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Förord 

 

2009 tog jag på mig min ordningsvaktuniform och arbetade mitt första pass på 

Stockholms Centralstation. Jag hade varit förordnad ordningsvakt i mindre än ett år, jag 

var oerfaren och nervös. Samma dag kom jag att fatta mitt första beslut om ett 

omhändertagande enligt LOB. Sju minuter in i mitt första pass. Föremålet för 

omhändertagandet var en man som bestämt sig för att spendera kvällen med en påse 

innehållande stulna kexchoklad och en tom kanyl i en förvaringsbox för skidor inne i 

centralhallen. Sådan var min verklighet till 2011 då jag satte mina första trevande steg på 

ett universitet – där all verklighet sattes mot dess teoretiska bakgrund. Med denna uppsats 

avslutas således denna min nuvarande verklighet och för mig förhoppningsvis in i en ny 

spännande densamma. För dessa år vill jag skänka ros till de som har gett mig stöd och 

ork att fortsätta när motströmmen varit som starkast.  

 

Tack. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Lagen (1976:551, LOB) om omhändertagande av berusade personer m.m. är en lag som 

ger poliser och ordningsvakter en möjlighet att omhänderta personer som anträffas så 

berusade att de inte kan ta vara på sig själva. LOB reglerar möjligheten att frihetsberöva 

en person, även mot dennes vilja, då lagen i grund och botten utgör en vårdlag. Det är 

alltså den omhändertagnes väl och ve som ska stå i fokus till skillnad mot den objektivt 

liknande bestämmelsen i Polislagen (1984:387, PL) 13 §.1 En väsentlig skillnad mellan 

PL 13 § och LOB är också att med LOB följer med ett antal rättsverkningar, vilka kommer 

att diskuteras flitigt nedan. När en LOB genomförs har polisen bl.a. en skyldighet att 

informera Transportstyrelsen och polisen bör också rapportera till socialnämnden i den 

omhändertagnes kommun. Rapporten om ingripandet ska sparas hos polisen, som är den 

myndighet som också sköter vapenlicenser. Ett omhändertagande enligt LOB kan 

påverka en persons möjlighet att inneha en vapenlicens. Det förekommer även att ett 

omhändertagande enligt LOB tas upp i bl.a. vårdnadstvister och förfaranden enligt lagen 

(1990:52, LVU) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ett omhändertagande 

enligt LOB, vilket är en vårdfunktion, kan alltså medföra betydligt större konsekvenser i 

en persons liv än omhändertagandet i sig.  

 

Enbart omhändertagandet i sig, som är en frihetsberövande åtgärd, innebär att det ska 

ställas höga krav på (bland annat) rättssäkerheten för att skydda den enskilde. Att 

omhändertagandet i förlängningen dessutom kan innebära förlust av arbetsinkomst, t.ex. 

genom indraget eller vapenlicens och kanske till och med en förlust av möjligheten att få 

eller behålla vårdnad eller umgänge med sitt barn förstärker kraven på rättssäkerhet. Idag 

bjuds möjligheten att pröva rättsverkningarna som kan följa av ett omhändertagande 

enligt LOB. Det går alltså att överklaga bland annat ett indraget körkort. Det går däremot 

inte att angripa själva omhändertagandet, varken i en fristående process eller som en del 

i en process gällande en rättsverkning. 

 

Lagen har inte genomgått någon större materiell förändring sedan den skrevs för mer än 

30 år sedan. Redan 1953 skrev Sverige under Europeiska konventionen om skydd för de 

                                                           
1 Som reglerar korta omhändertaganden vid ordningsstörning. 
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mänskliga rättigheterna (EKMR) och gäller som svensk lag sedan 1995. Sedan dess har 

praxisen kring EKMR växt. Jag vill undersöka om det idag finns konflikter mellan de 

rättsverkningar som följer av ett omhändertagande enligt LOB och de rättigheter EKMR 

garanterar.  

 

Idag består rättssäkerhetsgarantin vid ett omhändertagande enligt LOB av en s.k. 

förmansprövning. Denna ska ersätta en domstolsprocess och fungerar dels som en 

rättssäkerhetsgaranti och dels som ett ”skyddsnät” för den enskilde som kanske är i akut 

behov av vård.  

 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att utreda huruvida LOB är en rättssäker 

lagstiftning och därmed har tillfredställande rättssäkerhetsgarantier, såväl i förhållande 

till frihetsberövandet som till de efterkommande rättsverkningarna. Då den normalt sett 

mest tillfredställande rättssäkerhetsgarantin är rätten till domstolsprövning utgör detta 

grunden för rättssäkerhetsdiskussionerna. Jag utreder alltså om en domstolsprövning av 

LOB är behövlig, eller kanske till och med en skyldighet, för att Sverige ska uppfylla sina 

åtaganden enligt EKMR.  

 

1.3 Metod och material 

Den tillämpade metoden är en rättsdogmatisk metod, som går ut på att fastställa gällande 

rätt genom att tolka tillgängliga rättskällor med beaktande av den erkända 

rättskällehierarkin.  

 

Materialet består till stor del av lagtext, förarbeten, rättsfall, JO-fall och doktrin. Det finns 

ytterst litet skrivet som berör LOB varför förarbeten och JO-fall är de huvudsakliga 

källorna till information. Utöver används en del domar från underinstanser. Även om det 

inte går att dra några generella slutsatser från underrättsdomar påvisar dessa hur en viss 

underrätt avgjort en viss fråga, vilket kan vara av värde när prejudicerande domar saknas.  

 

Vidare fungerar ett JO-fall som en fallstudie. Fallet behandlas som ett slags 

genomsnittssituation, där den omhändertagne menar att objektiva förutsättningar för ett 
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omhändertagande saknas, medan polisen menar att omhändertagandet är korrekt, och är 

tänkt att illustrera de rättsliga problem som kan uppstå vid tillämpningen av LOB.  

 

 För att belysa viss problematik används också material som faller utanför ramen för en 

rättsdogmatisk uppsats, t.ex. nyhetsartiklar. Dessa källor används som en utgångspunkt 

för att identifiera problem som sedan diskuteras inom ramen för uppsatsen.  

 

1.4 Disposition 

Det är flertalet frågor som behövs diskuteras för att kunna uppnå ovan angivna syfte.  

 

- I kapitel 2 presenteras begreppet rättssäkerhet. Det används ofta som ett paradord och 

för att få en reell funktion är det nödvändigt att redogöra för vad begreppet betyder och 

vilka krav det ställer.  

- Kapitel 3: Justitieombudsmannen (JO) är ett centralt organ när det gäller studier som 

faller inom polismyndighetens verksamhet. Eftersom flertalet JO-fall presenteras och 

används för den rättsdogmatiska diskussionen är det viktigt att utreda JO:s uppgift och 

funktion. 

- Kapitel 4: Detta kapitel redogör för vilka rättigheter den enskilde har. Här presenteras 

också EKMR:s historia och tolkningsprinciper – de senare eftersom dessa är avgörande 

för att klargöra de rättigheter som EKMR erkänner. 

- Kapitel 5 är ett  kapitel om LOB där bl.a. historiken, gällande rätt, proceduren vid ett 

omhändertagande och den nu gällande överprövningsmöjligheten – förmansprövning – 

diskuteras.  

- Kapitel 6 behandlar kritik som riktats mot förmansprövningen samt en fallstudie av ett 

JO-fall. Där förs dessutom en diskussion som inbegriper vad de tidigare kapitlen redogjort 

för. 

- I kapitel 7 diskuteras de rättsverkningar en LOB medföra för den omhändertagne, bitvis 

ur ett historiskt perspektiv men i huvudsak utifrån de rättsverkningar som kan drabba en 

enskild enligt gällande rätt. 

- Kapitel 8, som behandlar överklagandemöjligheten av en LOB, tar avstamp i 

diskussionen vid lagens tillkomst och fungerar också som en infasning till diskussionen 

om EKMR art. 6. I detta kapitel redogörs för EKMR art. 6 och dess förhållande till LOB, 

såväl frihetsberövandet som dess rättsverkningar.  
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- Kapitel 9: Eftersom polismyndigheten 2015 kommer att reformeras behandlar detta 

kapitel polismyndighetens nya tillsynsorgan och hur denna kan påverka frågan om LOB 

och rättssäkerhet.   

- Till sist förs en slutdiskussion i kapitel 10. 

 

 

1.5 Avgränsning 

Utgångspunkten för uppsatsen är att utreda huruvida omhändertaganden enligt LOB är 

rättssäkra. När LOB studeras i förhållande till EKMR sker detta endast i förhållande till 

art. 5 och 6 i EKMR. Vad gäller art. 6 kommer endast ”civila rättigheter och skyldigheter” 

att diskuteras, även om artikelns stycke om brott inte är irrelevant. Detta beror dels på att 

uppsatsens tema är offentligrättsligt, dels att uppsatsens omfång inte tillåter att 

straffrätten, med tillhörande ideologi, presenteras. I uppsatsen berörs inte heller 

skadeståndsfrågor eftersom dessa, enligt mig, inte garanterar rättssäkerhet utan endast 

fungerar som ett remedium vid ett redan felaktigt handlande. 

 

2 Rättssäkerhet 

2.1 Allmänt 

För att på ett adekvat sätt undersöka huruvida något är rättssäkert måste begreppet 

definieras. Begreppet används flitigt i alla möjliga debatter i såväl media som inom 

politiken, men som Frändberg skriver måste ordets betydelse preciseras för att det ska 

kunna användas i någon seriösare rättsdebatt.2 Begreppet återfinns även i lagstiftningen, 

däribland en av Sveriges grundlagar – regeringsformen (1974:52, RF). Dels används 

begreppet som en rubrik för RF 2 kap. 9-11 §§, dels nämns rättssäkerhet i 8 kap. 22 § p. 

3 där det sägs att lagrådet vid laggranskning ska avgöra hur ett förslag förhåller sig till 

”rättssäkerhetens krav”. Vad som menas med detta framgår inte i förarbetena.3 Att 

försöka tolka bestämmelserna under rubriken ”rättssäkerhet”, 2 kap. 9-11 §§, är vanskligt 

och ger ingen direkt information.  

 

                                                           
2 Frändberg, s. 271. 
3 Prop. 2009/10:80. 
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Vidare återfinns begreppet på andra ställen i svensk lagstiftning. T.ex. diskuteras 

begreppet flitigt i utredningen av kommissionen mot ekonomisk brottslighet.4 Där 

definieras begreppets straffrättsligt traditionella innebörd som ekvivalent med 

förutsebarhet.5 Samtidigt talas om en ”modern rättssäkerhet” som skulle innebära rätten 

att inte utsättas för brott – rättsskydd.6 I propositionen omformulerades denna moderna 

rättssäkerhet och subsumerades under ett materiellt rättsäkerhetsbegrepp.7  

 

Begreppets betydelse är inte solklar. Därför presenteras nu två författares syn på 

begreppet och dess innebörd. Valet beror på att dessa dels varit synnerligen delaktiga i 

debatten och dels har stora meningsskiljaktigheter. Deras olika infallsvinklar ger en god 

överblick av begreppet och fungerar som en grund för diskussionen om vilket begrepp 

som används i den fortsatta framställningen.  

 

2.2 Rättssäkerhet enligt Frändberg8 

Grovt sammanfattat menar Frändberg att rättssäkerhet är ett rättssystem som ska 

tillhandahålla klara, tydliga och pålitliga svar på frågor av rättslig karaktär. 

Rättssäkerhetens syfte är att trygga den enskilde från överhetens godtycke. Frändberg 

tycks mena att rättssäkerhet i strikt mening är att jämföra med förutsebarhet.9 Han anser 

att desto klarare svar en rättsstat erbjuder på rättsliga frågor – t.ex. huruvida en handling 

är tillåten, förbjuden eller påbjuden – desto högre mått av rättssäkerhet föreligger. Han 

menar att rättssäkerhet förutsätter att tre nödvändiga villkor är uppfyllda. Dessa kan 

sammanfattas: 

 

1. Rättssystem ska erbjuda ett klart och ett adekvat svar på en ställd rättsfråga. 

2. Svaret ska vara lätt tillgängligt för den som frågar. 

3. Det ska gå att lita på svaret som erbjuds – det föreligger alltså inte korruption 

bland myndigheterna.10  

 

                                                           
4 SOU 1984:15. 
5 SOU 1984:15 s. 129. 
6 SOU 1984:15 s. 130. 
7 Prop. 1984/85:32 s. 36. 
8 Frändberg, s. 271. 
9 A.a. s. 274. 
10 A.a. s. 274 f. 
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För att visa på relevansen hos dessa tre punkter till rättssäkerhet visar Frändberg på hur 

rättssäkerheten lider skada om någon av dessa punkter har defekter. T.ex. kan tänkas att 

det på ett socialt viktigt område inte finns några regler alls (jfr p 1.). Dock, vilket 

Frändberg också säger, finns det i västerländsk rättstradition s.k. beslutstvång, alltså att 

domstolen måste lösa en uppkommen tvist.11 Normalt löses tvister som inte är reglerade 

genom analogier eller, i värsta fall, endast på rättsstatliga ideologier. Det går knappast, 

menar Frändberg, att tala om någon rättssäkerhet i form av förutsebarhet i en sådan 

situation.12 

 

En vidare defekt kan vara att regeln är otydlig, vag, dunkel, mångtydig eller komplicerad. 

