med en krogvakt. 

Jägaren omhändertogs enligt LOB men inte p.g.a. sin berusning utan av andra orsaker, 

enligt tidningsartikeln.
113

  

Polisens agerande kritiseras av exv. psykologen Rolf Granér som menar att polisen 

ibland använder LOB för att bestraffa individer som är påstridiga i sitt bemötande 

gentemot polisen.
114

 Även Fylleristraffutredningen tar upp ett exempel med en person 

som påstod sig bli omhändertagen för fylleri varje gång polisen såg honom.
115

  

LTO/LOB-utredningen lyfter fram att förmansprövningen har visat sig ha ett 

begränsat värde ur rättssäkerhetssynpunkt.
116

 LTO/LOB-utredningen menar att det är 

svårt för förmannen att fatta ett beslut som går emot den bedömning som polismannen 

på fältet har gjort eftersom detta kan verka återhållande på polismannens vilja att 

ingripa i fortsättningen. Förmannen kan inte heller bortse från att det kan föranleda 

negativa reaktioner från allmänhetens sida om det uppmärksammas att den 

omhändertagne släppts omedelbart efter frihetsberövandet.
117
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Vad gäller juridiska instanser finns främst JO-ärenden om LOB. Jag har tidigare 

nämnt att JO framfört kritik mot polisen för att ha omhändertagit personer som till synes 

har varit berusade men som egentligen har lidit av diabetes. Kritiken ligger i att polisen 

inte gjort någon närmare kontroll över den omhändertagnes tillstånd.
118

 Polisen har 

också kritiserats för att inte dokumentera omhändertaganden enligt LOB tillräckligt 

väl.
119

 

Polisen har också flera gånger anmälts för att ha saknat laglig grund vid verkställandet 

av ett omhändertagande enligt LOB. I ett ärende ska en person som hade avlägsnats från 

ett område ha omhändertagits enligt LOB eftersom polisen uppfattade personen som 

provocerande. Den omhändertagne hade bl.a. hånflinat åt en polisman när denna hade 

försökt tala honom till rätta. JO konstaterar att en sådan omständighet inte är tillräcklig 

för att omhänderta en individ, men att det är utomordentligt vanskligt att vid en 

granskning i efterhand bedöma om ett omhändertagande enligt LOB var korrekt eller 

inte.
120

 Samma resultat kommer JO fram till i ett liknande fall, då anmälaren påstod att 

hon hade omhändertagits p.g.a. att hon hade ifrågasatt polisens agerande. JO konstaterar 

även i detta fall att det är svårt att i efterhand bedöma om ett omhändertagande är 

rättsenligt eller inte. JO uttalar dock att en person inte får omhändertas enligt LOB 

p.g.a. att personen är ”obstinat eller förödmjukande mot polisen”. Någon kritik ger JO 

emellertid inte.
121

 I ytterligare ett fall anklagas polisen för att ha först omhändertagit en 

person för att ha stört den allmänna ordningen med stöd 13 § PL
122

 för att sedan 

omvandla det till en LOB utan att förutsättningarna för omhändertagande ska ha 

uppfyllts. Enligt polisens egen dokumentation, som låg till grund för JO-utredningen, 

hade personen vägrat att hälla ut medhavd öl och därigenom stört den allmänna 

ordningen. JO konstaterar som tidigare att det är vanskligt att i efterhand bedöma om ett 

omhändertagande var befogat eller ej och nöjer sig med att enbart kritisera bristande 

dokumentation.
123
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Det finns även exempel på att personer har omhändertagits i bostäder trots ett absolut 

förbud mot detta enligt 1 § st. 2 LOB. Som exempel kan nämnas att det under en 

inspektion av Polismyndigheten i Jönköpings län framgick det att ett par personer hade 

omhändertagits i bostäder. JO påpekar att grunden för omhändertagandena kan 

ifrågasättas. JO konstaterar vidare att det inte finns någon anledning till att gå vidare i 

ärendena, utan att förklara närmare varför.
124

 

Vad avser domstolspraxis finns inte mycket att finna vad avser LOB. Till viss del är 

detta förståeligt då ett omhändertagande inte kan överklagas till domstol. Det finns dock 

ett fall som rör LOB. I HovR B 1097-11 dömdes en polisman för tjänstefel efter att ha 

omhändertagit en person enligt LOB under en hockeymatch. Polismannen hade 

omhändertagit personen p.g.a. att denna hade upprätt aggressivt, luktat alkohol och 

betett sig oförskämt. Två publikvärdar som hade konfronterat den omhändertagne 

personen före polismannen, tillbakavisade polismannens uppgifter och menade att 

omhändertagandet var obehövligt. Även två anslutande polismän som kom till platsen 

något senare för att hjälpa sin kollega lämnade uppgifter som inte motbevisade den 

omhändertagnes eller publikvärdarnas uppgifter. Tingsrätten fann därför att inget av de 

rekvisit som krävdes för omhändertagande enligt 1 § LOB var uppfyllda. Polismannen 

dömdes för tjänstefel. Hovrätten instämde i tingsrättens bedömning.  

 

5.4 Sammanfattande slutsats  

Jag anser att den ovannämnda kritiken illustrerar den rättsosäkerhet som finns kring 

tillämpningen av LOB, framför allt kring frågan om godtycklighet. Givetvis får man ha 

i åtanke att varje JO-anmälan eller varje tidningsartikel inte behöver vara sann, men de 

visar ändå på hur LOB upplevs som en lag som ger utrymme för godtyckliga 

bedömningar kring vem som ska omhändertas. Felaktiga omhändertaganden har begåtts 

i de fall där personer har omhändertagits i sin eller andras bostad, och även i 

hovrättsdomen har ett direkt felaktigt omhändertagande begåtts. Dessa felaktigheter 

riskerar att utöver själva frihetsberövandet ge konsekvenser som indragna körkort, 

vapentillstånd m.m. Det är ingen överdrift att påstå att kombinationen av rättsverkningar 

av LOB och godtyckligt agerande kan skapa otillbörliga konsekvenser för den enskilde.  
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6 – EKMR:s koppling till den svenska rättsordningen 

6.1 Inledning 

Detta kapitel innehåller en kort redogörelse för hur EKMR är kopplad till den svenska 

rättsordningen. 

 

6.2 Ingen lag i strid mot EKMR 

I 2 kap. 19 § RF stadgas att ingen lag får meddelas i strid med EKMR.  

Det är viktigt att påpeka att EKMR är tänkt att komplettera 2 kap. RF på så sätt att den 

lag som ger individen starkast skydd ska tillämpas. Stadgandet är främst riktat till 

lagstiftaren, men domstolar och myndigheter kan med stöd av bestämmelsen och i 

kombination med reglerna om lagprövning i 11 kap. 14 § och 12 kap. 10 § RF underlåta 

att tillämpa en föreskift på den grunden att denna inte är förenlig med EKMR.
125   

Bestämmelsen i 2 kap. 19 § RF gäller enbart föreskrifter som meddelats efter att 

EKMR inkorporerades i svensk rätt, det vill säga den 1 januari 1995.
126

 Däremot 

konstaterar förarbetena att det finns möjligheter att använda juridiska rättsprinciper i det 

fall en lag, som till exempel LOB, är äldre än EKMR:s inkorporering och om någon 

fördragskonform tolkning inte är möjlig. Den första principen är lex posterior och den 

andra är lex specialis.
127

 Jag har dock inte funnit någon information om att LOB skulle 

ha åsidosatts p.g.a. att den strider mot EKMR.  

 

6.3 EKMR:s  folkrättsliga koppling till den svenska rättsordningen 

Sverige är folkrättsligt bunden till att genomföra de krav som EKMR uppställer oavsett 

om 2 kap. 19 § RF är tillämplig på LOB eller inte. Art. 1 EKMR stadgar att parterna till 

EKMR ska garantera var och en som befinner sig under deras jurisdiktion de fri- och 

rättigheter som finns i Europakonventionen. Sverige har även sedan år 1966 erkänt ED:s 

jurisdiktion vilket betyder att enskilda individer, oavsett 2 kap. 19 § RF:s tillämplighet, 

kan föra talan hos ED vilket kan resultera i att Sverige fälls av ED.
128

 

                                                 
125

 Prop. 1993/94:117 s. 36 f  
126

 Holmberg m.fl., 2012, s. 167 
127

 Prop. 1993/94:117 s. 37 f. Se kapitel 1.6, begreppen "lex posterior" och "lex specialis" 
128

 Prop. 1993/94:117 s. 65 f  



 32 

7 – EKMR, tolkningsprinciper och art. 5 EKMR 

7.1 Inledning  

EKMR bildades i efterdyningarna av andra världskriget den 4 november 1950 och dess 

syfte var att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. EKMR bygger dels på en 

rättslig kontroll genom en europeisk domstol, dels på en möjlighet för enskilda 

människor att själva föra talan mot sina stater inför ett europeiskt forum.
129

 EKMR 

utgör ett minimiskydd åt individen genom att ingenting i EKMR får tolkas som en 

begränsning av eller en avvikelse från någon av de fri- och rättigheter som kan vara 

skyddade i konventionsstatens lagar eller i någon annan konvention som de är part i.
130

 

De bestämmelser som tas upp nedan i kap. 7–10 avser bestämmelser i EKMR om 

inget annat anges.  

 

7.2 ED:s tolkningsprinciper 

Bestämmelserna i EKMR är allmänt formulerade och blir ofta föremål för olika 

tolkningar. Det är därför av intresse att klargöra vilka principer som ska vara 

vägledande vid tolkningen av konventionen. Det är också viktigt att konventionen ses 

som en helhet. Tolkningen av en bestämmelse i konventionen måste göras på ett sådant 

sätt att det inte uppstår en konflikt med en annan bestämmelse i konventionen eftersom 

tolkningen inte får leda till att konventionen som helhet får en orimlig innebörd.
131

 

Nedan följer några av tolkningsprinciperna som ED har etablerat i praxis. 