T.ex. erbjuder inte generalklausuler någon större rättssäkerhet i form av förutsebarhet. 

Vissa generalklausuler kan vara så öppna att de närmast kan anses vara innehållslösa. 

Frändberg menar att de kan jämföras med en in blanco-fullmakt för rättstillämparen och 

att en sådan lösning inte är rättssäker.13 

 

Defekter på p. 2 och 3 är, även om diskussionen är intressant, inte av särskild stor vikt för 

rättssäkerhetsbegreppet i denna uppsats. Defekter på dessa exemplifieras i, för p. 2, att 

medborgare inte har tillgång till lagen och i p. 3 att lagar ändras med kort varsel eller att 

myndigheterna inte kan upprätthålla rättsordningen.14 

 

Sammanfattat tycks Frändberg mena att rättssäkerhet, mer eller mindre, är detsamma som 

förutsebarhet.  

 

2.3 Rättssäkerhet enligt Peczenik15 

Peczenik skriver att de flesta tycks vara ense om att rättssäkerhet och förutsebarhet är 

nära besläktade begrepp.16 Han anser dock att begreppet sträcker sig längre än så.  

 

Han menar att det inte är lämpligt att strikt jämställa rättssäkerhet med förutsebarhet. 

Peczenik säger att det inte kan finnas många seriösa jurister som inte har inslag av etik i 

                                                           
11 A.a. s. 275. 
12 A.st. 
13 A.a. s. 275 ff. 
14 A.a. s. 277 ff. 
15 Peczenik, Aleksander, Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation. 
16 A.a. s. 89. 
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tolkningen av rättsregler. Om det inte fanns en sammanvägning mellan etik och 

förutsebarhet skulle förutsebarheten i en myndighets handhavande vara den enda faktorn 

för rättssäkerhet. Exemplet kan renodlas om man avstår från kravet på att myndigheten 

ska följa lagen utan istället kan följa sin egen praxis – eller egentligen vad som helst. Så 

länge detta sker med full förutsebarhet skulle detta anses vara rättssäkert.17 Peczenik 

menar alltså att rättssäkerhet följaktligen inte endast kan vara förutsebarhet, utan att det 

är naturligt att definiera rättssäkerhet som något mer omfattande.18 Han menar också, med 

en jämförelse till advokatsamfundets försök att definiera begreppet,19 att det inte får bli 

allt för konkret. Peczenik väljer att formulera materiell rättssäkerhet, i en generellare 

mening, som något innefattande fem komponenter. Rättssäkerhet förutsätter: 

 

1. Beslut 

2. Som innebär rättskipning eller myndighetsutövning är 

3. I hög grad förutsebara 

4. På grund av rättsnormerna och samtidigt 

5. I hög grad etiskt godtagbara 

 

Peczenik talar om etik i vid mening. Han menar att bl.a. rättspolitiska värderingar är etiska 

eftersom de ytterst sett beror på vad som är gott för människor.20 I sin enklaste 

bemärkelse, menar Peczenik, är en etisk handling t.ex. att hjälpa en person som behöver 

hjälp. 

 

2.4 Formell och materiell rättssäkerhet 

Många författare gör skillnad på formell och materiell rättssäkerhet.21 Den förra brukar 

innebära en formalistisk syn på rättssäkerhetsbegreppet. Med formell rättssäkerhet 

jämställs begreppet i princip med förutsebarhet. Synsättet kan sägas lägga tyngd på 

rättens beskaffenhet och dennas bestämdhet, medan rättens innehåll inte är relevant. 

Andra författare menar dock att ett rättssäkert beslut, utöver att uppfylla de formella 

kraven, också måste vara etiskt godtagbart.22 Denna diskrepans i synen på begreppet har 

                                                           
17 A.a. s. 91.  
18 A.a. s. 91 f. 
19 Beyer, s. 389 ff. 
20 Peczenik, s. 93. 
21  Zila. s. 284. 
22 A.st. 
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föranlett många diskussioner. Diskussionerna tycks dock inte gälla det materiella, t.ex. 

vad en rätt ska eller bör innehålla, utan snarare strikt röra begreppsjuridiken. T.ex. Zila 

menar att mycket av den formella rättssäkerheten skulle kunna inrymmas i 

legalitetsprincipen medan andra författare menar att mycket av den materiella 

rättssäkerheten faller under andra begrepp.23 Frågan är egentligen alltså bara vad som ska 

subsumeras under begreppet rättssäkerhet eftersom ordet som sådant inte är definierat.  

 

2.5 Hitler-argumentet 

Många författare som diskuterar rättssäkerhet återvänder till det s.k. ”hitler-argumentet”. 

Argumentet ser ut som följer: tyska judar förföljdes på olika sätt under Hitlers regim. 

Under den senare perioden fanns flertalet lagar, såväl som praxis, som statuerade att judar 

skulle förföljas. I en mening om förutsebarhet hade judarna god förutsebarhet i att de 

skulle jagas och drabbas av ett antal olika, likvärdigt hemska, sanktioner.24 Frågan som 

diskuteras då är; eftersom förutsebarheten för judarna var god, var Hitlerregimen 

rättssäker?  

 

Den som förespråkar en formell definition av rättssäkerhet kommer att behöva svara 

jakande på frågan. Bl.a. Nils Jareborg menar att det var den nazistiska rätten det var fel 

på, inte rättssäkerheten.25 Att, som i detta exempel, kalla en obscenitet för rättssäker är 

svårt. Sett ur ett formellt rättssäkerhetsperspektiv går det givetvis att påstå att det förelåg 

rättssäkerhet i Hitlerregimen men frågan är om rättssäkerhet som ord, i modern tid, tillåter 

det? Frändberg menar att det inte torde vara något problem att påstå något sådant om man 

är tydlig med vad man menar.26 Tidigare i samma artikel diskuterar Frändberg en artikel 

av Lindblom27 där den senare menar att jurister borde anpassa sitt språkbruk efter 

omgivningen eftersom det annars uppstår ett beklagligt glapp i språkbruket mellan jurister 

och övriga inom ett område av central rättspolitisk betydelse.28 Frändberg menar å sin 

sida att begreppet inte får vara ett honnörsord och att det är viktigt att välja en betydelse.29  

 

                                                           
23 A.st. 
24 Peczenik, s. 97. 
25 Jareborg, s. 90 
26 Frändberg, s. 272. 
27 Lindblom, s. 617. 
28 Lindblom, s. 649. 
29 Frändberg, s.271. 
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Det går alltså inte att med säkerhet fastställa exakt vad som menas med rättssäkerhet. 

Författare överlag tycks vara ense om att den hårda kärnan i rättssäkerheten är 

förutsebarheten men huruvida etiska värden ska vara med eller inte är oklart. Det är 

naturligtvis av synnerlig vikt att rättssäkerhet förblir ett faktiskt begrepp och inte bara 

används som ett baner eller slasktratt för allt vi tycker är bra, t.ex. som begreppet 

mänskliga rättigheter i media.30 Samtidigt påvisar hitler-argumentet, enligt mig, att 

begreppet inte kan vara strikt formellt. Det är ett fullkomligt absurt språkbruk att kalla en 

diktatur, eller t.ex. Hitlerregimen, för rättssäker, såväl av rättspolitiska skäl som av 

rättssäkerhetens ordalydelse. En bokstavstolkning inrymmer inte, enligt mig, möjligheten 

att kalla en diktatur för rättssäker. Det kan, som Peczenik säger, inte finnas många seriösa 

jurister som helt utesluter en etisk tolkning av rättsregler.31 

 

För den vidare framställningen innebär det här att rättssäkerhet i denna uppsats utgår från 

Peczeniks modell32 om inget annat sägs.  

 

2.6 Garantier för rättssäkerhet 

Rättssäkerhet är ett mål. Detta segment berör vilka garantier som kan användas för att 

säkerställa rättssäkerhet. Om rättssäkerhetens kärna består av förutsebarhet borde god 

förutsebarhet också till viss del uppfylla kravet på rättssäkerhet. För god förutsebarhet 

brukar sägas att lagar ska vara klara, tydliga och lätt tillgängliga.33 De krav som faller 

utanför förutsebarhetsbegreppet kallar Peczenik för rättssäkerhetsgarantier och innefattar: 

 

1. Fria och oavhängiga domstolar endast bundna av lag; 

2. Rätt till domstolsprövning av tvångsåtgärder; 

3. Ingripande endast med stöd av klar och tydlig lag; 

4. Ej lagstiftning om enskilda fall eller enskilda personer; 

5. Förbud mot retroaktiv lag; 

6. Krav på full bevisning.34 

 

                                                           
30 Zila, s. 284. 
31 Peczenik, s. 91. 
32 Peczenik, s. 94. 
33 Frändberg, s. 274. 
34 Peczenik, s. 90. 
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Ett sätt att förtydliga lagar som i viss mån, kanske genom sin struktur eller sitt ordalag, 

inte är glasklara är att skapa praxis i domstolarna. En rättssäkerhetsgaranti anses också 

vara att ha en rätt till domstolsprövning vid tvångsåtgärder. Som Peczenik skriver ska 

ingripanden ske med stöd av klar och tydlig lag. I den här uppsatsen diskuteras dessa två 

punkter i samband med LOB. Dels diskuteras hur lagen är formulerad, dels diskuteras 

huruvida det bör finnas en möjlighet till överklagande av ett omhändertagande enligt 

LOB, något som saknas idag. 

 

3 JO – allmänt om institutet och dess 

funktion 

En möjlighet för den enskilde som anser sig ha fått sitt rättsskydd kränkt av staten är att 

anmäla till JO. JO-ämbetet regleras kort i RF 13:6 som stadgar att riksdagen ska välja en 

eller flera35 ombudsmän som i enlighet med lag (1986:765, JO-instruktionen) med 

instruktion för Riksdagens ombudsmän ska utöva tillsyn över tillämpningen av lagar och 

andra författningar i den offentliga verksamheten. JO har tillgång till myndigheternas 

protokoll och handlingar. Samtidigt måste tjänstemän hos stat eller kommun 

tillhandahålla ombudsmannen de yttranden eller upplysningar JO begär.36 Tillmötesgår 

inte en tjänsteman JO kan denne förelägga tjänstemannen ett vite på upp till 10 000 SEK 

i enlighet med JO-instruktionen 21 §.  

 

Flera saker kan hända efter en anmälan till JO. Eftersom vem som helst, numera genom 

ett färdigt formulär på internet37, kan göra en anmälan resulterar de flesta anmälningar i 

att fallet läggs ner eller avisas mer eller mindre direkt.38 I andra fall går JO vidare med 

anmälan och undersöker frågan. Om JO finner att någon form av fel har begåtts beror 

resultatet av undersökningen på felets dignitet. Finner JO att fel har begåtts som innebär 

ett tjänstefel enligt brottsbalken (1962:700, BrB) 20 kap 1 § kan JO väcka åtal.39 Finner 

JO att fel förekommit men att felet inte är ett tjänstefel, eller att åtal av andra skäl inte är 

ett alternativ, kan JO meddela en erinran. En erinran är inte bindande och har egentligen 

                                                           
35 F.n. fyra stycken, tre justitieombudsmän och en chefsjustitieombudsman, JO-instruktionen 1 §. 
36 Nergelius, s. 313 f. 
37 http://jo.se/sv/JO-anmalan/Skicka-in-anmalan/. 
38 Norée, s. 104. 
39 JO-instruktionen 6 §.  
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ingen större juridisk betydelse men kan vara beklämmande för myndigheten eller 

tjänstemannen som erinran riktar sig emot.40 Bl.a. Nergelius menar att JO från 

medborgarnas synpunkt är kanske mest betydelsefull rörande myndighetsbeslut som inte 

kan överprövas i domstol, t.ex. LOB.41 

 

JO har sedan länge fungerat som en form av extraordinär prövning av myndigheter, 

däribland polismyndigheten. Även om JO:s kritik inte är rättsligt bindande väger den 

tungt. När det gäller polisens verksamhet skulle man kunna säga att JO:s största betydelse 

är då polisen gjort något i ”grå-zonen”, där handlanden inte nödvändigtvis är olagliga 

men kanske olämpliga. För närvarande får JO, jämte domstolen, vara den som i högsta 

grad skapar praxis inom polisverksamhetens område. Flertalet fall där JO har prövat 

omhändertaganden enligt LOB används i exemplifierande syfte i denna uppsats. 