EKMR är avsedd att etablera en europeisk minimistandard, dvs. en skyddsnivå som i 

princip är enhetlig för alla konventionsstater i den meningen att den inte får 

underskridas av någon stat. För att en sådan miniminivå ska uppnås krävs att 

konventionen tolkas så att den får samma materiella innehåll i alla stater. De begrepp 

som förekommer i konventionen måste därför ges en ”autonom” tolkning som är 

oberoende av vilken innebörd som ges åt motsvarande begrepp i de nationella 

rättssystemen.
132
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En ytterligare tolkningsprincip som ED använder är den ”diskretionära 

prövningsrätten” (Margin of appreciation). Med det menas att den nationella domstolens 

resultat godtas om inga speciella skäl föreligger. Anledningen till detta är att ED inte är 

en vanlig överklagandeinstans och att ED i princip enbart ska kontrollera om EKMR:s 

krav blivit uppfyllda. Nationella domstolar har ofta bättre underlag än ED för vissa 

bedömningar, exv. vid bevisvärdering och tillämpande av nationell rätt. ED är därför 

ofta återhållsam vid sin överprövning av det nationella avgörandet och väljer att istället 

förlita sig på den nationella domstolen så länge inget framstår som felaktigt eller 

bristfälligt.
133

 

En åtgärd som till sin typ är konventionsenlig måste också vara proportionerlig, dvs. 

stå i rimlig relation till det intresse som den är avsedd att tillgodose. Om en åtgärd är 

oproportionerlig, dvs. mer långtgående än vad som framstår som rimligt för ett angivet 

ändamål, kan den däremot innebära brott mot konventionen. Denna 

proportionalitetsprincip genomsyrar hela konventionen.
134

  

 

7.3 Introduktion till art. 5 EKMR  

En individs rätt till fysisk frihet och säkerhet är en uppenbar önskvärd rättighet i en 

demokrati, och många andra fri- och rättigheter är beroende av rätten till frihet.
135

  

Rätten till frihet är fundamental men den är trots detta inte absolut. Inom varje 

rättssystem finns det situationer där det kan vara nödvändigt att individens rätt till frihet 

får ge vika för intressen som är vitala för samhället. Dessa situationer gäller oftast, men 

inte alltid, det straffrättsliga området. ED har i flertalet domslut betonat att syftet med 

art. 5 i denna balansgång mellan statens och individens intresse är att skydda individen 

mot godtyckliga frihetsberövanden.
136

  

För att uppnå syftet att ingen ska frihetsberövas godtyckligt innehåller art. 5(1) p. a–f 

en uttömmande lista där det specificeras under vilka situationer en individ får 

frihetsberövas, och enbart en restriktiv tolkning av undantagen i art. 5(1) p. a–f är 

förenlig med art. 5:s syfte.
137
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Utöver att frihetsberövandet måste falla in under ett av undantagen i art. 5(1) p. a–f 

ska också kraven i art. 5(2) (informationsrätten), art. 5(3) (domstolsprövning vid 

frihetsberövande p.g.a. misstanke om brott), art. 5(4) (domstolsprövning vid andra typer 

av frihetsberövanden) och art. 5(5) (rätt till skadestånd vid felaktiga frihetsberövanden), 

uppfyllas i den mån de blir tillämpliga.
138

  

Det finns också ett krav på att ett frihetsberövande måste vara den sista utvägen, med 

vilket menas att staten måste beakta behovs- och proportionalitetsprincipen.
139

 På grund 

av behovs- och proportionalitetsprincipen begränsas statens möjlighet att använda 

diskretionär prövningsrätt eftersom frihetsberövandet enbart får nyttjas som en sista 

åtgärd.
140

 

Med denna allmänna del av EKMR avklarad utgör nästa kapitel en fördjupning av art. 

5(1). 
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8 – Art. 5(1) EKMR  

8.1 Inledning  

Art. 5(1) är uppdelad i tre kriterier. Först och främst måste åtgärden som myndigheten 

har vidtagit mot individen klassas som ett frihetsberövande i EKMR:s mening. Om en 

åtgärd inte klassas som ett frihetsberövande kan den istället utgöra ett hindrande av 

rörelsefriheten enligt art. 2 tilläggsprotokoll (TP) 4.
141

  

Nästa kriterium är att frihetsberövandet måste falla in under någon av kategorierna 

som finns i art. 5(1) p. a–f. Detta uttrycks i artikeln med att ”Ingen får berövas friheten 

utom i följande fall”. I denna uppsats utgår p. a–d och f eftersom de inte berör något i 

min uppsats. Vad som däremot kan bli aktuellt är art. 5(1) p. e. I stadgandet anges att en 

person får berövas friheten lagligen för att förhindra spridning av smittosam sjukdom 

eller för att han är psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av droger eller 

lösdrivare. Här är det termen ”alkoholmissbrukare” som är av intresse att undersöka.  

Det sista kriteriet som måste undersökas är ”i den ordning som lagen föreskriver”. 

Detta rekvisit är, enligt ED:s praxis, kopplat till ordet ”lagligen” som finns i art. 5(1) p. 

a–f. Jag redogör mer i detalj vad som menas med detta i kapitel 8.4.1.   

Allteftersom rättsläget klargörs för vart och ett av de tre kriterierna genomförs en 

analys av LOB:s förenlighet med respektive kriterium.  

 

8.2 Frihetsberövande i art. 5(1)   

8.2.1 Allmänt  

Som tidigare nämnts måste en åtgärd klassas som frihetsberövande för att art. 5(1) ska 

bli aktuell. I doktrinen har det framförts att det ibland kan vara svårt att avgöra om en 

åtgärd ska räknas som frihetsberövande eller om det ska räknas som en begränsning av 

rörelsefriheten.
142

  

I fallet Guzzardi v. Italy konstaterar ED att art. 5 inte kan tillämpas när det är fråga om 

enbart en begränsning i rörelsefriheten. Sådana begränsningar skyddas av art. 2 TP 4 

(skydd för rörelsefriheten). ED konstaterar att utgångspunkten vid en bedömning när det 

rör sig om ett frihetsberövande eller en begränsning i rörelsefriheten är den konkreta 
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situationen. ED påpekar att flera faktorer måste tas med i beaktandet, bl.a. tidsaspekten, 

effekten, typen och genomförandet av åtgärden. Även möjligheter till kommunikation 

med omvärlden och graden av övervakning är relevant för att avgöra om det handlar om 

frihetsberövande eller begränsning av rörelsefriheten. ED konstaterar också att 

skillnaden mellan frihetsberövande och begränsning av rörelsefriheten är en fråga om 

gradskillnad och inte artskillnad.
143

  

I fallet HL v. The UK hade en kvinna blivit intagen på sjukhus utan att göra motstånd. 

ED börjar med att repetera kraven från Guzzardi v. Italy och konstaterar sedan att rätten 

till frihet är alltför viktig i ett demokratiskt samhälle för att en person ska förlora 

konventionens skydd av den enda anledningen att personen har låtit sig tas i förvar. ED 

påpekar att läkarna på sjukhuset hade effektiv kontroll över patienten och hade hon 

försökt rymma så hade de tvångsomhändertagit henne. Därför anser ED att det rörde sig 

om frihetsberövande.
144

 

I fallet Witold Litwa v. Poland slår ED fast att en person som hade omhändertagits 

och tagits till förvar under sex och en halv timme
145

 i en tillnyktringsenhet hade blivit 

frihetsberövad.
146

 Tyvärr förklarar inte ED vilka kriterier de har baserat sin bedömning 

på, men detta är en stark indikation på att även korta frihetsberövanden räknas som just 

frihetsberövanden och inte som förhindrande av rörelsefriheten.  

 

8.2.2 Förenligheten mellan frihetsberövanden enligt EKMR och omhändertaganden 

enligt LOB 

Att avgöra om ett omhändertagande enligt LOB utgör ett frihetsberövande enlig art. 

5(1) kan innebära svår gränsdragningsproblematik eftersom omhändertagandena kan 

skilja sig från fall till fall, även om en majoritet slutar med förvaring på polisarrest.
147

   

Min uppfattning är dock att ett omhändertagande enligt LOB utgör ett 

frihetsberövande enligt art. 5(1) redan när polismannen på plats omhändertar personen. 

Den som blir omhändertagen blir redan vid omhändertagandetidpunkten satt under strikt 

övervakning, är underkastad polisens fullständiga kontroll och polisen har rätt att bruka 

försvarlig mängd våld för att hålla personen under kontroll eller för att hindra personen 

                                                 
143

 Guzzardi v. Italy st. 92–93, H.M v. Switzerland st. 42 och Ashingdane v. The UK st. 41  
144

 HL v. The UK st. 89–94 
145

 Witold Litwa v. Poland st. 12  
146

 Witold Litwa v. Poland st. 46 
147

 Se kapitel 4.2  



 37 

från att fly.
148

 Vad angår myndighetsingripandena börjar dessa gälla i och med 

omhändertagandet.
149

 Enligt mitt resonemang blir därför samtliga omhändertaganden 

enligt LOB även frihetsberövanden som faller in under art. 5(1) oavsett om den 

omhändertagne tas i förvar, transporteras hem eller till sjukhus. Det som skulle kunna 

peka på att ett frihetsberövande inte föreligger redan vid omhändertagandetidpunkten är 

att tidsaspekten eventuellt kan bli väldigt kort, exv. om polisen bestämmer att på en 

gång köra den omhändertagne till sjukhus. Min uppfattning är dock att vid en 

helhetsbedömning bör personen ses som frihetsberövad redan vid 

omhändertagandetidpunkten, trots ett potentiellt kortvarigt omhändertagande. 

Om man inte vill godta min uppfattning om frihetsberövande bör man ändå godta att 

ett frihetsberövande definitivt påbörjas i och med förvaringen i polisarrest. Polisen kan i 

och med förvaringen utan problem utöva övervakning och kontroll över den 

omhändertagne. Den omhändertagne kan inte själv föra någon kommunikation med 

omvärlden om inte polisen beviljar detta, och är alltså effektivt isolerad från omvärlden. 

I fallet Witold Litwa v. Poland fann ED att ett omhändertagande och förvarstagning 

under sex och en halv timme utgjort ett frihetsberövande enligt art. 5(1),
150

 vilket är en 

tydlig indikation på att ett frihetsberövande föreligger även vid korta frihetsberövanden. 

Vad gäller övriga typer av omhändertaganden som resulterar i att den omhändertagne 

på en gång lämnas över till anhörig, körs hem, förs till sjukhus osv. blir resultatet att det 

inte föreligger något frihetsberövande enligt EKMR:s mening. Framför allt är det tiden 

som är för kort. Som tidigare konstaterats måste då en bedömning ske ifall kraven i art. 

2 TP 4 är uppfyllda eller ej.
151

  

 

8.3 Art. 5(1) p. e, alkoholmissbrukare 

8.3.1 Allmänt  

Ett frihetsberövande måste falla in under någon av punkterna a–f för att vara tillåten. I 

den här uppsatsen är det ordet ”alkoholmissbrukare” i art. 5(1) p. e som ska undersökas. 

Om ordet ”alkoholmissbrukare” ska ha samma innebörd i EKMR som det har i 

vardagligt svenskt språkbruk eller som i den svenska rättsordningen
152

 skulle det 
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innebära att LOB inte är förenlig med EKMR. ED har dock påpekat att termer inom 

EKMR ska tolkas autonomt.
153

 Det är därför av vikt att undersöka den rättspraxis som 

finns om ordet ”alkoholmissbrukare”. Jag har funnit två rättsfall som är av intresse. 

Det första fallet är Witold Litwa v. Poland. I fallet hade Witold blivit omhändertagen 

vid ett postkontor i Krakow efter att de anställda på kontoret uppfattade honom som 

berusad och otrevlig och larmat polisen. Witold omhändertogs och fördes till en 

tillnyktringsenhet i Krakow. Vid tillnyktringsenheten genomförde en läkare en 

undersökning av Witold och konstaterade att han var måttligt berusad. Han hölls kvar i 

sex och en halv timme.
154

 

Enligt polsk rätt kunde en person omhändertas i maximalt 24 timmar om denna var 

berusad och betedde sig förargligt på allmän plats eller på en arbetsplats och utgjorde en 

fara för sig själv eller annan. Den som omhändertogs skulle föras till en 

tillnyktringsenhet där en läkare skulle genomföra en kontroll och bedöma om 

omhändertagandet skulle fortsätta eller inte. I avsaknad av tillnyktringsenhet fick en 

omhändertagen förvaras på en polisstation.
155

  

Witold klagade till ED och yrkade på att domstolen skulle finna att hans 

frihetsberövande hade varit godtyckligt och att det stred mot art. 5(1) då hans 

omhändertagande inte föll in under någon av de kategorier som finns i art. 5(1) p. a–f. 

Den polska staten menade däremot att omhändertagandet föll in under begreppet 

”alkoholmissbrukare” art. 5(1) p. e.
156

  

Witold ansåg att ordet ”alkoholmissbrukare” i vardaglig och vetenskaplig mening 

syftar till en person som är beroende av alkohol. Den som vid enbart ett tillfälle varit 

berusad kan då inte räknas som alkoholmissbrukare. Witold menade även att ordet 

skulle ges en restriktiv tolkning då det handlar om ett ingrepp på friheten. Den polska 

staten ansåg att ordet ”alkoholmissbrukare” även innefattade de som var tillfälligt 

berusade och menade på att detta synsätt hade stöd i förarbetarna till EKMR.
157

  

ED konstaterar att ordet ”alkoholmissbrukare” ska tolkas i enlighet med 

Wienkonventionen om traktaträtt art. 31–33. Det betyder att tolkningen av 

”alkoholmissbrukare” måste ske i överensstämmelse med den gängse meningen av 

traktatens uttryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrund av traktatens ändamål och 
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syfte. ED konstaterar vidare att detta är extra viktigt då det rör sig om ett undantag från 

en generell regel. ED menar att ordet ”alkoholmissbrukare” i vardaglig mening åsyftar 

en person som är beroende av alkohol, men samtidigt finns ordet med i en kontext av 

andra kategorier av individer (de som sprider smitta, är psykiskt sjuka m.m.). Det som 

förenar alla dessa kategorier är att frihetsberövande kan ske i syfte att ge vård eller av 

socialpolitiska skäl (eller en kombination av båda). Art. 5(1) tillåter därför 

frihetsberövanden inte enbart p.g.a. av att en individ skulle vara en fara för den 

allmänna ordningen utan även för att individens eget intresse kan kräva ett 

frihetsberövande.
158

 Termen ”alkoholmissbrukare” ska alltså ses i ljuset av syftet med 

art. 5(1) p. e och dess kontext. Det indikerar, enligt ED, att målet och syftet med art. 

5(1)  p. e är att termen ”alkoholmissbrukare” inte ska tolkas så pass snävt att enbart 

medicinskt klassade alkoholmissbrukare faller in. Även den som är berusad och som 

utgör ett hot mot den allmänna ordningen eller som utgör en fara för sig själv kan 

frihetsberövas för att skydda det allmänna intresset eller individens eget intresse (hälsa 

eller säkerhet). En person kan dock inte frihetsberövas enbart p.g.a. att han är berusad. 

Slutligen konstaterar ED att deras tolkning har stöd i de förarbeten som finns till 

artikeln.
159

 Fallet avslutades dock med att Polen förlorade eftersom ED ansåg att Witold 

inte hade varit tillräckligt berusad för att berättiga ett frihetsberövande.
160

 

Ett annat fall som behandlar frågan är Hilda Hafsteinsdóttir v. Iceland. Hilda hade 

under perioden mellan den 31 januari 1988 – den 11 januari 1992 frihetsberövats vid 

sex olika tillfällen. Vid samtliga tillfällen hade hon förvarats i en polisarrest över natten. 

Hon hade vid samtliga tillfällen varit berusad och vid fyra av tillfällena tagit sig till en 

polisstation och där börjat springa omkring i korridorerna, skrika, förolämpa personal på 

stationen m.m. De resterande två fallen hade hon hamnat i dispyt med taxiförare och 

hotellpersonal. Polisen hade uppfattat henne som väldigt berusad vid varje tillfälle. 

Hilda anmälde polisen för olaga frihetsberövande och införskaffade ett intyg från sin 

läkare som angav att Hilda inte hade något alkoholrelaterat problem, men hon fick ingen 

framgång i den isländska rättsprocessen.
161

  

Hilda överklagade till ED och menade att art. 5(1) hade kränkts genom att de sex 

tillfällen hon omhändertagits inte var lagliga. Omhändertagandena föll inte in under 

någon av punkterna i art. 5(1) och det fanns inte någon nationell lag som tillät 
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omhändertagandena. Vidare menade Hilda att om termen ”alkoholmissbruk” tolkades 

på sådant sätt att även tillfälligt berusade föll in ledde detta till att betydelsen av ordet 

”alkoholmissbrukare” förvrängdes. Hilda fortsatte med att konstatera att hennes fall 

skiljde sig från Witold Litwa v. Poland i och med att det aldrig hade skett någon 

läkarundersökning, varken vid frihetsberövandet eller vid frigivandet. Hilda hade inte 

heller förts till någon tillnyktringsenhet utan hade istället förts till en polisarrest.
162

 

ED konstaterar, relativt kortfattat, att frågan om hur termen ”alkoholmissbrukare” ska 

tolkas redan besvarats i målet Witold Litwa v. Poland. Den som är berusad av alkohol 

och vars gärningar och beteende utgör ett hot mot den allmänna ordningen eller mot sig 

själv kan frihetsberövas för att skydda allmänheten eller för att skydda individens egna 

intressen (som hälsa eller säkerhet). En person kan dock inte omhändertas enbart p.g.a. 

att denna är berusad.
163

 ED tar inte upp något krav på att en läkarundersökning måste 

ske.  

Fallet avlutades dock med att den isländska staten förlorade målet p.g.a. att ED ansåg 

att den lag som tillämpades inte var tillräckligt precis och tillgänglig.
164

  

 

8.3.2 Är LOB förenlig med kriteriet ”alkoholmissbrukare”?  

Är ett omhändertagande enligt 1 § LOB förenlig med EKMR? Fallen Witold Litwa v. 

Poland och Hilda Hafsteinsdóttir v. Iceland visar båda på att ordet 

”alkoholmissbrukare” i art. 5(1) p. e ska tolkas som att även den som inte är 

alkoholmissbrukare enligt ordets vardagliga mening kan omhändertas.
165

  

1 § LOB anger att den som är så berusad att han inte kan ta hand om sig själv, eller 

som utgör en fara för sig själv eller en annan, kan omhändertas. ED har ställt upp kravet 

att ett frihetsberövande endast kan ske av den som är berusad och utgör ett hot mot den 

allmänna ordningen eller som utgör en fara för sig själv. Sådana frihetsberövanden är 

till för att skydda det allmänna intresset eller individens eget intresse (främst individens 

hälsa eller säkerhet).  

Det första som kan konstateras är att LOB inte tillåter något frihetsberövande då 

någon p.g.a. berusning stör den allmänna ordningen. Jag har tidigare konstaterat att det i 

förarbetena har diskuterats om berusade personer som var ordningsstörande skulle 
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kunna omhändertas med stöd av LOB men att detta avvisades av departementschefen.
166

 

1 § LOB är på detta sätt mer restriktiv i att tillåta frihetsberövanden än vad art. 5(1) är. 