 

4 Fri- och rättigheter 

4.1 Regeringsformen 

Varje person i Sverige åtnjuter ett visst skydd gentemot ingrepp från staten. RF stadgar i 

sitt andra kapitel, Grundläggande fri- och rättigheter, vad den enskilde är skyddad emot 

och när och hur undantag från dessa rättigheter får göras. I RF 2 kap. 8 § framkommer att 

var och en är skyddad mot frihetsberövanden och enligt RF 2 kap. 9 § st. 2 ska den som 

omhändertagits tvångsvis kunna få omhändertagandet prövat av domstol eller en nämnd 

av särskild konstruktion. I RF 2 kap. 20 § konstateras att RF 2 kap. 8 § får begränsas 

genom lag, vilket har skett genom LOB. Vad gäller domstolsprövningen i enlighet med 

RF 2 kap. 9 § st. 2 anses kravet på prövning ”utan oskäligt dröjsmål” vara uppfyllt om 

det föreligger en föreskrift om frisläppande inom ett kortare tidsspann.42 Om ett 

omhändertagande är kortare än 12 timmar har det ansetts utgöra denna typ av kortvariga 

frihetsberövanden.43  Ett omhändertagande enligt LOB ska, om inte särskilda 

omständigheter talar emot, aldrig bestå längre än åtta timmar enligt LOB 7 § st. 2, varför 

det enligt RF inte uppkommer en rättighet till domstolsprövning. 

 

                                                           
40 Nergelius, s. 314. 
41 A.a. s. 315. 
42 SOU 1972:15 s. 197. 
43 Prop. 1983/84:111 s. 156. 
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4.2 Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna 

4.2.1 Allmänt och historia 

Utöver RF återfinns flertalet fri- och rättigheter EKMR. Som tidigare nämnts ratificerade 

Sverige EKMR redan 1953, men då utan att inkorporera den.44 Svenska domstolar kom 

att få problem med vilket värde EKMR skulle ha i förhållande till svensk rätt. De principer 

som utvecklades var i huvudsak att domstolen i största möjliga mån skulle tolka svensk 

lag i överrensstämmelse med EKMR.45 Det var först 1995 som EKMR inkorporerades i 

svensk rätt i samband med lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. I denna framgår 

att EKMR och dess protokoll ska gälla som lag här i landet. I samband med 

inkorporeringen tillkom också RF 2:19 som fastslår att lag eller annan föreskrift inte får 

stiftas i strid med EKMR – vilket gav EKMR en något säregen legal status någonstans 

mellan ordinär lag och grundlag. Betydelsen av EKMR har sedan dess ökat och idag tillåts 

individer påkalla rättigheter i domstol direkt från konventionen.46 

 

ED är domstolen som har det sista ordet i frågor om huruvida enskilda nationers rätt 

överensstämmer med EKMR. Den absolut vanligaste måltypen är den typ av mål som 

regleras av EKMR art. 34, mål som anhängiggjorts av enskilda.47 Artikeln ger enskilda 

individer, icke-statliga organisationer eller grupper av enskilda en möjlighet att få sina 

rättigheter enligt EKMR prövade. För att vara klagoberättigad måste personen som söker 

få ett mål prövat också vara den som är drabbad. Det är inte möjligt för en person att söka 

få ett mål prövat som berör någon annan, endast för att personen tycker att lagen är fel 

eller ofördelaktig.48 En annan förutsättning är att alla inhemska rättsmedel måste vara 

uttömda, enligt EKMR art. 35:1. Detta ska i huvudsak gälla ordinära rättsmedel. 

Extraordinära sådana, t.ex. JO, behöver inte ha försökts utnyttjas för att regeln ska vara 

uppfylld.49 

 

                                                           
44 Danelius, s. 37. 
45 A.st. 
46 A.a. s. 39 f. 
47 A.a. s. 23. 
48 A.a. s. 24. 
49 A.a. s. 25. 



19 
 

4.2.2 Tolkningsprinciper 

För närvarande är 47 länder anslutna till EKMR.50 Samtliga dessa nationer får antas ha 

en individuell lag, en egen rättstradition och egna principer för tolkning. Syftet med 

EKMR är att tillgodose en europeisk ”minimistandard” för mänskliga rättigheter.51 För 

att detta ska uppnås krävs det en fungerande ram för tolkningen av EKMR. Denna ram 

består av ett antal tolkningsprinciper som ED såväl som de nationella domstolarna har att 

ta hänsyn till vid tolkningen av EKMR. För internationella traktater finns 

Wienkonventionen om traktaträtten där allmänna principer för tolkningen av traktater 

finns reglerad i art. 31. I artikeln sägs bl.a. att ordalagstolkningen ska fungera som 

utgångspunkt men att orden måste läsas i sitt sammanhang och i ljuset av hela traktatets 

syfte. 

 

ED har självt utvecklat en princip om autonoma begrepp i syfte att uppnå den 

eftersträvade minimistandarden. Denna princip innebär att de olika begreppen i traktaten 

ska ges en tolkning som är fristående från nationella tolkningar. Begreppet ska tolkas 

likadant i Sverige som i Tyskland, oavsett vad inhemsk rätt lägger för värdering i 

begreppet. Begrepp som utvecklas nedan är de som återfinns i art. 6 om ”civila rättigheter 

och skyldigheter”. Detta kan sägas vara paradexemplet på ED:s autonoma tolkning, 

eftersom en fri tolkning av begreppet skulle skada den materiella rättigheten som art. 6 är 

tänkt att ge.52 

 

En annan viktig tolkningsprincip är ”the margin of appreciation”. Denna kan 

sammanfattas som en presumtion från ED:s sida om att den nationella domstolen har en 

bättre förmåga att hantera de nationella reglerna för bevisvärdering och tillämpning av 

den nationella rätten.53 Detta kan uttryckas som att de nationella domstolarna har en viss 

diskretionär prövningsrätt och att resultatet av denna prövning ska godtas om inte 

särskilda skäl talar emot.54 

 

                                                           
50 Europarådets hemsida. 
51 Danelius, s. 51. 
52 Danelius, s. 51.  
53 A.st. 
54 A.a. s. 52. 
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Slutligen tillkommer en proportionalitetsprincip. Denna ska enligt ED:s praxis anses 

genomsyra hela konventionen.55 Detta innebär att åtgärder som tillsynes tillåts enligt 

konventionen kan underkännas enbart på basen att de anses för ingripande i förhållande 

till syftet – alltså att de är oproportionerliga. 

 

4.2.3 Art.5 och 6 EKMR 

De två artiklar som motsvarar RF 2:8 och RF 2:9 är artikel 5 och 6 i EKMR. Artikel 5 

ställer upp ett förbud mot frihetsberövanden men också när undantag får göras. Artikel 6 

ställer upp ett krav på rätten till en rättvis rättegång. Detta inbegriper att var och en har 

en rätt att få sina civila rättigheter och skyldigheter prövade. Dessa båda artiklar kommer 

med en omfattande mängd praxis och deras förhållande till LOB utvecklas i den fortsatta 

framställningen. 

 

5 Lagen om omhändertagande av berusade 

m.m. 

5.1 Allmänt och historik 

LOB ersatte vid sin tillkomst de straffrättsliga regler som gällde för fylleri. Enligt 

dåvarande brottsbalken 16 kap. 15 § dömdes den som på allmän plats uppträdde så 

berusad av starka drycker att det framgick av hans åtbörder eller tal för fylleri till böter. 

De straffrättsliga reglerna gav inte en polisman rätt att omhänderta den som påträffades 

berusad utan dessa regler återfanns i förordning (1841:58) emot fylleri och dryckenskap. 

Enligt 7 § i förordningen fick den som påträffades överlastad av starka drycker och som 

inte behörigen kunde vårdas på annat sätt, förvaras i häkte till dess att han återfunnit sina 

sinnes bruk.56 I samma bestämmelse framgick även att om den berusade på allmän plats 

förde oljud eller förnärmade andras fred eller säkerhet skulle den berusade ”ovillkorligen 

i häkte inmanas”.57 I propositionen om ändring i brottsbalken från 1976 föreslogs att 

fylleri skulle utmönstras ur straffrätten. Förslaget konstaterade att det i den offentliga 

debatten vid tiden framstod som uppenbart att fylleri skulle upphöra vara straffbelagt.58 I 

                                                           
55 A.a. s. 53. 
56 Prop. 1975/76:113 s. 17. 
57 A.st.  
58 A.prop. s. 35. 
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debatten var det även uppenbart att det borde kvarstå ett system som tillät att berusade 

personer som påträffades på allmän plats fortfarande skulle kunna omhändertas.59  

 

I den äldre lagstiftningen fanns även ett rapporteringssystem som påminner om det som 

finns idag. Myndigheten, som gick under namnet nykterhetsnämnden, mottog 

information om fylleriförseelser genom åklagare och polisens försorg.60 Om någon var 

”hemfallen” åt alkoholmissbruk kunde denna sättas under övervakning enligt dåvarande 

15 § lagen (1954:579) om nykterhetsvård. Det förelåg en skyldighet för polis att anmäla 

fylleri till nykterhetsnämnden. Detta gällde även dryckenskap som inte var brottslig men 

som kunde antas utgöra en fara för den som drack.61 En annan rättsverkning var att 

fylleridomar kunde påverka möjligheten att erhålla och/eller behålla körkort.62 När någon 

ansökte om körkortstillstånd skulle länsstyrelsen särskilt beakta om sökanden var känd 

för ett nyktert levnadssätt.63 Det var dessutom så att den som inom de senaste två åren 

blivit fälld för fylleriförseelse inte skulle meddelas tillstånd. Vad gällde de som redan 

hade körkort var utgångspunkten att om kraven som gällde för att få tillstånd inte längre 

var uppfyllda skulle länsstyrelsen skyndsamt utreda personens lämplighet. Körkort skulle 

t.ex. återkallas om personen blev fälld för fylleribrott eller om det med hänsyn till 

personens levnadssätt var visat att denne inte skulle ha körkort. Det fanns även ytterligare 

rättsverkningar, t.ex. att man sattes på en ”spärrlista” vilket omöjliggjorde köp av 

alkoholhaltiga drycker genom sedvanliga ombud. 64  

 

5.2 LOB i gällande rätt 

LOB redogör för när någon får omhändertas på grund av dennes berusning. I LOB 1 § 

sägs att den som påträffas så berusad av alkoholhaltiga drycker eller annat rusningsmedel 

att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller någon 

annan får omhändertas av polisman med undantag av då personen anträffas i sin egen 

eller någon annans bostad.  