Någon konflikt uppstår dock inte eftersom den svenska rättsordningen i detta fall 

erbjuder ett starkare skydd mot frihetsberövanden än vad EKMR gör.
167

  

Omhändertaganderekvisiten för LOB passar i stort sett in på vad ED anser ska vara 

tillåtet. LOB anger att både ”den som inte kan ta hand om sig själv” och ”den som utgör 

en fara för sig själv eller annan” får omhändertas, medan ED enbart uttryckligen har 

tillåtit att den som utgör en fara för sig själv och den allmänna ordningen får 

omhändertas. Min uppfattning är att detta inte har någon betydelse eftersom rekvisitet 

”den som inte kan ta hand som sig själv” åsyftar den som har tappat kontroll över sig 

själv och sina handlingar.
168

 Enligt mig är det uppenbart att den individ som berusat sig 

till den grad att han har förlorat kontrollen över sin kropp utgör en fara för sin egen 

hälsa. Även den som inte är berusad till den grad att han har förlorat kontrollen över sin 

kropp totalt men som ändå vinglar ut på en gata, en perrong på en järnvägsstation eller 

liknande utgör en fara för sin egen säkerhet och hälsa. Min uppfattning är därför att de 

grunder som finns i 1 § LOB är förenliga med art. 5(1) p. e. 

ED har dock uttalat att enbart berusning inte är tillräckligt för att någon ska 

frihetsberövas.
169

 Även på denna punkt uppfyller LOB kraven som ED har framställt 

eftersom enbart salongsberusning, att någon luktar alkohol eller liknande inte är 

tillräckligt för att någon ska få omhändertas enligt 1 § LOB.
170

 

LOB:s syfte som vårdlag
171

 är även det förenligt med det övergripande syfte som ED 

har uttalat i samband med art. 5(1) p. e, nämligen att frihetsberövanden enligt art. 5(1) p. 

e syftar till att ge vård.
172

  

Det kan konstateras att det enligt 1 § LOB inte krävs någon läkarkontroll eller någon 

kontakt över huvud taget med hälso- och sjukvården vid ett omhändertagande. Det kan 

därmed ifrågasättas hur mycket vård som egentligen ges, men enligt Hafsteinsdóttir v. 

Iceland är det inte ett krav från ED:s sida att den omhändertagne ges någon form av 

vård i traditionell mening, utan den omhändertagne kan föras direkt till polisarrest.
173
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Jag kan efter den ovanstående redogörelsen konstatera att möjligheten att 

frihetsberöva en person p.g.a. berusning på det sätt som sker i 1 § LOB är förenlig med 

art. 5(1) p. e EKMR.  

 

8.4 Kriterierna ”i den ordning lagen föreskriver” och ”lagligen” i art. 

5(1)  

8.4.1 Allmänt  

Samtliga fall där frihetsberövanden kan komma i fråga måste regleras genom lag, men 

det finns inget krav på att lagen måste vara skriven (exv. kan sedvana godtas).
174

 

Oavsett om lagen är skriven eller oskriven krävs det att lagen i sig har en viss kvalité, 

framför allt ska den vara så pass precis att den möjliggör för en individ (med ett 

juridiskt ombud om det krävs) att i en utsträckning som är rimlig med hänsyn till 

omständigheterna förutse konsekvenserna av ett handlande. Lagen ska också vara 

tillgänglig för medborgarna. Syftet med ett krav på kvalité och tillgänglighet är att 

motverka godtyckliga frihetsberövanden.
175

  

Kraven på kvalité och tillgänglighet har lett till att ett antal olika lagar som av ED 

ansetts vara otydliga eller vaga har konstaterats vara oförenliga med art. 5(1). I ett fall 

från Storbritannien hade en individ frihetsberövats med stöd av ”the doctrine of 

necessity”. Med det menas ett frihetsberövande av en individ om personen utgör en fara 

för sig själv eller andra och om det är nödvändigt. Själva frihetsberövandet var (vid 

tidpunkten för domen) enbart baserat på oprecis ”common law”. ED fann att ”the 

doctrine of necessity” inte var tillräckligt tydlig.
176

 Även en rysk lag som tillät 

frihetsberövanden under exceptionella omständigheter utan närmare förklaring ansågs 

bryta mot art. 5(1).
177

 I fallen Hilda Hafsteinsdottir v. Iceland och Amuur v. France 

fälldes både Island och Frankrike bl.a. för att några av de lagar som låg till grund för 

frihetsberövandena i de båda fallen inte var publicerade eller tillgängliga för 

allmänheten.
178
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ED konstaterar i sin praxis att kriteriet ”i den ordning lagen föreskriver” utöver kravet 

på kvalité och tillgänglighet även är kopplat till kravet på ”lagligen” som finns i art. 

5(1) p. a–f. Det betyder att frihetsberövanden måste följa både de materiella och 

processuella kraven som finns i nationell rätt. Om ett frihetsberövande har brutit mot 

den nationella rätten innebär det även att en kränkning av EKMR har skett. Vid varje 

enskilt frihetsberövande har ED rätt att granska huruvida den nationella rätten har följts 

eller inte. Domstolen har däremot angett att det inte är deras uppgift att göra 

lämplighetsbedömningar av frihetsberövandena. Det lämnas istället till de nationella 

organen, främst nationella domstolar, att bedöma tolkning och tillämpning av nationell 

lag.
179

  

Med begreppet ”lagligen” menas utöver det ovanstående att den nationella lagen som 

tillåter ett frihetsberövande i sig själv måste vara i överensstämmelse med EKMR. Med 

detta menas att samtliga frihetsberövanden måste stämma överens med art. 5(1) och 

dess syfte att skydda individer mot godtyckliga frihetsberövanden, vilket också 

inkluderar de rättsprinciper som finns i EKMR.
180

 Jag uppfattar detta sista kriterium 

som att lagen i övrigt måste vara i överensstämmelse med EKMR. Det räcker således 

inte med att frihetsberövandet faller in under 5(1) p. a–f och att den håller tillräckligt 

hög kvalité och tillgänglighet. De övriga kriterierna som finns i lagen, i detta fall 1 § 

LOB, måste uppfylla EKMR:s krav.  

 

8.4.2 LOB:s  förenlighet med kriterierna ”i den ordning lagen beskrivet” och 

”lagligen” 

Det första som ska analyseras i denna del är frågan om reglering genom lag. Som 

tidigare konstaterats måste ett frihetsberövande regleras genom lag.
181

 För att en 

föreskrift ska räknas som lag enligt den svenska rättsordningen måste den ha blivit 

antagen av riksdagen enligt 8 kap. 1 § RF. LOB har antagits av riksdagen och uppfyller 

därmed kravet på att frihetsberövandet ska vara reglerat genom lag.  

Det är värt att notera att EKMR godkänner begränsningar av friheter med stöd av 

oskriven lag, exv. sedvana.
182

 En sådan ordning godtas dock inte av 2 kap. 20 § RF som 
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uttryckligen anger att enbart lag får begränsa fri- och rättigheter och enbart riksdagen 

kan meddela föreskrifter genom lag enligt 8 kap. 1 § RF. Någon konflikt uppstår dock 

inte eftersom den svenska rättsordningen i detta fall erbjuder ett starkare skydd mot 

frihetsberövanden än vad EKMR gör.
183

 

Kravet på att lagen måste vara tillgänglig för allmänheten är uppfyllt utan några 

betänkligheter då LOB är publicerad i Svensk författningssamling (SFS) med SFS-nr. 

1976:511.  

Den stora frågan vad avser stadgandet om ”i den ordning lagen föreskriver” är om 

LOB uppfyller de krav på kvalité som har utvecklats av ED. Som tidigare nämnts ska 

lagen vara så pass precis att den möjliggör för en individ (med ett juridiskt ombud om 

så krävs) att förutse, i en utsträckning som är rimlig med hänsyn till omständigheterna, 

konsekvenserna av ett handlande. LOB:s kriterier för ett frihetsberövande är att ett 

sådant får ske om personen inte kan ta hand om sig själv eller utgör en fara för sig själv 

eller annan. Kritik har riktats mot att kriterierna för omhändertagandet enligt LOB är 

oklara och svåra att tillämpa.
184

 

Med utgångspunkt från enbart lagtexten kan det, enligt min mening, ifrågasättas om 

kriterierna för ett omhändertagande är tillräckligt precisa. När utgör en person 

egentligen en fara för sig själv eller annan? När kan en person anses vara oförmögen till 

att ta hand som sig själv? Till detta måste man ta hänsyn till att syftet med art. 5 är att 

hindra godtyckliga frihetsberövanden. Enligt min mening leder vaga och otydliga 

kriterier till att möjligheten för godtycklighet ökar. Kombinationen av vaga kriterier och 

ED:s beslutsamhet att hindra godtyckliga frihetsberövanden gör att enbart lagen i sig 

inte kan anses vara tydlig nog.  

Den svenska rättsordningen är dock unik med att förarbeten har en central betydelse i 

tolkning av lagar. Lagar skrivs i regel generella och fylls sedan ut med hjälp av 

förarbeten.
185

 LOB är inget undantag och kriterierna för omhändertagande beskrivs mer 

detaljerat i förarbetena. I förarbetena sägs bl.a. att ett omhändertagande kräver att 

individen måste vara redlöst berusad, ha tappat kontrollen över sig själv eller sina 

rörelser eller att individen p.g.a. sin berusning vinglar ut på en trafikerad gata m.m.
186

 

Förarbetena ger därmed betydligt mer stadga till de vaga kriterierna. Som tidigare 

konstaterats skiljer sig europarättens metodik från den svenska genom att förarbeten i 
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regel har en mindre betydelse i de europeiska rättsordningarna än i den svenska.
187

 Det 

blir därför avgörande för frågan kring LOB:s kvalité om förarbetena får beaktas när en 

undersökning av lagens kvalité ska genomföras.  

Denna fråga togs upp i fallet Olsson v. Sweden. I fallet undersökte ED om kriterierna 

för ett omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) var tillräckligt precisa och av tillräckligt hög kvalité. ED konstaterade att 

kriterierna för omhändertagande enligt LVU var relativt generella och gav stort 

utrymme för skönmässig bedömning. Däremot tog ED hänsyn till att de relevanta 

förarbetena gav vägledning till hur bedömningen om omhändertagande skulle göras.
188

 

Det är därför min uppfattning att de svenska förarbetena kan tas med i bedömningen 

kring frågan om huruvida lagen håller tillräcklig kvalité.  

När förarbetena till LOB tas med vid tolkningen av dess innebörd blir min bedömning 

att 1 § LOB blir väsentligt mycket tydligare och framför allt att polismännens 

möjligheter att göra godtyckliga bedömningar blir betydligt mindre. För den enskilde 

individen borde det bli relativt tydligt när ett omhändertagande kan ske (exv. då 

individen blir utslagen p.g.a. redlös berusning) och det borde också stå klart när ett 

omhändertagande inte kan ske (exv. när individen enbart är salongsberusad eller enbart 

luktar alkohol).  

Jag ska också ta upp frågan om ”lagligen”. Jag anmärkte tidigare i uppsatsen att ED i 

sin praxis har kopplat ihop kriteriet ”i den ordning lagen föreskriver” med kriteriet 

”lagligen” som finns i p. a–f. Frihetsberövandet måste alltså följa både materiella och 

processuella lagar för att vara tillåtet.
189

 Denna bedömning riktar sig mot det enskilda 

frihetsberövandet, vilket betyder att en kontroll ska genomföras vid varje 

omhändertagande för att säkerställa att EKMR:s krav är uppfyllda. Detta faller dock 

utanför syftet med denna uppsats eftersom uppsatsen inte handlar om att kontrollera 

något enskilt omhändertagande.   

Jag avslutade kapitel 8.4.1 med att konstatera att under begreppet ”lagligen” ska, 

utöver en kontroll av det enskilda frihetsberövandet, en kontroll göras av huruvida 

resterande kriterier i en lag uppfyller art. 5(1):s syfte och rättsprinciper. Vad gäller 

övriga kriterier i LOB kan det konstateras att polisen kan omhänderta en person både på 
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allmän och på enskild plats (dock inte i en bostad). Vad beträffar allmän och enskild 

plats så har ED inte yttrat något direkt i denna fråga. I fallet Witold Litwa v. Poland 

kunde polisen dock, enligt den polska motsvarigheten till LOB, omhänderta en individ 

på allmän plats eller på en arbetsplats om han uppfyllde vissa ytterligare krav.
190

 ED gör 

inga uttalanden om att detta skulle vara oförenligt med art. 5(1) och i och med att den 

polska lagen är snarlik den svenska bör också LOB klara denna prövning.  

Även stadgandet om att polisen får (men inte måste) omhänderta bör klara en 

granskning av ED, framför allt med hänvisning till behovs- och 

proportionalitetsprinciperna. I fallet Witold Litwa v. Poland fälldes Polen för att ED 

ansåg att omhändertagandet i det enskilda fallet var oproportionerligt och inte 

behövligt.
191

 Detta talar starkt för att 1 § LOB även här faller inom området för 

EKMR:s bestämmelse. Det vore för övrigt märkligt, enligt mig, om ED skulle komma 

fram till ett resultat där en person måste omhändertas även om det inte skulle vara 

behövligt. 

Vad avser 1 § st. 2 LOB, att ett omhändertagande inte får ske i egen eller annans 

bostad, är det min uppfattning att detta stadgande är förenligt med EKMR eftersom 

inget frihetsberövande får ske i bostaden enligt LOB.  

 Min slutsats vad gäller kriteriet ”i den ordning lagen föreskriver” blir därför att LOB 

uppfyller detta då förarbetena beaktas.  

 

8.5 Summering av analys om förenligheten mellan 1 § LOB och art. 5(1) 

Jag har ovan redogjort för att omhändertagande enligt LOB faller in under art. 5(1) 

eftersom ett omhändertagande enligt LOB är att anse som ett frihetsberövande enligt art 

5(1). Det måste också stå klart av ED:s praxis att begreppet ”alkoholmissbrukare” ska 

tolkas extensivt och att även de som inte är alkoholmissbrukare enligt den vardagliga 

bedömningen kan falla in under detta begrepp. Det är min uppfattning att även kravet ”i 

den ordning lagen föreskriver” är uppfyllt av den svenska lagstiftningen. Jag anser 

därmed att 1 § LOB uppfyller kravet i art. 5(1).  

Jag återkommer i den slutliga diskussionen till resultatet av denna undersökning.  
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9 – Art. 5(4) EKMR 

9.1 Inledning  

I föregående kapitel har jag undersökt om 1 § LOB är förenlig med art. 5(1). I detta 

kapitel studerar jag rättsläget kring art. 5(4). Art. 5(4) består av tre olika kriterier: 

domstolsbegreppet, prövningens omfattning och rätten till en snabb prövning. Nedan 

redogör jag för rättsläget och analyserar LOB:s förenlighet med vart och ett av de tre 

kriterierna.  

ED konstaterar i sin praxis att art. 5(1) och 5(4) är separata stadganden och att oavsett 

om ED finner att en lag eller åtgärd skulle var förenligt med art. 5(1) är domstolen 

tvungen att undersöka om kraven i art. 5(4) är uppfyllda. Anledningen till ED:s 

ståndpunkt är att art. 5(4) anger att alla som har frihetsberövats, oavsett om 

frihetsberövandet är förenligt med EKMR eller ej, har rätt till en domstolsprövning.
192

  

 

9.2 Allmänt om art. 5(4) 

Ett genomgående tema för art. 5 är att åtgärder som mynnar ut i ett frihetsberövande 

måste uppfylla kraven som stadgas i art. 5 för att anses lagliga och motverka godtycke. 

Det är dock en skillnad mellan att ha uppfyllt sådana krav i sin konstitution och att ha 

ett rättssystem som genom domstolar snabbt kan agera som ett ”botemedel” om något 

statsorgan har verkställt ett frihetsberövande som har varit felaktigt eller godtycklig. Ett 

exempel på ett rättssystem som har en sådan karaktär är det brittiska som innehåller ett 

”Habeas Corpus-stadgande”.
193

 Habeas Corpus möjliggör en talan av en frihetsberövad 

person i syfte att åstadkomma ett frisläppande.
194

 Art. 5(4) är EKMR:s Habeas Corpus-

klausul. Den möjliggör en snabb prövning av ett frihetsberövande.
195

  

Det ska redan nu konstateras att om det inte finns någon möjlighet att få sitt 

frihetsberövande prövat av domstol resulterar detta i en kränkning av art. 5(4) oavsett 

typen av frihetsberövande.
196

 Detta innebär inte att administrativa organ är förbjudna att 
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genomföra frihetsberövanden, utan enbart att den som har frihetsberövats av ett 

administrativt organ måste ha en möjlighet att vända sig till domstol.
197

  

Möjligheten till domstolsprövning måste finnas på riktigt och den måste vara effektiv. 

I fallet Conka v. Belgium konstaterade ED att Belgien hade kränkt art. 5(4) genom att 

inte ge de klagande i fallet en reell möjlighet att överklaga frihetsberövandet.
198

 I fallet 

R.M.D v. Switzerland hade en frihetsberövad flyttats mellan sju olika kantoner på två 

månader. Då underinstanserna (kanton-domstolarna) i Schweiz enbart hade behörighet 

att pröva en person som var inom sin kanton kunde den frihetsberövade inte överklaga 

sitt frihetsberövande på ett effektivt och reellt sätt.
199

  

Som tidigare nämnt innehåller LOB ingen rätt till domstolsprövning utan istället finns 

förmansprövning. Detta betyder inte att svensk rätt per automatik bryter mot art. 5(4). 

Anledningen till detta är att begreppet ”domstol” kan tolkas autonomt. Det är därför av 

vikt att fastställa hur ED har tolkat begreppet ”domstol”.  

 

9.3 Domstolsbegreppet  

9.3.1 Allmänt 

I sin praxis konstaterar ED att den domstol som prövar ett frihetsberövande inte behöver 

vara en integrerad del av den judiciella makten i traditionell mening.
200

 Däremot måste 

organet vara självständigt från både den verkställande makten och från parterna i 

prövningen.
201

  

Även ett organ som enligt inhemsk rätt inte räknas som domstol kan komma att anses 

som en domstol inom art. 5(4):s mening, om kravet på oberoende och judiciell process 

är uppfyllt. För att kunna uppfylla kravet på att vara en domstol måste de inhemska 

statsorgan som prövar frihetsberövandet ha möjligheten att beordra ett frisläppande av 

den frihetsberövade.
202

  

ED påpekar att med ”domstol” menas ett organ som inte bara är oberoende från den 

verkställande makten och från parterna, utan som också garanterar en process som ska 

vara av judiciell karaktär och lämplig för den typ av frihetsberövande som prövningen 
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gäller.
203

 Beroende på vilken typ av frihetsberövande som har genomförts kan 

ytterligare krav tillkomma.
204

 Ett krav som dyker upp i flera rättsfall och som ED 

uttryckligen konstaterar är en fundamental processuell garanti, är att processen måste 

vara kontradiktorisk och tillförsäkra jämlikhet mellan parterna (”equality of arms”).
205

 

För att försäkra att det råder jämlikhet mellan parterna konstaterar ED att det i vissa fall 

kan bli aktuellt med juridiskt biträde.
206

 Domstolen uttrycker också i flera fall att 

processen enligt art. 5(4) ska vara muntlig och att den frihetsberövade har rätt att bli 

hörd.
207

 

Om ovanstående krav på oberoende och judiciell process (inklusive 

rättssäkerhetsgarantierna) är uppfyllda kommer organet som prövar frihetsberövandet 

att betraktas som en domstol. 

 

9.3.2 Uppfyller förmansprövningen kraven i art. 5(4) vad avser kriteriet 

”domstolsbegreppet”? 

Jag har i ovanstående kapitel påpekat att ordet ”domstol” ska tolkas autonomt och att 

det enligt ED:s tolkning av ordet ”domstol” i art. 5(4) inte finns något krav på att 

”domstolen” ska vara en integrerad del av den judiciella makten i traditionell mening. 