 

                                                           
59 NJA II 1976:14 s. 532. 
60 Prop. 1975/76:113 s. 25. 
61 A.prop. s. 25. 
62 A.st. 
63 A.prop. s. 26. 
64 A.st. 
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I förarbetena sägs att personen ska vara så pass berusad att denne är i behov av vård för 

att omhändertagande ska få ske.65 De ska alltså röra sig om tämligen höggradig berusning 

för att ett omhändertagande ska vara aktuellt.66 Utgångspunkten ska, enligt förslaget, vara 

att någon inte kan ta hand om sig själv. Detta innefattar inte bara den som inte kan stå på 

benen utan också sådana som vinglar omkring eller raglar.67 Det sägs också att de som 

påträffas sovande på parksoffor eller i portgångar p.g.a. sin berusning ska kunna 

omhändertas, eftersom vårdintresset är i fokus. I utredningsförslaget konstateras också att 

bedömningen blir svårare då någon har en lägre berusningsgrad men fortfarande är 

märkbart berusad.68 Det sägs att polisen inte bör ha en skyldighet att omhänderta alla 

personer som är märkbart berusade utan att det måste ske en form av individuell 

bedömning. För de som är berusade men med acceptabel motorik räcker det inte med att 

personen luktar sprit eller uppträder på ett sätt som väcker misstanke om att vederbörande 

är berusad, det fordras något mer.69 De flesta remissinstanserna var av den klara 

uppfattningen att det är av stor vikt att bestämmelserna blir utformade så att de ger klara 

anvisningar till polisen om när ett omhändertagande får ske.70 Förslaget mottog mycket 

kritik mot sitt presenterade vårdkriterium, bland annat från RPS som menade att den 

enskilda polisen inte kan göra en socialmedicinsk utvärdering, utan att polisen bara kan 

reagera på hur en berusad person agerar.71 

 

Vad gäller då personen utgör en fara för sig själv eller andra exemplifieras det i 

förarbetena med att en person t.ex. inte kan styra sina steg och på det sättet utgör en fara 

för sig själv eller andra.72 Detta utvecklas inte mer men en inom ordningsmakten 

vedertagen avrapporteringsformulering vid omhändertaganden enligt LOB är att 

personen är ”märkbart berusad, stapplandes, i anslutning till spårområde eller tungt 

trafikerad väg” 73. Det kan också tänkas att det finns andra faror i anslutning till platsen 

där personen befinner sig. Som en anekdot kan nämnas en person som, med hjälp av sin 

jämnberusade kamrat, flyttade bort avspärrning kring en byggarbetsplats för att sedan 

                                                           
65 A.prop. s. 84. 
66 A.prop. s. 123. 
67 A.prop. s. 86. 
68 SOU 1968:55 s. 152. 
69 A.st. 
70 Prop. 1975/76:113 s. 51. 
71 A.st. 
72 A.prop. s. 36. 
73 A.prop. s. 123. 
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falla ner i ett dräneringshål utanför Stockholms centralstation – med omfattande 

personskador som följd.  

 

Vad gäller rekvisitet att ”någon utgör en fara för andra” kan detta delas in i två olika delar. 

I förslaget ges exemplet att en berusad person antastar andra personer, skränar eller stör 

ordningen.74 Denna del skulle kunna kallas den brottstangerande delen.75 Den andra delen 

kan jämföras med då en person utgör en fara för sig själv. Om en berusad person t.ex. 

stapplar runt på en cykelväg är det naturligtvis så att utöver att utgöra en fara för sig själv 

utgör även vederbörande en fara för eventuella cyklister.  

 

Vad gäller rekvisiten i LOB 1 § måste en person alltså antingen vara så berusad att dennes 

motorik är obefintlig eller i vart fall kraftigt nedsatt eller att personen är märkbart berusad 

i kombination med något ”mer” för att kunna omhändertas. I förslaget nämns som 

exempel då den berusade personen gör något klart ordningsstörande som äger direkt 

samband med berusningen.76 

 

I och med förordning (1976:518) om föreskrifter för verkställighet av lagen (1976:511) 

om omhändertagande av berusade personer m.m. gavs RPS befogenheten att meddela 

närmare föreskrifter gällande verkställigheten vid en LOB. Med stöd av detta 

bemyndigande har RPS utfärdat FAP 023-1 – RPSs föreskrifter och allmänna råd om 

omhändertagande av berusade personer (RPSFS 2000:57). FAP 023-1 ger inga ytterligare 

instruktioner för hur rekvisiten i LOB 1 § ska tolkas utan det sägs bara i 2 kap 1 § att om 

förutsättningarna enligt LOB 1 § är uppfyllda skall en person omhändertas. Detta är också 

en intressant skillnad, då det i LOB heter att någon får omhändertas, formuleras det i FAP 

023-1 som att polisman skall omhänderta.  

 

5.3 LOB – ett exempel 

En polispatrull stöter på en person som är kraftigt påverkad. Personen uppfyller 

kriterierna såsom de framkommer i LOB 1 § och enligt FAP 023-1 ska personen 

omhändertas. Vid omhändertagandet måste poliserna beakta vad som sägs i LOB 2 §, 

nämligen att omhändertagandet inte ska skapa större olägenhet än vad som är oundvikligt 

                                                           
74 SOU 1968:55 s. 152 och prop. 1975/76:113 s. 37. 
75 Jfr. t.ex. BrB 4:7. 
76 Prop. 1975/76:113 s. 37. 
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med hänsyn till åtgärdens syfte. Lagrummet säger också att ingripandet inte ska väcka 

onödig uppmärksamhet. LOB 2 § är ett uttryck för proportionalitetsprincipen, vilket 

återfinns även i PL 8 § och 17 §. I samband med omhändertagandet kommer 

polispatrullen sannolikt att genomföra en s.k. ”skyddsvisitation” enligt PL 19 § 1 st. 

Denna form av visitation har till huvudsakligt syfte att söka efter farliga föremål men det 

finns inget hinder för polisen att dra nytta av annan information som framkommer vid 

visitationen. T.ex. kan personen bära med sig en legitimation eller så kan personen tänkas 

ha på sig det berusningsmedel eller ett s.k. ”verktyg” 77 som har använts – t.ex. har kanske 

personen en flaska eller kanyl. Denna sistnämnda information kan vara synnerligen viktig 

när polisen ska avgöra om personen behöver underställas läkarundersökning jämlikt 3 § 

LOB.  Det kan t.ex. tänkas att avsaknaden av all form av berusningsmedel eller verktyg 

kan indikera att personen har någon form av sjukdomstillstånd som lätt kan förväxlas med 

berusning, såsom diabetes. 

 

Påträffas någon form av berusningsmedel eller verktyg ska dessa fråntas den 

omhändertagne och förverkas, om inte särskilda skäl talar för att föremålen ska ges 

tillbaka efter frigivning. Vad som ska förstås som särskilda skäl exemplifieras inte i någon 

större utsträckning i förarbetena. Det sägs dock att det kan tänkas att om en person bär 

med sig berusningsmedel som tillhör någon annan eller om det rör sig om mediciner, 

ordinerade av läkare, kan detta utgöra skäl för att återge personen föremålen efter 

frihetsberövandet.78 Som ett praktiskt tillägg sägs det i polisens egna utbildningar att 

oöppnade flaskor, i synnerhet av dyrare fabrikat, inte alltid behöver förverkas. Det kan 

tänkas ha att göra med faktumet att staten kan bli ersättningsskyldiga för felaktiga 

förverkanden.79  

 

När personen har blivit omhändertagen och visiterad ska polisen rent praktiskt förvara 

personen någonstans. LOB 4 § säger att den som inte bereds vård på sjukhus eller annan 

vårdinrättning och inte tas om hand på annat sätt och inte heller kan friges, får hållas kvar. 

Med proportionalitetsprincipen och vårdfunktionen i beaktande är utgångspunkten att 

personen ska förvaras under sjukvårdens eller socialmyndighetens försorg.80 Det är alltså 

                                                           
77 En vedertagen term för föremål som krävs för att nyttja vissa berusningsmedel, se t.ex. LOB 8 § st. 2. 
78 Prop. 1975/76:113 s. 128.  
79 A.st. 
80 FAP 023-1 4 kap 1 §.  
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polisens skyldighet att avgöra om den omhändertagne har ett behov av vård och sedan 

överlämna denne till adekvat vård. För att avgöra när läkarundersökning ska ske har det 

i FAP 023-1 preciserats några fall som kräver undersökning. I 3 kap 2 § sägs att 

läkarundersökning ska ske om tillståndet kan misstänkas vara förorsakat av sjukdom, om 

personen har ”inte obetydliga” kroppsskador eller kan befaras ha fått inre skador eller 

skallskador eller om berusningen närmar sig medvetslöshet skall läkarundersökning ske. 

Denna lista är inte uttömmande utan får fungera som en form av minimum för läkarvård.  

 

JO har i efterhand kritiserat polisen i två olika fall där personer inte ställdes under 

läkarvård. Det ena fallet handlade om en person som misstänktes för rattfylleri. När denne 

medtogs till polisstationen berättade han självmant att han intagit sömntabletter och flera 

liter vin, samtidigt som han uttryckte en vilja att dö. På stationen ökade mannens 

berusningsgrad hastigt och mannen omhändertogs istället enligt LOB. Då mannen senare 

nådde en väldigt låg medvetandegrad fick han föras med ambulans till sjukhus. JO:s kritik 

riktade sig mot att poliserna inte tagit tillvara på den information som mannen gett dem. 

Redan berusningsgraden i sig tillsammans med informationen skulle ha varit tillräckligt 

för att låta mannen undersökas av en läkare.81  

 

Det andra JO-fallet behandlar kroppsskador. En man omhändertogs enligt LOB och hade 

innan detta tillfogat sig själv flertalet skärskador som sedan behövdes sys. Mannen var 

omhändertagen i nästan åtta timmar och var, såvitt JO-beslutet redogör för, tillräckligt 

skadad för att kunna smeta ut blod i stora delar av cellen. Efter frigivning 

rekommenderade polisen mannen att uppsöka läkare varpå mannen gjorde det. På akuten 

syddes två av mannens sår. JO påpekar att det var anmärkningsvärt att ingen ansats till 

att få mannen under läkarvård gjordes, speciellt då mannen hade tillräckligt stora skador 

för att kunna smeta blod i cellen och i synnerhet när polisen anmanar mannen att 

självmant söka vård efter frigivning.82  

 

Är personen inte i behov av läkarundersökning finns det två alternativ. LOB har i 4 § 

lämnat öppet för andra lösningar genom stadgandet ”och inte heller tas om hand på något 

annat sätt”. I FAP 023-1 sägs att en person får överlämnas i bostaden till någon närstående 

                                                           
81 JO DnR 2112-2010. 
82 JO DnR 5802-2011. 
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efter överenskommelse, om det kan ske utan fara för den omhändertagne eller någon 

annan person. Det sista alternativet är polismyndighetens lokaler. 

 

Polisen ska skyndsamt anmäla omhändertagandet till sin förman enligt LOB 5 §, vilket 

oftast sker när polisen anländer med den omhändertagne till stationen. Förmannen ska 

sedan genomföra en så kallad förmansprövning.83 Syftet med förmansprövningen är i 

huvudsak att ompröva omhändertagandet och samtidigt pröva om personen är i behov av 

annan form av vård eller om omhändertagandet ska upphöra.84  

 

Om omhändertagandet består blir personen placerad i en cell och blir kvar där tills denne 

kan friges utan men för honom själv eller om det inte längre finns förutsättningar för ett 

omhändertagande, i enlighet med LOB 7 §. I förarbetena sägs att lagrummet ger polisen 

en möjlighet att förlänga ett omhändertagande om ett direkt frigivande skulle vara 

olämpligt för den omhändertagne, t.ex. om denne sover.85 Det föreligger dock en 

maximitid om åtta timmar, förutsatt att det inte gäller en kortare ytterligare tid som är i 

uteslutande syfte att hjälpa den omhändertagne.86 Normalt sett varar inte 

omhändertagande längre än fyra till sex timmar.87 Under perioden som personen är 

placerad i cellen ansvarar polisen för den omhändertagne. Vid flera tillfällen har personer 

av olika skäl mist livet medan de har varit omhändertagna enligt LOB.88 Det är därför 

viktigt, och dessutom reglerat, att tillsyn ska ske ofta – minst var 15:e minut – för att 

minska riskerna för dödsfall medan personen är omhändertagen.89 Det sägs också att 

tillsynen med fördel ska ske genom att övervakaren går in i cellen för att kontrollera den 

omhändertagne.90 

 

Innan den omhändertagne släpps ska också polisen enligt LOB 7 § st. 1 göra en 

bedömning om personen behöver stöd från samhällets sida. Det inbegriper att informera 

om vilket stöd som finns att få och ges lämpligen till någon som saknar bostad eller har 

andra problem av social karaktär.91 

                                                           
83 Prop. 1975/76:113 s. 125. 
84 A.st. 
85 A.prop. s. 126. 
86 A.st. 
87 FAP 023-1 5 kap.  
88 Sveriges televisions hemsida. 
89 FAP 023-1 5 kap 1 §. 
90 FAP 023-1 5 kap 1 §. 
91 Prop. 1975/76:113 s. 127. 
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Polisen ska slutligen upprätta dokumentation kring ingripandet, vilket regleras av såväl 

FAP 023-1 6 kap. som PL 27-28 §§. Dokumentationen ska innefatta bl.a. beslutsfattare, 

grunden för ingripandet m.m. Enligt FAP 023-1 6 kap. 2 § ska också en anmälan ske till 

Vägverket (sedermera Transportstyrelsen) i enlighet med körkortsförordningen 

(1998:980, KKF) 7 kap 9 §. Anmälan ska ske från en av polisens dataterminaler och 

registrerade uppgifter direktuppdateras i körkortsregistret (CKR). Det framkommer också 

i de allmänna råden att socialnämnden bör informeras om ingripandet genom att polisen 

skickar en kopia av protokollet till socialnämnden i den omhändertagnes hemort. För 

polismyndighetens egen del sparar denna själv LOB-rapporten och diarieför denna. 