Den måste dock vara oberoende från den verkställande makten och från parterna i 

målet.
208

 Polisväsendet är en statlig uppgift
209

 och polismyndigheterna i landet utgör 

förvaltningsmyndigheter. Likt övriga förvaltningsmyndigheter lyder 

polismyndigheterna under regeringen enligt 12 kap. 1 § RF. Polismyndigheterna är 

alltså inte fristående från den verkställande makten utan det föreligger en generell 

lydnadsplikt för polismyndigheterna att lyda regeringen. Denna lydnadsplikt är enligt 

förarbetena till RF långtgående.
210

  

Den ovannämnda lydnadsplikten gentemot regeringen är dock inte absolut. En 

begränsning ligger i 1 kap. 1 § st. 3 RF som stadgar att den offentliga makten ska utövas 

                                                 
203

 Niedbala v. Poland st. 66 och Megyeri v. Germany st. 22 
204

 De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium st. 78 och Shishkov v. Bulgaria st. 85 
205

 Sanchez-Reisse v. Switzerland st. 51, Nikolova v. Bulgaria st. 58, Lanz v. Austria st. 44 och Kampanis 

v. Greece st. 47 
206

 Bouamar v. Belgium st. 60 och Megyeri v. Germany st. 22  
207

 Winterwerp v. The Netherlands st 60, Waite v. The UK st. 59, Singh v. The UK st. 67-68, Von Bülow 

v. The UK st. 24 och Wynne v. The UK (no. 2) st. 25 
208

 Se kapitel 9.3.1 
209

 Strömberg m.fl., 2011, s. 17 
210

 Prop. 1973:90 s. 393 



 50 

under lagarna, vilket betyder att regeringen inte får utfärda direktiv som strider mot 

gällande rätt.
211

  

En annan viktig begränsning ligger i stadgandet i 12 kap. 2 § RF och anger att ”ingen 

myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur 

en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör 

myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen 

av lag”. Att omhänderta någon bör utan tvivel räknas som myndighetsutövning.
212

 Det 

betyder att myndigheten helt självständigt ska genomföra prövningen och att 

myndigheten är ytterst ansvarig för beslutet.
213

 Det finns dock problem i form av 

informella kontakter mellan förvaltningsmyndigheter och regeringen. 

Konstitutionsutskottet (KU) har uttalat att inte ens i fall som faller in under 12 kap. 2 § 

RF kan informella kontakter helt uteslutas, men att kontakterna i särskilt hög grad ska 

präglas av informationsutbyte och att myndigheten bär det fulla och slutliga ansvaret för 

det beslut som har fattats.
214

 Rent formellt är det min uppfattning att förmansprövningen 

bör uppfylla villkoret av självständighet gentemot den verkställande makten vad avser 

själva beslutsfattandet, eftersom förmannen ska fatta beslutet självständigt och på eget 

ansvar.  

Det räcker dock inte med att ”domstolen” ska vara oberoende från den verkställande 

makten utan den ska även vara oberoende från parterna. Min uppfattning av begreppet 

”part” är att ED anser att den som frihetsberövats och det organ eller den person som 

beslutat frihetsberövandet utgör ”parter”. Vid ett omhändertagande enligt LOB utgörs 

parterna av den omhändertagne och den polisman som beslutade omhändertagandet.  

Som tidigare konstaterat är det förmannen som för befälet över polismannen som 

tjänstgör under honom.
215

 Det betyder att den polisman som beslutade att ett 

omhändertagande skulle ske lyder direkt under den förman som ska genomföra 

förmansprövningen. Det är därför svårt att konstatera att förmannen skulle vara 

oberoende från polismannen som genomfört omhändertagandet.  

Utöver kravet på oberoende finns vissa krav på processen. ED har konstaterat att 

processen ska vara av judiciell karaktär och lämplig för den typ av frihetsberövande 
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som har skett.
216

 Vad avser LOB skiljer sig processen en aning mellan den ordinära 

förmansprövningen och den förmansprövning som sker på distans. Vid den ordinära 

sker förmansprövningen i närvaro av den omhändertagne och vid distans sker den via 

telefon.
217

 Någon ytterligare processrättslig reglering kring hur förmansprövningen ska 

gå till finns inte.  

Vid en första anblick ser det ut som att kravet på judiciell process inte skulle vara 

uppfyllt, framför allt eftersom ED har lyft fram att processen ska tillförsäkra parterna 

jämlikhet (”equality of arms”).
218

 Det är svårt att finna någon som helst jämlikhet 

mellan parterna vid en förmansprövning, exv. finns det ingen rättighet för den 

omhändertagne att ha juridiskt ombud. RPS har visserligen i sina föreskrifter angett att 

vid förmansprövning på distans bör förmannen i anslutning till prövningen ställa 

kompletterande frågor till den omhändertagne om det är möjligt.
219

 Jag har uppfattat det 

som att det är upp till förmannen att själv bestämma om han finner det nödvändigt att 

ställa frågor. Det finns ingen garanti för att den omhändertagne ska bli hörd, vilket är en 

rättighet enligt art. 5(4).
220

  

De ovannämnda invändningarna mot prövningen är en indikation på att 

förmansprövningen inte uppfyller de krav som ställs på processen enligt art. 5(4). Det 

ska dock ännu en gång påpekas att ED har angett att processen ska vara anpassad till 

den typ av frihetsberövande som har skett. Det kan mot bakgrund av detta ifrågasättas 

om en redlöst berusad person verkligen är i behov av några speciella processrättsliga 

garantier då personen p.g.a. sin berusning ändå inte kommer att kunna bidra med något 

relevant till prövningen. Det är dock min uppfattning att även den som är redlöst 

berusad har rätt till en rättssäker process och kan ha ett intresse att bli hörd. Utöver fall 

med redlöst berusade anser jag att de individer som inte är redlöst berusade men som 

har omhändertagits felaktigt eller i bestraffningssyfte
221

 ska ha en möjlighet att kunna 

yttra sig i frågan eller på annat sätt göra sin ståndpunkt gällande. Det är ur 

rättssäkerhetsperspektiv olyckligt att den omhändertagne är helt och hållet underkastad 

förmannens vilja utan någon chans att påverka sin situation. Om man tar i beaktande att 

art. 5(4) ska fungera som ett Habeas Corpus-stadgande
222

 vars syfte är att motverka 
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godtyckliga frihetsberövanden, anser jag att det är tveksamt med ett förfarande där den 

frihetsberövade inte har några som helst rättssäkerhetsgarantier och är totalt underkastad 

ett organ som inte är oberoende från parterna. Vid prövning på distans finns inte ens en 

möjlighet för förmannen att visuellt kontrollera den omhändertagnes tillstånd. 

Både den ordinära förmansprövningen och den på distans uppvisar därmed brister vad 

avser den judiciella processen vid prövningen. Det kan vara värt att återigen påpeka att 

även LTO/LOB-utredningen kritiserade förmansprövningen för att ha ett begränsat 

värde ur rättssäkerhetsperspektiv.
223

 Jag anser därför att förmansprövningen vad avser 

den judiciella processen, framför allt med hänsyn till rättssäkerhetsgarantier, har stora 

brister och därmed inte är förenlig med art. 5(4).  

För att summera denna analys kan jag konstatera att förmansprövningen eventuellt 

uppfyller kravet på att vara oberoende från den verkställande makten men att det finns 

brister i både kravet på oberoende från parterna i målet och i de rättssäkerhetsgarantier 

som bör finnas med i prövningen. 

 

9.4 Domstolsprövningens omfattning 

9.4.1 Allmänt 

Art. 5(4) anger att den som är frihetsberövad snabbt ska kunna få lagligheten av sitt 

frihetsberövande prövad. Det måste därför undersökas hur omfattande denna prövning 

är.  

Art. 5(4) kräver att den nationella domstolen i sin bedömning av ett frihetsberövande 

beaktar samtliga väsentliga kriterier som är nödvändiga för att frihetsberövandet ska ses 

som lagligt enligt art. 5(1). Med detta menas att den nationella domstolens prövning 

måste omfatta de materiella och processuella lagbestämmelser som finns. Däremot 

kräver inte art. 5(4) att den nationella domstolen utför en lämplighetsbedömning
224

 av 

frihetsberövandet.
225

 Den prövning som den nationella domstolen genomför måste vara 

förenlig med art. 5:s syfte, vilket är att skydda individer mot godtyckliga 

frihetsberövanden.
226
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9.4.2 Uppfyller förmansprövningen kraven i art. 5(4) vad avser kriteriet ”prövningens 

omfattning”?  

Som konstaterat i kapitlet ovan måste den prövning som ska ske av ett frihetsberövande 

vara så pass omfattande att lagligheten av frihetsberövandet kan bedömas, med andra 

ord måste samtliga väsentliga kriterier prövas (däremot behöver inte rena 

lämplighetsfrågor beaktas).
227

  

Vad avser förmansprövningen står det klart att den är relativt omfattande. Förmannen 

ska pröva om kriterierna för omhändertagande enligt LOB var uppfyllda när 

omhändertagandet skedde. Detta betyder att förmannen prövar om omhändertagandet 

var lagligt grundad eller inte när det utfördes, det sker alltså en laglighetsprövning. Det 

ingår också i laglighetsprövningen att avgöra om ett omhändertagande ska grundas på 

LOB eller på någon annan författning. ED:s krav på en laglighetsprövning sker vid 

förmansprövningen. Utöver laglighetsprövningen utför förmannen även en 

lämplighetsbedömning genom att pröva om det är lämpligt att omhändertagandet består 

eller om den omhändertagne ska släppas, transporteras till sjukhus eller om annan 

åtgärd ska vidtas.
228

  

Att förmansprövningen utöver frågan om laglighet dessutom omfattar frågan om 

lämplighet innebär att förmansprövningen ger ett mer långtgående skydd än vad art. 

5(4) kräver. Det är därför min uppfattning att förmansprövningen uppfyller kraven på 

prövningens omfattning som ställs enligt art. 5(4).  