 

5.4 LOB:s överenstämmelse med EKMR art. 5 

5.4.1 EKMR art. 5 

EKMR artikel 5 reglerar rätten till frihet och säkerhet. Artikeln är tämligen omfattande 

och inleder genom att säga att var och en har rätt till frihet och säkerhet och att ingen får 

berövas denna utom i ett visst antal uppräknande fall. Fallen är skrivna som olika typer 

av begränsade generalklausuler och möjligheten för en stat att beröva någon friheten är 

alltså utformad negativ – ett incitament på hur viktig rätten anses vara. Rätten till den 

fysiska friheten ligger så att säga i demokratins hjärta och rätten är så självklar i en stat 

som proklamerar sig vara liberal att den ibland glöms bort.92  

 

Rätten till frihet är central men måste i ett demokratiskt samhälle kunna begränsas. Det 

är ofrånkomligt att staten måste ha befogenhet att kunna ingripa mot individer som inte 

respekterar andra individers rättigheter. Syftet med EKMR artikel 5 är alltså inte att 

förbjuda frihetsberövanden utan att förbjuda frihetsberövanden som är godtyckliga.93 Den 

valda metoden är att varje undantag från rätten till frihet måste passa in i någon av de från 

art. 5 (1) a)-f) angivna klausulerna. Eftersom syftet med artikeln är att hindra stater från 

arbiträra frihetsberövanden är listan uttömmande. Det ligger också i syftets natur att varje 

grund ska tolkas restriktivt.94 

 

                                                           
92 Janis, s. 602. 
93 Se t.ex. Kurt v. Turkey st. 122. 
94 Se t.ex. Quinn v. France st. 42, Kurt v. Turkey st. 122. 
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Förutsättningarna för ett godtagbart frihetsberövande är mer omfattande än bara 

klausulerna i stycke 1. I art 5 st. 2 framkommer ett informationskrav, i st. 3 ett krav på 

domstolsprövning för den som har frihetsberövats på grund av misstanke om brott, i st. 4 

ett krav om domstolsprövning för andra frihetsberövanden och i st. 5 en rätt till skadestånd 

för den som olagligen frihetsberövats. Samtliga av dessa stycken utgör ett skydd mot 

godtyckliga frihetsberövanden och ska användas i den mån de blir tillämpliga.95 

 

Art 5(1) är uppdelad i tre kriterier. Det första kriteriet för att artikeln ska vara tillämplig 

är att någon är berövad friheten. EKMR tilläggsprotokoll 4 art. 2 ger alla en rätt till 

rörelsefrihet. Om staten ingriper mot någon måste det avgöras huruvida detta ingripande 

består i ett frihetsberövande eller en begränsning i friheten. Mer om detta nedan. 

 

Finns det ett konstaterat frihetsberövande måste detta kunna subsumeras under någon av 

kategorierna i EKMR art. 5(1) a)-f). Om frihetsberövandet inte går att underordna en av 

kategorierna är det inte tillåtet enligt artikeln. För denna framställning är den enda 

intressanta kategorin den som framkommer under e). Denna säger att frihetsberövande 

får ske om: 

 

”någon är lagligen berövad friheten för att förhindra spridning av smittsam sjukdom eller därför att han är 

psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av droger eller lösdrivare.” 

 

Huruvida ett omhändertagande passar in i beskrivna kategori ska undersökas närmare 

nedan. Det tredje, och sista, kriteriet är att frihetsberövande måste ske ”i den ordning som 

lagen föreskriver”. Eftersom denna uppsats ämnar utreda möjligheten att överklaga LOB 

visas detta segment så ytligt som ämnet tillåter. 

 

5.4.2 Frihetsberövad eller begränsad rörelsefrihet 

När en person blir begränsad i sin rörelsefrihet måste det avgöras huruvida denna 

begränsning är att anse som endast en begränsning av rörelsefriheten eller om det de facto 

är att betrakta som ett frihetsberövande. ED har tämligen omfattande behandlat denna 

fråga i Guzzardi v. Italy. Fallet handlade om Guzzardi som var misstänkt och skulle åtalas 

för ett antal brott. Italiensk lag tillät, som en del i kampen mot den organiserade 

brottsligheten, att personer som utgjorde ett hot mot den allmänna moralen m.m. kunde 

                                                           
95 Se t.ex. Weeks v. The United Kingdom och Assanidze v. Georgia st. 171. 
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bli beordrade att befinna sig i ett visst geografiskt område. Guzzardi placerades på en 

mindre ö som mätte cirka två och en halv kvadratkilometer. Guzzardi var visserligen 

åtalad för ett antal brott men ”husarresten” var fristående från den straffrättsliga frågan. 

Prövningen gällde egentligen EKMR art. 3 men kom att behandla frågan om Guzzardi 

hade blivit berövad friheten i enlighet med art. 5. ED nådde slutsatsen att skillnaden 

mellan en begränsning i rörelsefriheten och ett frihetsberövande inte är en artskillnad utan 

en gradskillnad. 96 De frihetsbegränsande faktorerna ska ses tillsammans, t.ex. 

begränsning från social kontakt, övervakning, begränsning i faktiskt rörelsefrihet m.m. 

Om dessa når en viss magnitud har begräsningen i rörelsefrihet övergått till ett 

frihetsberövande, vilket också var fallet för Guzzardi.97 

 

Det finns ett antal andra fall som behandlar frågan om när det föreligger ett 

frihetsberövande men det är tillsynes kriterierna som återfinns i Guzzardi som används 

för bedömningen – i vart fall i de fall där domstolen är tydlig hur den resonerar.98 

 

Vid en första anblick är det inte givet att ett omhändertagande enligt LOB utgör ett 

frihetsberövande. Olika utredningar har nått olika slutsatser. Polisrättsutredningen 

menade att ett omhändertagande enligt LOB måste vara att anse som ett frihetsberövande 

i EKMR art 5:s mening.99 Den senare Polisverksamhetsutredningen för istället ett 

resonemang i förhållande till omhändertaganden enligt PL 13 §. Dessa 

omhändertaganden sågs som ett hinder i rörelsefriheten och inte som ett frihetsberövande 

och därför, menar utredningen, är ett omhändertagande enligt LOB inte heller att anse 

som ett frihetsberövande.100  

 

Jag anser att det finns en poäng att jämföra PL 13 § med LOB. Båda formerna av 

omhändertaganden är till det yttre lika; de är korta, går ej att överklaga eller överpröva 

och har inte några andra eftersviter – i vart fall inga straffrättsliga sådana. Det som talar 

emot en sådan jämförelse är att de båda bestämmelserna är sprungna ur helt olika 

rättspolitiska motiv. Omhändertaganden enligt PL 13 § är ett verktyg för polisen medan 

omhändertaganden enligt LOB är tänkt att vara en vårdbestämmelse. Samtidigt är 

                                                           
96 Guzzardi v. Italy st. 93. 
97 Guzzardi v. Italy st. 93. 
98 Litwa v. Poland, Hafsteinsdóttir v. Iceland, H.L. v. The United Kingdom. 
99 SOU 1993:60 s. 161 ff. 
100 SOU 2002:117 s. 51. 
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jämförelsen bitvis poänglös eftersom flera remissinstanser, däribland Lagrådet, menar att 

rättsläget är oklart – det går inte att med säkerhet säga hur ED skulle se på 

omhändertaganden enligt PL 13 §.101 Regeringen menar att övriga skäl – att 

omhändertagandena är så korta och att den omhändertagne sällan placeras i förvar – 

överväger osäkerheten och att PL 13 § inte bör anses som ett frihetsberövande.102 En 

jämförelse med PL 13 § är alltså vid en djupare undersökning inte tjänlig som en 

jämförelse till omhändertaganden enligt LOB då de senare normalt sett är längre och i 

större utsträckning placeras i förvar. 

 

Ser man till ett omhändertagande enligt LOB för sig självt talar mycket för att detta som 

utgångspunkt ska anses vara ett frihetsberövande. Omhändertagandet är egentligen ett 

beslut fattat av en tjänsteman, men som många andra administrativa beslut måste även 

detta manifestera sig på något sätt. Detta kan skilja sig oerhört. Det kan vara ett samtal 

mellan polis och den omhändertagne som slutar i att polisen kör hem den berusade. Det 

kan också sluta i våld, handfängsel och polisarrest. Jag vill påstå att det rimligaste 

synsättet är att se omhändertaganden enligt LOB som ett frihetsberövande obeaktat den 

konkreta situationen. Att polisen inte alltid håller fast den omhändertagne fysiskt är 

snarare ett resultat av behovs- och proportionalitetsprincipen103 än ett mått på åtgärden. 

När någon väl är omhändertagen är personen berövad friheten, hur denna 

frihetsberövning manifesterar sig fysiskt är, och ska vara, en produkt av den 

omhändertagnes agerande.  

 

För den fortsatta framställningen är utgångspunkten att ett omhändertagande enligt LOB 

är att anse som ett frihetsberövande. 

 

5.4.3 I den ordning lagen föreskriver 

I artikel 5 framställs bl.a. kravet att ett frihetsberövande måste ha skett i den ordning lagen 

föreskriver - ”in accordance with law” och att frihetsberövandet också måste vara 

rättsenligt – ”lawful”. Kraven innebär i huvudsak att det måste finnas ett stöd i den 

nationella rätten för frihetsberövandet men också att den nationella lagen måste vara av 

en viss kvalité. Kvalitetskravet inrymmer att lagen måste vara förutsebar. En lag som gör 

                                                           
101 Prop. 1996/97:175 s. 43. 
102 A.prop. s. 42 ff. 
103 Allmänt vedertagna principer samt framkommer uttryckligen i PL 8 §. 
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det omöjligt för den frihetsberövade att förutse frihetsberövandet är inte tillräckligt 

kvalitativ. ED har bl.a. underkänt regler om frihetsberövande på grund av behov104 och 

frihetsberövanden genom regler om ”exceptionella omständigheter”105. Begreppet ställer 

inte endast krav på den materiella lagen utan innebär också i viss mån ett krav på det 

processuella. Det förutsätts att de nationella processuella reglerna har följts och att dessa 

ställer ett rimligt mått på rättssäkerhetskrav.106 ED prövar inte lämplighet, däremot prövar 

domstolen om de processuella kraven enligt den nationella rätten har följts.107 

 

Vad gäller LOB i förhållande till dessa krav får sägas att kraven om befintligt nationell 

lagstiftning och följande av de processuella reglerna får anses vara uppfyllda. Det går 

däremot att diskutera kvalitetskravet på lagen och huruvida förutsebarheten är tillräcklig 

vid omhändertaganden enligt LOB. LOB 1 § talar om den som är så pass berusad att 

denne inte kan ta hand om sig själv eller utgör en fara för sig själv eller andra. Begreppen 

är inte glasklara och innefattar bitvis subjektiva moment. Dessa begrepp utvecklas dock 

tämligen noggrant i förarbetena till lagen. Sverige är ganska unikt i sitt förhållande till 

förarbeten, få länder lägger samma värde i arbetet som leder fram till lagstiftningen. ED 

har i tidigare fall ansett att förarbeten ska beaktas när domstolen avgör om en lag uppfyller 

kvalitetskravet.108 Ser man LOB 1 § i samband med utvecklingen av innebörden i 

förarbetena är jag av den uppfattningen att LOB uppfyller kvalitetskravet. Syftet med 

artikeln är att hindra stater från godtyckliga omhändertaganden.109 Med detta syfte i 

beaktande ger LOB, med tillkommande förarbeten, en tämligen klar bild över när en 

polisman får omhänderta en berusad person. 

 

5.4.4 Alkoholmissbrukare 

Som nämnts ovan är en av förutsättningarna för ett frihetsberövande enligt EKMR art. 5 

att situationen kan inpassas i någon av kategorierna. I EKMR art. 5 e) omnämns att bl.a. 

alkohol- och narkotikamissbrukare får frihetsberövas. Termen alkoholmissbrukare är inte 

helt given och har behandlats i några fall av ED.110 Domstolen konstaterar att, även om 

                                                           
104 Storbritanniens common law inbegrep en doktrin om ”necessity”. Se H.L. V. Great Brittain.  
105 Gusinskiy V. Russia. 
106 Danelius, s. 103. 
107 Se t.ex. Lukanov V. Bulgaria. 
108 Olsson v. Sweden st. 62. 
109 Se t.ex. Kurt v. Turkey st. 122. 
110 Litwa V. Poland, Hafsteinsdóttir v. Iceland och Kharin V. Russia. 
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varje undantag ska tolkas restriktivt,111 kan inte alkoholmissbruk tolkas som ekvivalent 

med klinisk alkoholism.112 Alkoholmissbrukare måste förstås i konventionens syfte och 

mot dess bakgrund, att undvika godtyckliga frihetsberövanden. Ser man till EKMR art 5 

e):s utformning, som också nämner psykiskt sjuka och lösdrivare, är det tydligt att artikeln 

inte endast avser de med kliniska problem. Artikeln ska även vara möjlig att tillämpa på 

den som på grund av ett intag av alkohol utgör ett hot mot sig själv eller allmän ordning 

– dels för deras egen skull, dels för att skydda allmänheten.113 

 

LOB 1 § statuerar att den anträffas så pass berusad att denne inte kan hand om sig själv 

eller annars utgör en fara för sig själv eller andra får omhändertas. Det får anses tämligen 

klart att bestämmelsen överensstämmer med ED:s definition av begreppet. 

 

5.5 Allmänt om förmansprövningen och den ordinära prövningen 

Enligt LOB 5 § ska en polisman som omhändertagit en person skyndsamt anmäla detta 

till sin förman. Det är detta som utgör den tidigare nämnda förmansprövningen. 

Detsamma gäller t.ex. då någon har omhändertagits enligt PL 13 § (jfr PL 15 §). Vid 

tillkomsten av lagen ansåg i princip alla remissinstanser att det av rättssäkerhetsskäl ska 

finnas någon form av överprövningsmöjlighet.114 Hur denna rättssäkerhet ska manifestera 

sig har det däremot funnits meningsskiljaktigheter om. Fylleristraffutredningen menade i 

sitt förslag Bot eller böter115 att den omhändertagne skulle få sitt omhändertagande prövat 

i efterhand. Om den omhändertagne begärde det skulle en allmän domstol ge en förklaring 

om huruvida omhändertagandet varit lagligt grundat.116 Förslaget vann inget gehör och i 

propositionen till LOB bestämdes det istället att förmansprövning skulle få fylla 

funktionen som rättssäkerhetsgaranti.117 Den primära bedömningen om huruvida en 

person ska omhändertas ankommer på den enskilde polismannen. Därefter ska det 

skyndsamt ske en överprövning av polismannens förman. Förmannens uppgift är i 

huvudsak att avgöra om omhändertagandet ska bestå eller om omhändertagandet ska 

hävas eller om personen är i behov av vård.118 Samtidigt ska prövas att de legala 

                                                           
111 Quinn v. France s. 42. 
112 Litwa V. Poland st. 61-64, Hafsteinsdóttir v. Iceland st. 42 och Kharin V. Russia st. 34. 
113 Litwa V. Poland st. 60-61. 
114 T.ex. prop 1974/75:113 s. 118. 
115 SOU 1968:55. 
116 SOU 1968:55 s. 230, 250 ff och 355 f. 
117 Prop 1974/75:113 s. 92. 
118 A.prop. s. 125. 
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förutsättningarna för omhändertagandet är uppfyllda.119 Förmannen har också en 

möjlighet att omrubricera omhändertagandet till något annat än LOB om de rättsliga 

förutsättningarna finns. Hur förmansprövningen rent konkret går till framgår inte i 

förarbetena till LOB. I propositionen till PL120 diskuterades dock frågan och idag är det 

normala förfarandet att det sker en okulär besiktning. Vidare, vilket gäller i anslutning till 

PL 15 § men som också gör sig gällande vid ett omhändertagande enligt LOB, ska 

förmannen hålla en kortare utfrågning och sammanlägga sina iakttagelser med 

utfrågningen för att avgöra hur det blir med omhändertagandet.121 

 

Förmannen är enligt förarbetena till LOB i allmänhet det vakthavande befälet på 

stationen.122 Eftersom det för närvarande finns 21 polismyndigheter kan titeln variera, 

förmannen kan t.ex. vara vakthavande befäl, inre befäl, stationsbefäl m.m. beroende på 

vilken myndighet det gäller. 

 

5.6 Förmansprövning på distans 

Som tidigare nämnts sker den ordinära förmansprövningen genom en okulär besiktning 

på den polisstation den omhändertagne förts till.123 Polismyndigheten är en myndighet 

som har genomgått omorganisationer ett flertal gånger, i skrivande stund sker en stor 

omorganisation som ska reducera samtliga polismyndigheter till en enda organisation.124 

Dessa förändringar har också ändrat förutsättningarna för polisens arbete. T.ex. har flera 

mindre myndigheter inte ett vakthavande befäl inom ett tillräckligt nära geografiskt 

område för att faktiskt, på ett rimligt sätt, kunna transportera en person dit.125 Detta har 

föranlett att man använder sig av en lösning som kallas ”förmansprövning på distans”.126 

På 1990-talet diskuterade regeringen att det i vissa fall var orimligt att transportera en 

omhändertagen till det vakthavande befälet.127 Det föreslogs att förmannen skulle kunna 

fatta beslut genom förmansprövning efter föredragning över telefon.128 I samband med 

denna proposition fick RPS i uppdrag att pröva förfarandet under en 

                                                           
119 Ds 2001:31 s. 38 f. 
120 Prop. 1983/84:111. 
121 A.prop. s. 105. 
122 Prop 1974/75:113 s. 92 f. 
123 Prop. 1983/84:111 s. 105. 
124 Polissamordningens hemsida. 
125 Ds 2001:31 s. 40. 
126 Mer om förmansprövning på distans finns i Ds 2001:31 s. 39 ff. och FAP 255-1. 
127 Prop. 1989/90:155 s. 58 f. 
128 A.prop. s. 59. 
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försöksverksamhetsperiod.129 Försöket föranledde inga särskilda problem och mot 

bakgrund av detta beslutade RPS att utfärda föreskriften FAP 255-1 som behandlar 

förmansprövning på distans.130  

 

Den stora skillnaden mellan det ordinära förfarandet och förmansprövning på distans är 

att den omhändertagne befinner sig på en annan plats och förmannen saknar möjligheter 

att med egna ögon och intryck göra en bedömning. Bedömningen sker istället på grundval 

av det föredrag som omhändertagande polisman lämnar till förmannen. Enligt de 

allmänna råden är det särskilt viktigt att föredragande polisman lämnar uppgifter om den 

omhändertagnes tillstånd och uppförande såväl före ingripandet som efter införandet till 

polisstationen.131 Efter föredraget bör förmannen ställa kompletterande frågor till den 

som har verkställt åtgärden och om möjlighet finns samtala med den omhändertagne. 

Förmannen ska försäkra sig om att samtliga omständigheter som är av betydelse för 

prövningen blir belysta.132 Blir den omhändertagne satt i arrest åligger det också 

förmannen att fortlöpande hålla kontakt med den som har tillsynen över den 

omhändertagne för att hålla sig underrättad om dennes tillstånd och förutsättningar för 

frigivning.133 

 

5.7 Förmansprövningen i förhållande till EKMR art. 5 

EKMR art. 5(4) garanterar den som har frihetsberövats att snabbt få lagligheten av 

frihetsberövandet prövat av domstol. Som nämnts ovan är det ED:s uppgift att tolka 

begreppen och att ge dessa en autonom innebörd. Detta innebär att begreppet domstol i 

art. 5(4) inte behöver innebära den traditionellt judiciella domstolen.134 De huvudsakliga 

kraven som ställs på organet som har att pröva frihetsberövandet är 

 

a) Att organet måste vara självständigt från såväl den verkställande makten 

(staten) som parterna.135  

b) Organet måste disponera över möjligheten att frige den frihetsberövade.136 

                                                           
129 A.st. 
130 Ds 2001:31 s. 41. 
131 FAP 255-1 2 kap. 
132 FAP 255-1 2 kap. 
133 FAP 255-1 4 kap. 
134 Weeks v. The United Kingdom st 61. 
135 De Wilde, Ooms and Versyp vs. Belgium st 78. 
136 Weeks v. The United Kingdom st 61. 
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c) Processen måste också vara av en ”judiciell karaktär”.137 

d) Parterna måste vara på ett tillfredsställande sätt jämställda – ”Equality of 

arms”.138 

 

Om samtliga dessa förutsättningar är uppfyllda kan ED anse att ett organ uppfyller kraven 

på ”domstol” i EKMR art. 5(4):s mening. 

 

Som tidigare nämnts prövas inte omhändertaganden enligt LOB av en domstol, utan detta 

sker genom en förmansprövning. Frågan blir då om ED:s krav på en domstol kan sägas 

bli uppfyllda genom institutet förmansprövning. Polismyndighetens förhållande till staten 

borde inte utgöra ett problem i förhållande till art. 5(4). Även om polismyndigheten är en 

del av staten framgår det tydligt i RF 12 kap. 2 § att ingen myndighet kan besluta hur en 

förvaltningsmyndighet ska handha ett enskilt fall som inbegriper myndighetsutövning. 

Betydligt intressantare är frågan om självständighet mellan parterna. Detta beror givetvis 

på hur man väljer att definiera parterna men en naturlig definition får sägas vara att 

konflikten står mellan den frihetsberövade och myndigheten som har fattat beslutet. 

Förmansprövningen består av att beslutsfattande polisman överlämnar ärendet till sin 

chef, det vakthavande befälet, som sedan har att pröva polismannens beslut. Redan av 

strukturen, att förmannen är beslutsfattarens chef, och att polismannen har en skyldighet 

att lyda befälet139 är det tveksamt om organet kan anses självständigt i förhållande till 

parterna. Utgår man från att parterna består av myndigheten och den enskilde skulle 

argument för att det föreligger självständighet som bäst bli krystade. 

 

Klart är dock att polismyndigheten disponerar över möjligheten att frige den 

omhändertagne. Det ligger inom ramen för uppdraget att förmannen ska frige om de 

objektiva förutsättningarna för omhändertagande inte föreligger, samt att förmannen kan 

omrubricera frihetsberövandet om det krävs.140 Vidare är det mycket tveksamt om 

processen är av judiciell karaktär. ED säger dock att det inte finns en uniform standard, 

utan att det är frihetsberövandets typ och art som ställer upp kraven på hur processen ska 

handhas.141 Ett omhändertagande enligt LOB är oftast kort och innefattar inget påstående 

                                                           
137 Niedbala v. Poland st 66. 
138 Nikolova v. Bulgaria st 58. 
139 Polisförordningen (1998:1558, PF) 16 §. 
140 Prop 1974/75:113 s. 125. 
141 A. and Others v. The United Kingdom st. 203. 
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om brott och kan därför sägas vara av en inte särskilt allvarlig art. Beroende på hur 

prövningen görs kan detta krav sägas vara uppfyllt. Om prövningen sker genom okulär 

besiktning i kombination med kompletterande frågor, vilket ska vara standard142, borde 

typiskt sett möjligheten till oavsiktliga misstag vara kraftigt reducerad. Samtidigt ges den 

omhändertagne en möjlighet att presentera sin syn på saken. Detta aktualiserar dock 

frågan om ”equality of arms”. Kan man påstå att det föreligger en jämställdhet i makt när 

man, utan juridisk representation, ska försöka klargöra för beslutsfattande polismans chef 

att denne har gjort fel i sin bedömning? Detta sker också på en polisstation i anslutning 

till att den omhändertagne ska placeras i en cell. Det är svårt att påstå att kravet på 

”equality of arms” skulle vara uppfyllt till fullo. 

 

Ett undantag från rätten till prövning av domstol i enlighet med EKMR art 5(4) återfinns 

i ett svenskt fall från ED. Fallet handlade om två japanska medborgare som skulle utvisas. 

Resan till flygplatsen tog ungefär två timmar och klaganden menade att de under tiden 

var frihetsberövade – ett frihetsberövande de inte kunde få prövat i domstol. 