 

9.5 Rätt till snabb prövning  

9.5.1 Allmänt  

Art. 5(4) kräver uttryckligen att domstolen snabbt ska pröva lagligheten av 

frihetsberövandet om den frihetsberövade begär det. ED konstaterar i sin praxis att 

kravet på snabbhet inte kan definieras i abstrakta termer och att en bedömning måste ske 

av det enskilda fallet för att klargöra om kravet har blivit uppfyllt.
229

 Faktorer som 

påverkar bedömningen av om kravet på snabbhet är uppfyllt eller inte är exv. komplexa 

medicinska frågor som måste tas i beaktande. Svåra medicinska bedömningar fråntar 

dock inte staten ansvaret av att så snabbt som möjligt pröva lagligheten av 
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frihetsberövandet.
230

 Vid bedömningen om huruvida kravet på snabbhet är uppfyllt 

beaktar ED den tidsperiod som har förflutit från den dag då den frihetsberövade ansökte 

om att bli släppt till den dag då prövningen sker.
231

  

Vad gäller kortvariga frihetsberövanden kan dock en speciell situation uppstå. 

Danelius lyfter fram fallet X and Y v. Sweden.
232

 Fallet rörde två japanska medborgare 

som under poliseskort skulle utvisas ur Sverige p.g.a. samröre med en 

terroristorganisation. X och Y menade att art. 5(4) hade kränkts då de inte hade 

möjlighet att få domstolsprövning under poliseskorten (poliseskorten sågs som ett 

frihetsberövande under art. 5(1) p. f).  

I det ovannämnda fallet sägs uttryckligen att även vid väldigt korta frihetsberövanden 

åtnjuter den frihetsberövade principiellt det skydd som finns i art. 5(4) men undantaget 

är om tiden för frihetsberövandet är kortare än den tid det tar att ordna en prövning.
233

 I 

fallet X and Y v. Sweden konstaterade EK att frihetsberövandet i sig hade pågått i 

mindre än två timmar i Sverige (det tillkom även ett par timmar på flygplanet). EK 

menade att den tid som hade krävts för att en prövning skulle ordnas var längre än 

själva frihetsberövandet. Även en snabb laglighetsprövning hade tagit ett par timmar att 

genomföra. EK:s slutsats var därför att även om det saknades möjligheter att överklaga, 

vilket normalt krävs vid ett frihetsberövande
234

, skedde frisläppandet så pass snabbt att 

de klagande inte hade lidit av något som kunde räknas som en kränkning av art. 5(4).
235

 

Om jag har uppfattat EK korrekt betyder detta att om prövningen inte kan ske innan 

frisläpandet äger rum kan ingen kränkning av art. 5(4) ske. Detta innebär att art. 5(4) i 

praktiken inte blir tillämplig på korta frihetsberövanden som exv. LOB.  

ED konstaterar dock i flera andra fall att lagligheten av ett frihetsberövande kan 

prövas även om den frihetsberövade har satts på fri fot när prövningen har ägt rum, bl.a. 

i fallen Herz v. Germany, Fodale v. Italy samt Tréboux v. France. I fallet Herz v. 

Germany hade Herz inte förmått få sitt frihetsberövande laglighetsprövat då de 

nationella domstolarna hade avvisat hans talan med motiveringen att frihetsberövandet 

hade upphört. ED konstaterar att rätten att få sitt frihetsberövande prövat föreligger även 

om frihetsberövandet i sig enbart är tillfälligt. Eftersom Herz inte hade kunnat få sitt 

                                                 
230

 Musial v. Poland st 47, Jablonski v. Poland st. 92 och Baranowski v. Poland st. 72 
231

 Sanchez-Reisse v. Switzerland st. 54 och E v. Norway st. 64  
232

 Danelius, 2012, s. 143 
233

 X and Y v. Sweden s. 123 
234

 Se kapitel 9.2 
235

 X and Y v. Sweden s. 124 f  



 55 

frihetsberövande prövat förelåg en kränkning av art. 5(4).
236

 Liknande bedömningar gör 

ED i Fodale v. Italy och Tréboux v. France.
237

 Som jag har uppfattat fallen Herz v. 

Germany, Fodale v. Italy och Tréboux v. France så förelåg kränkning mot art. 5(4) 

eftersom de klagande riskerade ytterligare sanktioner (främst nytt eller fortsatt 

frihetsberövande) trots att de var på fri fot.  

De ovanstående fallen X and Y v. Sweden och Herz v. Germany, Fodale v. Italy och 

Tréboux v. France kan skapa förvirring kring hur rättsläget ser ut och vad som gäller 

vad avser LOB. Jag återkommer nedan till dessa fall och deras betydelse i förhållande 

till LOB.  

 

9.5.2 Uppfyller förmansprövningen kravet i art. 5(4) vad avser kravet på en snabb 

prövning?  

Det är viktigt att analysera X and Y v. Sweden i ljuset av LOB eftersom de 

frihetsberövanden där en prövning inte kan ske snabbt nog skulle kunna resultera i att 

en kränkning av art. 5(4) inte kan ske. Det betyder att art. 5(4) i praktiken inte skulle bli 

tillämplig gentemot LOB. Det skulle i sin tur innebära att det inte spelar någon roll att 

förmansprövningen inte kan betraktas som domstol eftersom den som frihetsberövas 

inte kan åberopa art. 5(4).  

EK:s argumentation i X and Y v. Sweden bygger på att tiden som skulle behövas för 

en prövning skulle äga rum skulle bli längre än själva frihetsberövandet. Enligt min 

mening är det svårt att göra gällande att detta även är fallet vid frihetsberövanden enligt 

LOB. Prövningen vid LOB är, jämfört med den som hade krävts i X and Y v. Sweden, 

relativt okomplicerad. Detta syns även i lagstiftningen i och med att 5 § LOB anger att 

anmälan ska ske skyndsamt och att förmannen omedelbart ska pröva om 

omhändertagandet ska bestå (såvida inte den omhändertagne har släppts innan denna 

tidpunkt). Det betyder att tiden från det att en person har omhändertagits till att anmälan 

och prövning sker är väldigt kort. Anmälan och prövning sker också oavsett om 

personen har släppts eller inte
238

 och om förmannen är på annan ort sker 

förmansprövningen på distans.
239
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Enligt min mening går det därför inte att göra gällande att en prövning inte hinner ske 

före frisläppandet eftersom prövningen sker väldigt nära inpå själva omhändertagandet 

oavsett övriga omständigheter. Till detta vill jag lägga till att år 2009 fördes 87 % av 

alla omhändertagna till polisarresten och 9 % till alkoholklinik eller motsvarande.
240

 I 

dessa fall är det uppenbart att en prövning skulle hinna ske före frisläppandet. Vad avser 

de övriga 4 % finns ingen information om vad som skett. Jag anser dock att även i de 

fall där en omhändertagen transportats direkt till bostaden bör en prövning kunna ske 

utan större tidsförlust om förmannen finns nära, i annat fall borde förmansprövning på 

distans kunna användas. Det är därför min uppfattning att det inte i något fall vid 

omhändertagande enligt LOB är försvarligt att inte ha någon prövning alls eftersom det 

i princip alltid går att ordna någon form av prövning innan den omhändertagne släpps.  

Utöver ovanstående argument konstaterar ED i fallen Herz v. Germany, Fodale v. 

Italy och Tréboux v. France att det finns rätt till prövning även om den som varit 

frihetsberövad är på fri fot om han riskerar ytterligare sanktioner, främst nytt eller 

fortsatt frihetsberövande för samma gärning.
241

 Den som har omhändertagits enligt LOB 

riskerar ytterligare sanktioner efter frisläppandet, främst sanktioner i form av 

myndighetsingripanden gentemot olika tillstånd, men det finns även en risk för ett nytt 

frihetsberövande enligt LVM som grundar sig på tidigare omhändertaganden enligt 

LOB.
242

 Likt Herz v. Germany, Fodale v. Italy och Tréboux v. France finns därför ett 

intresse vid omhändertaganden enligt LOB att kunna få lagligheten av 

omhändertagandet prövat. 

Det är vidare min uppfattning att det inte är förenligt med huvudsyftet med art. 5, 

nämligen att skydda individen mot godtyckliga frihetsberövanden
243

, att 

frihetsberövanden och eventuellt ytterligare sanktioner tillåts samtidigt som den 

omhändertagne inte kan åtnjuta skyddet i art. 5(4).  

Slutligen vill jag påpeka att beslutet i X and Y v. Sweden fattades av EK år 1976 

medan domen i Herz v. Germany kom år 2003 och domarna i Feodale v. Italy och 

Tréboux v. France utfärdades av ED år 2006. Det kan eventuellt ha skett en förändring i 

synen på rätten till domstolsprövning vid kortvariga frihetsberövanden mellan år 1976 

och 2000-talet. 
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Det är därför min uppfattning att art 5(4) kan göras gällande vid ett omhändertagande 

enligt LOB. Nästa steg blir att avgöra om förmansprövningen sker snabb nog.  

ED har konstaterat att kravet på snabb prövning inte kan definieras i abstrakta termer 

utan måste utgå från det enskilda fallet.
244

 Vad avser LOB i sig kan det dock konstateras 

att 5 § LOB ställer upp krav på att den polisman som omhändertar någon ska anmäla 

detta till sin förman ”så skyndsamt som möjligt” samt att förmannen i sin tur 

”omedelbart” ska pröva om åtgärden ska bestå.
245

 5 § LOB är utformad på ett sådant sätt 

att en prövning ska kunna ske så snabbt som möjligt och jag anser därför att 

förmansprövningen uppfyller kravet på snabb prövning enligt art. 5(4).  

 

9.6 Slutord  

Vad avser 5 § LOB och art. 5(4) kan det konstateras att ED har fastställt att en domstol 

enligt art. 5(4):s mening inte behöver betyda en traditionell domstol. Det organ som ska 

besluta om frihetsberövandet ska dock vara självständigt gentemot den verkställande 

makten och mot parterna och i övrigt tillförsäkra en viss judiciell process. Det kan 

konstateras att förmansprövningen enligt art. 5(4) inte uppfyller dessa krav. Den 

”process” som finns uppvisar stora brister, främst vad avser parternas jämbördighet. Det 

föreligger också brist beträffande kravet på förmannens oberoende i förhållande till 

parterna.  

Vad gäller frågan om prövningens omfattning uppfyller däremot 5 § LOB kraven i art. 

5(4). Faktum är att 5 § LOB dessutom går längre än vad art. 5(4) gör eftersom 

förmansprövningen även innehåller lämplighetsbedömning.  