Kommissionen konstaterade att det rörde sig om ett frihetsberövande men att det inte 

behövdes en prövning. Att anordna en domstolsprövning hade i princip förlängt 

frihetsberövandet, vilket – enligt kommissionen – innebar att kravet på domstolsprövning 

inte skulle gälla för ett så kort omhändertagande.143  

 

Frågan hur detta påverkar kortare omhändertaganden är inte prövat. Många 

omhändertaganden enligt LOB gäller bara någon timme då den omhändertagne ska 

släppas när förutsättningar för omhändertagande inte längre gäller, eller senast åtta 

timmar efter frihetsberövandet, enligt LOB 8 §. Som tidigare nämnts ska alla 

konventionsbestämmelser tolkas i enlighet med syftet med konventionen.144 Syftet med 

EKMR är att skapa och upprätthålla en minimistandard för mänskliga rättigheter och, vad 

gäller art. 5, att stävja godtyckliga frihetsberövanden.145 Skulle man tolka ovannämnda 

fall, och vad det uttrycker, som att alla frihetsberövanden som är tillräckligt korta inte har 

ett krav på domstolsprövning menar jag att denna tolkning går stick i stäv med 

ambitionerna och syftet med EKMR. Visserligen kan vissa omhändertaganden enligt 

                                                           
142 Prop. 1983/84:111.  
143 X and Y v. Sweden, Application request 7378/76. 
144 Danelius. s. 51. 
145 Danelius. s. 51 och Kurt v. Turkey st. 122. 
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LOB vara av sådan art och omfattning att det i det enskilda fallet kan sägas saknas ett 

krav på prövning. Detta kan dock, enligt mig, aldrig ses som en presumtion för att korta 

frihetsberövanden generellt sett inte kräver en rättsprövning. Jag tolkar ovan nämnda ED-

fall som ett fall med synnerligen speciella omständigheter vilket inte kan tolkas generellt, 

i synnerhet med tanke på att fallet prövades 1976 och att domstolen sedan dess har avdömt 

en oerhörd mängd fall där denna diskussion inte förts. 

 

5.8 Identifiering av den omhändertagne 

För att ett omhändertagande enligt LOB ska kunna genomföras krävs det inte att personen 

som omhändertas är identifierad. En LOB innebär, utöver själva omhändertagandet, att 

flera andra myndigheter kan komma att bli involverade. Enligt FAP 023-1 ska 

Transportstyrelsen underrättas. Vidare framkommer i samma föreskrift att socialnämnden 

bör underrättas, förutsatt att personen är identifierad.146 Till detta kommer flera andra 

efterkommande rättsverkningar – vilka kommer utvecklas nedan – som också förutsätter 

att personen i fråga är identifierad. 

 

Den som omhändertas enligt LOB har ingen skyldighet att uppvisa legitimation. Frågan 

om polisen ska ges en rätt att avkräva legitimation av den som omhändertas har 

diskuterats bl.a. i förarbetena till PL. Däri sades att det givetvis är problematiskt att ett 

antal omhändertagna individer inte kan få sin identitet fastställd, vilket medför att de inte 

kan underställas tillsynen från andra myndigheter. Denna problematik är dock inte 

tillräckligt omfattande och allvarlig för att göra ytterligare intrång i den omhändertagnes 

rättigheter, menade departementschefen.147  

 

Det finns alltså ingen skyldighet att den omhändertagnes identitet fastställs. Däremot 

utgår processen, med rapportering till Transportstyrelsen och notifiering till 

socialnämnden, från att personen blir identifierad. Polisen har därför andra möjligheter 

att fastställa en persons identitet än en skyldighet hos den omhändertagne. Om någon 

omhändertas enligt LOB bjuds polismännen en möjlighet att vidta en kroppsvisitation, en 

s.k. ”skyddsvisitation”, i enlighet med PL 19 §. Denna vidtas i syfte att söka efter farliga 

föremål eller för att fastställa identitet. Om personen sedan ska förvaras hos polisen 

                                                           
146 FAP 023-1 6 kap. 
147 Prop. 1983/84:111 s. 39 f. 
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kommer också personen att visiteras i enlighet med häkteslagen (2010:611) 4 kap. 2 §, 

vilket oftast är en något mer omfattande visitation än den som sker i enlighet med PL 19 

§. Har en person med sig identifikationshandlingar kommer dessa med största sannolikhet 

att påträffas i samband med någon av dessa visitationer. Det har ansetts att polisen borde 

kunna få tillgodogöra sig den information de kommer över i samband med visitationen 

för att fastställa den omhändertagnes identitet.148 Det konstateras dock att syftet med 

visitationerna inte är menade att frammana identitet men att detta inte borde utgöra ett 

hinder för att tillgodogöra sig den ”öppna” information som polisen kommer över. 

Rättsläget är inte helt klart, klart är däremot att polisen de facto nyttjar denna möjlighet 

att utreda vem den omhändertagna är.149 

 

Utöver denna möjlighet att genom indirekta rättsliga intrång fastställa en persons identitet 

kan polisen naturligtvis fråga vem den omhändertagne är. I förarbetena till PL konstateras 

att en förfrågan om en persons identitet inte är ett intrång i någons grundlagsskyddade 

rättigheter.150 Vidare anses det vara ”en vedertagen uppfattning” att en polisman kan 

tillfråga någon dennes namn om det krävs för att fullgöra tjänsteuppgiften.151 Därutöver 

har polisen också en möjlighet att tillfråga kollegor eller använda sig av 

registerslagning.152 

 

Detta samlat innebär att den som vid omhändertagandetillfället inte bär med sig 

identifikationshandlingar och väljer att inte berätta vem denne är, inte kommer drabbas 

av de efterföljande rättsverkningarna som kan följa av en LOB. Det är anmärkningsvärt 

att några enkla åtgärder kan rendera i att en person dels inte kommer få det sociala stöd 

som normalt ska följa av en LOB, dels besparar sig problematiken som vissa 

rättsverkningar kan innebära. Utöver frågor om likabehandling har detta också väckt 

frustration hos de enskilda polismännen som uppfattar systemet som orättvist.153 Ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv klingar det illa att det är den enskilde polismannens 

ambitionsnivå som kan avgöra om den omhändertagne blir identifierad, och således kan 

bli drabbad av olika rättsverkningar.  

                                                           
148 SOU 1982:64 s. 230. 
149 A.st. 
150 Prop. 1983/84:111 s. 99. 
151 Prop. 1983/84:111 s. 99. 
152 A.prop. s. 40. 
153 A.prop. s. 39. 
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6 LOB och rättssäkerhet 

6.1 Kritik mot förmansprövningen  

Förmansprövningen har fått mycket kritik från JO. Flertalet synpunkter lämnades efter 

inspektion i Östergötlands län.154 De fall som uppmärksammats var tre fall där den 

omhändertagne enligt LOB hade prövats av en förman på distans och ett fall av en förman 

som prövat ett omhändertagande denne själv genomfört.155 Vad gällde 

förmansprövningen på distans ifrågasatte JO förfarandets principiella legala grund. 

Polismyndighetens remissvar påpekade att frågan hade behandlats i förslaget om 

förnyelse inom polisen och att inga remissinstanser, inte heller riksdagen, hade något att 

erinra om förfarandet.156 RPS ansåg också att de allmänna råden FAP 255-1 låg väl i linje 

med statsmakternas uttalade uppfattning om hur verksamheten ska bedrivas.157 Vidare 

menade RPS att det på flera andra områden förekom beslut efter föredragning över 

telefon, t.ex. beslut om frihetsberövande i samband med polischefs- och 

åklagarberedskap. JO inledde med att konstatera att utgångspunkten för en 

förmansprövning ska bestå i en okulär besiktning tillsammans med en sammanställning 

av förmannens alla intryck av den omhändertagne och att det inte finns något som pekar 

på att detta har frånträtts.158 JO kommenterade också på RPSs hänvisning till ovan 

angivna proposition. JO menade att det inte går att dra några riktiga slutsatser från 

propositionen, dels eftersom den inte tillkom i samband med en ändring av en lag och 

dels att avsaknaden av remisskommentarer från riksdagen inte kunde ges någon värdering 

just eftersom det inte skedde i samband med en lagändring.159 Det poängterades också att 

det är riktigt att det på andra områden är vanligt med beslut efter föredrag över telefon. 

Detta skiljer sig dock markant på det sättet att det vid dessa fall inte är en förutsättning 

för en rättssäker handläggning och ett sakligt riktigt beslut att polischef eller åklagare 

bildar sig en personlig uppfattning om personens tillstånd.160 Förutsättningen för att ett 

                                                           
154 JO 1998/99 s. 116. 
155 A.st. 
156 prop. 1989/90:155. 
157 JO 1998/99 s. 118. 
158 JO 1998/99 s. 119 ff. 
159 JO 1998/99 s. 121. 
160 JO 1998/99 s. 121 f.  
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omhändertagande enligt LOB ska bestå grundas uteslutande på den omhändertagnes 

uppträdande och andra förhållanden som härrör direkt till hans person.161 

 

JO:s stora kritik låg i att förfarandet ledde till en bristande rättssäkerhet för den enskilde. 

JO konstaterade att det inte sällan förekommer att en person anser sig ha blivit 

omhändertagen utan en adekvat grund, utan att personen menar att omhändertagandet 

skett i ett trakasseri- eller hämndsyfte. Eftersom förmansprövningen, utöver kraven på 

den enskilda polismannens, är den enda ordinära rättssäkerhetsgarantin är det 

utomordentligt viktigt att förmansprövningen sker på ett adekvat sätt. Förmannens 

prövning bör ske på egna iakttagelser av den omhändertagnes tillstånd och måste ske 

självständigt. Risken för oriktiga frihetsberövanden ökar om prövningen sker genom 

teleföredragning eftersom den föredragande polisen också ofta är den som genomfört 

omhändertagandet. JO menade att den ordinära prövningen är viktig såväl ur 

rättssäkerhetssynpunkt som det allmänna förtroendet för polisen.162 

 

Utöver problematiken med medvetet felaktiga omhändertaganden innebär också 

förmansprövning på distans en risk för den omhändertagnes hälsa. Det är synnerligen 

svårt att avgöra skicket på en berusad person och det ställs därför höga krav på förmannen 

att avgöra om den omhändertagne är i behov av vård eller inte. Sjukdomstillstånd kan 

förväxlas med berusning, samtidigt som berusningens grad kan vara svår att avgöra – i 

synnerhet när det gäller blandmissbruk. JO menade att det ligger i sakens natur att 

möjligheten för förmannen att fatta ett objektivt riktigt beslut är begränsat av den 

föredragande polismannens erfarenhet och förutsättningar.163 Om polismannen är 

oerfaren kanske denne inte har möjlighet att upptäcka de signaler som en mer erfaren eller 

utbildad person skulle ha observerat. Naturligtvis blir det också alltid ett intrycksbortfall 

när en person ska redogöra vad denne har uppfattat med sina fem sinnen till en annan 

person. JO menade att den föredragande normalt sett får antas ha mindre erfarenhet än 

förmannen och att detta innebär en risk för att underlaget som lämnas förmannen inte är 

fullständigt.164 

 

                                                           
161 JO 1998/99 s. 122. 
162 A.st. 
163 A.st. 
164 JO 1998/99 s. 123. 
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Förmansprövningens funktion är alltså mångfacetterad. Utöver att fungera som ett 

skyddsnät för den enskilde vad gäller behovet av läkarvård m.m. ska också förmannen 

fylla samma funktion som bl.a. Fylleristraffutredningen ansåg skulle ankomma på allmän 

domstol.165 Om man utgår från att Dagens Nyheters siffror stämmer166 prövar en 

genomsnittlig förman flertalet omhändertaganden dagligen. Varje persons rättssäkerhet, 

vilket förmansprövning bland annat är tänkt att skydda167, är alltså reducerad till en okulär 

besiktning och ett eventuellt kortare förhör. Eftersom omhändertagandet inte grundar sig 

på brott, eller misstanke om brott, gäller inte heller några av de rättssäkerhetsgarantier 

som gäller för brottmålsförfarandet.168 Samtidigt är bedömningen arbiträr så till vida att 

kraven i LOB visserligen är objektiva medan tolkningen av vem som är förmögen att ta 

hand om sig själv är individuell. Om t.ex. beslutsfattande polisman beskriver hur den 

omhändertagne agerade i anslutning till omhändertagandet kanske detta kan tänkas 

påverka förmannens beslut till skillnad från om denne endast genomfört en okulär 

besiktning.  

 

I en departementspromemoria från 2001 undersöktes hur den s.k. ordinära prövningen169 

fungerade.170 Där framkom ingen kritik mot hur den ordinära förmansprövningen sköttes. 