Angående kravet på snabb process kan det konstateras att EK vid tolkningen av kravet 

på snabb prövning konstaterade att art. 5(4) inte kunde göras gällande vid kortvariga 

frihetsberövanden över huvud taget. Jag har dock redogjort för min uppfattning att detta 

resonemang inte kan göras gällande gentemot LOB och att art. 5(4) bör kunna göras 

gällande gentemot LOB. I övrigt uppfyller förmansprövningen kravet på snabb 

prövning enligt art. 5(4).  

Eftersom förmansprövningen enligt 5 § LOB inte uppfyller kravet på att utgöra en 

domstol enligt i art. 5(4) finns det ingen domstolsprövning för de som omhändertas. 

Detta strider mot art. 5(4) och 5 § LOB är därmed inte förenlig med EKMR.  
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10 – Sammanfattande diskussion och de lege ferenda  

10.1 Inledning  

I detta kapitel summerar jag först analyserna kring 1 och 5 §§ LOB:s förenlighet med 

art. 5(1) och 5(4) som jag gjorde i kapitel 8 och 9. Genom att ta ut de viktigaste 

punkterna ger jag läsaren en överblick över LOB:s förenlighet med EKMR. Kapitlet 

avslutas med en de lege ferenda-diskussion.  

 

10.2 Sammanfattning av analyserna i kapitel 8 och 9   

Det övergripande syftet med art. 5 är att ge skydd mot godtyckliga frihetsberövanden. 

Vad avser LOB:s relation till art. 5(1) kan det enligt mig konstateras att ett 

omhändertagande enligt LOB utgör ett frihetsberövande enligt art. 5(1). En diskussion 

kan föras kring när frihetsberövandet påbörjas, om det är vid själva 

omhändertagandeögonblicket eller om det är när och om den omhändertagne blir inlåst i 

förvar. Det är min bestämda uppfattning att frihetsberövandet påbörjas redan vid 

omhändertagandeögonblicket.  

Det är enligt min mening tillåtet att genomföra omhändertaganden av personer som är 

berusade enligt art. 5(1) p. e. ED:s praxis kring hur ordet ”alkoholmissbrukare” ska 

tolkas har gjort det klart att termen ska tolkas extensivt och att även de som inte är 

alkoholmissbrukare enligt traditionell mening kan omhändertas.  

Vad avser kriteriet ”i den ordning lagen föreskriver” kan jag konstatera att 1 § LOB är 

generellt utformad. ED har dock ansett att vid bedömningen om huruvida en lag håller 

tillräckligt hög kvalité och tydlighet får förarbeten tas med i tolkningen. Eftersom 1 § 

LOB kan fyllas ut med den information som ges i förarbetena anser jag att kriteriet ”i 

den ordning lagen förskriver” är uppfyllt. 

Även övriga kriterier i 1 § LOB är förenliga med begreppet ”lagligen” som ED har 

kopplat ihop med kriteriet ” i den ordning lagen föreskriver”.  

Mot bakgrund av det ovanstående är det min slutsats att 1 § LOB uppfyller art. 5(1):s 

olika krav och att stadgandet därmed är förenligt med EKMR. Nästa prövning är om 5 § 

LOB uppfyller kraven i art. 5(4).  

Vad avser själva domstolsbegreppet är det min uppfattning att förmansprövningen inte 

kan anses uppfylla kraven som finns för att förmansprövningen ska anses utgöra en 
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domstol i art. 5(4). Även om en argumentation kan hållas kring frågan om 

självständighet från den verkställande makten, kan inte förmannen anses vara 

självständig från parterna. Även den ”process” som förs brister i förhållande till de krav 

som art. 5(4) har ställt upp.  

Däremot är omfattningen av prövningen som sker tillräcklig för att uppfylla kraven i 

art. 5(4). Förmansprövningen ska också ske snabbt vilket betyder att även kravet på 

snabb prövning enligt art. 5(4) får anses vara uppfyllt.  

1 § LOB är förenlig med art. 5(1) medan 5 § LOB inte är förenlig med art. 5(4). Dessa 

slutsatser leder in till en de lege ferenda-diskussion kring LOB.  

 

10.3 Avslutande diskussion och de lege ferenda  

Jag har tidigare kommit fram till att 1 § LOB uppfyller kraven som finns i art. 5(1). Det 

betyder däremot inte att 1 § LOB helt kan undgå kritik, utan enbart att den uppfyller de 

krav som EKMR stadgar. Ett stadgande som ligger till grund för tiotusentals 

omhändertaganden per år bör vara så klart och tydligt som möjligt. ED har dock tagit 

upp en aspekt i anslutning till diskussionerna om en lagbestämmelses kvalité, nämligen 

att det är omöjligt att nå en absolut precision i stadgandena. En absolut precision skulle 

också innebära onödig stelhet och göra lagen mindre anpassningsbar allt eftersom 

samhället förändras med tiden.
246

 Det säger också sig självt att en person kan utgöra en 

fara för sig själv eller annan på många olika sätt och likaså kan en person vara inkapabel 

att ta hand om sig själv på många olika sätt. Detta medför att en heltäckande 

lagbestämmelse förmodligen inte är möjlig och inte heller eftersträvbar.  

Trots mitt ovanstående resonemang skulle LOB bli tydligare om lagen kunde 

exemplifiera vad som menades med begreppen ”fara för sig själv eller annan” eller ”inte 

kan ta hand om sig själv”. Exemplifieringen behöver inte vara mer omfattande än att 

den tar upp det som stadgats i förarbetena, exv. att en person utgör en fara för sig själv 

genom att han p.g.a. sin berusning vinglar ut i en trafikerad väg. Genom 

exemplifieringen får både allmänheten och de som ska verkställa omhändertagandet 

direkt från lagtexten en bättre uppfattning om när ett omhändertagande ska ske.  

Det finns dock, enligt mig, ett fundamentalt problem vad avser LOB och det gäller 

inte lagen i sig utan dess rättstillämpning. Även om en lag är tydlig och håller väldigt 

hög kvalité leder det inte per automatik till bättre rättstillämpning. Enligt 1 § st. 2 LOB 
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finns ett absolut förbud mot omhändertaganden inne i bostäder. Trots att detta stadgande 

är tydligt och klart i sin betydelse sker omhändertaganden enligt LOB inne i bostäder.
247

 

Likaså är det tydligt att enbart de som inte kan ta hand om sig själva eller som utgör fara 

för sig själva eller annan får omhändertas. Trots detta genomförs omhändertaganden 

som kritiseras för att ha skett på helt andra grunder.
248

 I dessa fall är problemet inte att 1 

§ LOB skulle vara otydlig, utan att de som verkställer omhändertagandena enligt LOB 

tillämpar lagen medvetet eller omedvetet felaktigt eller godtyckligt.  

Det ovanstående leder till en diskussion om förmansprövningen i 5 § LOB. 

Förmansprövningen är enligt min mening helt enkelt inte ett tillräckligt bra instrument 

ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Förmansprövningen måste antingen reformeras på ett 

sådant sätt att den uppfyller art. 5(4):s krav eller ersättas helt av någon annan typ av 

prövning. En metod skulle vara att införa någon form av nämnd som prövar om beslutet 

av ett omhändertagande är korrekt genomfört. Missbruksutredningens föreslår att LOB 

ska skrivas om och att de som har omhändertagits enligt LOB ska föras till en av 

landstinget anordnad enhet för tillnyktring.
249

 Vid dessa enheter för tillnyktring borde 

det vara möjligt att införa en ”sjukhusnämnd” eller liknande. Nämnden borde till 

exempel kunna avgöra om den omhändertagne är så pass berusad att han kan hållas 

kvar, dvs. om lagens kriterier är uppfyllda. En sjukhusnämnd borde kunna uppfylla 

kravet på oberoende både från den verkställande makten och från parterna. Dock 

kvarstår problemet med förmansprövningen för de omhändertagna som inte förs till en 

sjukhusinrättning utan till polisarresten eller till sin bostad, eftersom det då fortfarande 

blir förmannen som får ansvara för prövningen.  

En annan metod vore att reformera förmansprövningen, främst genom att ersätta 

förmannen med en utomstående person eller nämnd och att införa någon form av 

allmänt ombud som kan tillvarata den omhändertagnes intresse.
250

 Det är givetvis svårt 

att spekulera i hur förmannen ska ersättas, men kanske skulle det kunna gå att ordna en 

jourhavande domare eller liknande. 

Den enligt mig bästa metoden är att behålla förmansprövningen men att införa en 

domstolsprövning av omhändertagandet på det sätt som Fylleristraffutredningen 
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föreslog när LOB infördes.
251

 Ett domstolsförfarande skulle tillförsäkra den som har 

omhändertagits en möjlighet att både få juridiskt bistånd och en möjlighet att få sin röst 

hörd. Bevisningen mot den omhändertagne skulle kunna ifrågasättas, vittnen höras m.m. 

Utöver de rent processrättsliga fördelarna tillkommer också en fördel i form av att en 

mer enhetlig rättstillämpning skulle kunna uppnås.  

Över huvud taget är jag skeptisk till resonemanget att rätten till domstolsprövning 

enligt 2 kap. 9 § RF, som är en absolut rättighet, inte ska tillämpas gentemot LOB 

enbart p.g.a. att frihetsberövandena räknas som kortvariga.
252

 Det blir enligt mig 

ohållbart att påstå att en domstolsprövning inte är behövlig om man tar hänsyn till 

kritiken mot LOB
253

, följdverkningarna av ett omhändertagande
254

 och det omfattande 

antalet som blir omhändertagna
255

. 

Det går givetvis inte att undkomma att ett domstolsförfarande skulle komma att kosta 

samhället mer än den förmansprövning som sker idag. Frågan om det rent ekonomiskt 

är värt att införa en domstolsprövning faller utanför syftet med denna uppsats, men jag 

kan konstatera att det kan vara nödvändigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv och framför 

allt för att 5 § LOB ska uppfylla kravet i art. 5(4).  
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