Tvärtom sades att de vakthavande befälen som hade ansvar för förmansprövningen 

tycktes ha god erfarenhet och gott omdöme gällande de frågor som förmansprövningen 

omfattar.171 Vidare ansåg polismyndigheterna själva att förmansprövningen fungerade 

tillfredställande och att förmännen hade erforderlig kompetens för uppgiften. Frågan är 

vilka slutsatser som egentligen kan dras genom att tillfråga en myndighet om vad den 

själv anser om sin kompetens. Omhändertaganden enligt LOB är i mångt och mycket en 

”stängd verkstad” och den informationen som når samhället kan i huvudsak antas vara 

den information som når pressen och som kan verifieras, t.ex. dödsfall i arrest. 

 

Det förekommer att folk dör i samband med omhändertagande enligt LOB. I 

departementspromemorian konstateras också att det har blivit en allt svårare uppgift för 

                                                           
165 SOU 1968:55 s. 230, 250 ff och 355 f.  
166 Dagens nyheters hemsida. 
167 FAP 255-1 2 kap. 
168 Ds 2001:31 s. 52. 
169 Motsatsen till förmansprövning på distans, mer om detta nedan. 
170 Ds 2001:31. 
171 Ds 2001:31 s. 52. 
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polismän att bedöma om en person är i behov av sjukvård.172 Anledningen till detta är 

flera men en stor bidragande orsak är att blandmissbruket har blivit allt vanligare.173 Med 

blandmissbruk menas, vanligtvis, en person som förtär alkohol i kombination med andra 

droger eller läkemedel. Flertalet narkotiska preparat innehåller opioder vilket har en 

andningshämmande effekt. Blandas alkohol med dessa droger kan det leda till hjärtstopp 

eller andningsstopp. Flera dödsfall i polisarrester har varit ett resultat av blandmissbruk 

eller akut alkoholförgiftning.174 Andra risker än sjukdom relaterat till själva 

berusningsmedlet är sjukdom med berusningsliknande symptom. JO har flera gånger 

prövat omhändertagande av personer som har diabetes.175 I Missbruksutredningen176 

konstaterades att det huvudsakliga ansvaret för vården ska vila på landstinget och 

sjukvården.177 Det menades dels att uppgiften som kommer med LOB ligger långt ifrån 

polisens kärnuppgifter178, dels att polisen har svårt att tillgodose den vård och 

övervakning som uppdraget kräver.179 Utredningens resultat går alltså stick i stäv med 

enkätundersökningen i departementspromemorian, vilket förstärks av att omhändertagna 

personer också dör i polisens arrest. Statistiken är undermålig och argument om vad som 

hade skett med en person om denne istället för fyllecell hade placerats under läkarvård är 

vansklig eftersom det aldrig med visshet går att avgöra. I pressen har det dock diskuterats 

att dödsfall hade kunna undvikas om personen hade hamnat under vård.180 Samtidigt är 

det inte långsökt att anta att ett sjukhus med sin kompetens, expertis, erfarenhet och 

utrustning har otroligt mycket godare förutsättningar att vårda människor än vad polisen 

har. 

 

I JO 1998/99 s. 118 avslutar JO sin bedömning med att konstatera att den ordning som 

förmansprövning på distans innebär enligt FAP 255-1 inte tillgodoser de krav på 

rättssäkerhet som förutsattes vid tillkomsten av LOB. Denna kritik redogjordes för i 

departementspromemorian där det i enkätundersökningar framkom att polisen själv inte 

var helt nöjda med hur förmansprövning på distans fungerade.181 Denna kritik föranledde 

                                                           
172 Ds 2001:31 s. 15. 
173 A.a. s. 16. 
174 A.st. 
175 JO Dnr 5244-2011 och JO 1979/80 s. 134. 
176 SOU 2011:35. 
177 A.a. s. 34. 
178 PL 2 §. 
179 SOU 2011:35 s. 124. 
180 Sveriges televisions hemsida. 
181 Ds 2001:31 s. 49 f. 
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utredningen att söka alternativ för att förbättra rättssäkerheten för den enskilde. 

Polismyndigheten i Västernorrlands län hade sedan årsskiftet 2000/01 använt sig av en 

bild- och ljudöverföringsteknik. Tekniken låter förmannen se den omhändertagne i 

realtid. Utredningen förkastade dock denna lösning eftersom den inte i tillräcklig grad ger 

den information som skulle getts om förmannen varit närvarande, t.ex. kan inte 

förmannen se pupiller, känna lukter, tydligt se och höra den omhändertagnes talförmåga 

m.m.182 Utredningen lämnade också ett förslag på att det, åtminstone vid 

förmansprövning på distans skulle ske ett alkoholutandningsprov på den 

omhändertagne.183 Varken utredningen eller JO har fått något gehör för sin kritik och sina 

förslag, förmansprövningen ser i allmänhet ut som den gjorde när FAP 255-1 kom till. 

 

6.2 LOB och rättssäkerhet – Fallstudie och diskussion 

Ett för uppsatsen centralt JO-fall är JO 2009/10 s. 64. En polispatrull stöter på två tjejer 

på en cykel. Klockan är en bit efter tre på morgonen den 1 januari 2007. Tjejerna har varit 

ute och firat nyår och ska nu ta sig hem, varpå den ena tjejen skjutsar den andra på sin 

cykel. Polispatrullen noterar att cykeln saknar belysning och beslutar sig för att stanna 

tjejerna. Härifrån går historierna isär. Tjejerna menar att en av poliserna har varit otrevliga 

varpå tjejerna har gjort sig lustiga över poliserna genom att fråga om de inte hade bättre 

saker att göra och att detta skulle vara anledningen till omhändertagandet då den 

omhändertagna tjejen, Maria, inte varit särskilt berusad. Polisen menar å sin sida att Maria 

varit aggressiv som ett resultat av sin berusning och att det var tydligt att hon utgjorde en 

fara för sig själv och andra med denna aggressivitet. Samtidigt är hon en fara för sig själv 

genom sitt agerande i trafiken. Resultatet är dokumenterat; den ena tjejen skriver under 

en ordningsbot medan Maria omhändertas enligt LOB. Maria menar att hon inte alls var 

så pass berusad att hon skulle omhändertas och beslutade sig för att anmäla händelsen till 

JO som också valde att pröva ärendet.  

 

JO inleder sin bedömning med följande 

 

”Jag vill först framhålla att det är utomordentligt vanskligt att vid en granskning i 

efterhand avgöra om ett omhändertagande enligt LOB var korrekt eller inte. Det är 

                                                           
182 A.a. s. 57. 
183 A.a. s. 75 f. 
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givetvis näst intill omöjligt för den som inte själv befunnit sig på plats att efteråt bedöma 

om en person var så pass berusad att han eller hon inte kunde ta hand om sig själv eller 

utgjorde en fara för sig själv eller för någon annan … ”184  

 

I polismyndighetens yttrande konstaterar polisinspektör Beatrice Damirjian, inre befäl 

och förman vid tiden för omhändertagandet, att hon inte minns händelsen särskilt men att 

hon utgår från att hon har gjort bedömningen att Maria var så påverkad att hon skulle 

omhändertas. Hon hade heller inte fört några anteckningar vid tillfället.185 Ärendet slutar 

i att JO inte anser sig ha underlag att kritisera omhändertagandet men att denne erinrar att 

det ur rättssäkerhet- och kontrollsynpunkt är av vikt att omständigheterna som föranlett 

omhändertagandet dokumenteras på ett fullständigt och korrekt sätt.186 

 

Fallet visar enligt mig på tydliga brister i rättssäkerhet. I polisens yttrande säger Bengt 

Nilsson, inre befäl och ansvarig förman som avlöste Beatrice Damirjian, att det kanske 

inte var så mycket Marias berusningsgrad som hennes beteende som gjorde att hon blev 

omhändertagen.187 JO konstaterar också att denne tidigare har erinrat att det, visserligen 

i samband med omhändertagande enligt PL 13, inte är en tillräcklig förutsättning att 

omhänderta någon som är ”uppkäftig” eller ”otrevlig”.188 JO säger också att mycket pekar 

på att det är Marias något omogna beteende som i hög grad kommit att påverka beslutet.189 

Detta är inte sig tillräckligt, men är samtidigt inte ett hinder för ett omhändertagande på 

grund av att den berusade är en fara i trafiken och genom detta utgör en fara för sig själv, 

vilket JO inte kunde kommentera eftersom dokumentationen inte var tillräcklig.190 Marias 

rättssäkerhet, som av utredningen i förarbetena till LOB sades skulle bestå i en 

domstolsprövning, är i detta konkreta fall reducerat till: 

 

- En polisman, som Maria menar är upprörd, och dennes kollegor. 

- Ett vakthavande befäl som inte minns eller har dokumenterat händelsen. 

- Ett annat vakthavande befäl som menar att det är Marias beteende, och inte 

berusningsgrad, som var grunden för omhändertagandet. 

                                                           
184 JO 2009/10 s. 67. 
185 A.a. s. 65. 
186 A.a. s. 68. 
187 A.a. s. 65. 
188 A.a. s. 68. 
189 A.a. s. 67 f. 
190 A.a. s. 67. 
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- Ett ”extraordinärt” prövningsorgan (JO) som inleder sin bedömning med att 

klargöra att dennes uppgift i realiteten i princip är omöjlig at genomföra. 

 

Hade det varit så, vilket är omöjligt att besvara, att det saknades skäl att omhänderta Maria 

hade det aldrig i detta scenario gått att påvisa. Man kan fråga sig om det är rimligt att för 

en frihetsberövande åtgärd både ha subjektiva bedömningsmoment och ett system som 

inte tillåter en ordentlig granskning i efterhand, något som i synnerhet kan ifrågasättas ur 

rättssäkerhetssynpunkt. Den valda definitionen av rättssäkerhet innebar 

myndighetsutövning som i hög grad är förutsebara och i hög grad etiskt godtagbara.191 

Med den definitionen finns det goda skäl att ifrågasätta om detta omhändertagande var 

rättssäkert. Sett till diskussionen om rättssäkerhetsgarantier är det vidare, i bästa fall, 

tveksamt om förmansprövningen och JO är tillräckliga för att anse fungera som fria och 

oavhängiga domstolar.192  

 

7 Rättsverkningar 

7.1 Allmänt  

Omhändertaganden enligt LOB är i sig självt ett intrång i den omhändertagnes rättigheter 

såväl som dennes integritet. Ovan har berörts att effekterna av en LOB inte börjar och 

slutar med omhändertagandet utan att det kan finnas ytterligare rättsliga konsekvenser av 

ett omhändertagande. I denna del ska redogöras för några av dessa rättsverkningar, vilka 

kan få betydligt större konsekvenser för den enskilde än själva omhändertagandet. 

 

7.2 Återkallelse av körkort 

Även före avkriminaliseringen av fylleri fanns det flertalet rättsverkningar som hade 

samband med själva fylleriet. En rättsverkning var att den som gripits för fylleri kunde få 

sitt körkort återkallat.193 För återkallelse rådde i princip presumtion och det var endast om 

personen ändå var uppenbart skötsam som denne fick behålla körkortet.194 

 

För att få framföra en bil i trafik i Sverige förutsätts det att föraren har ett giltigt körkort 

enligt Körkortslagen (1998:448, KKL) 2 kap 1 §. För att ett körkort ska få utfärdas krävs 

                                                           
191 Se kapitel 2.3 ovan. 
192 Se kapitel 2.6 ovan. 
193 SOU 1968:55 s. 118. 
194 Prop. 1975/76:113 s. 26. 
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det enligt KKL 3 kap 1 § att den sökande har ett körkortstillstånd, är permanent bosatt i 

Sverige eller har studerat här i 6 månader, är tillräckligt gammal för respektive körkort 

och har avlagt ett godkänt förarprov. För att få ett körkortstillstånd förutsätts det att man 

i enlighet med KKL 3 kap 2 § st. 1 är lämplig med hänsyn till sina personliga och 

mediciniska förhållanden. KKL 3 kap 2 § st. 2 föreskriver att lämplighet med hänsyn till 

de personliga förutsättningarna förutsätter att sökanden inte är opålitlig i 

nykterhetshänseende. Om en person inte är lämplig kan denne inte heller få ett 

körkortstillstånd och kan således inte få ett giltigt körkort. Även den som redan har ett 

körkort förutsätts vara kontinuerligt lämplig i nykterhetshänseende och riskerar att få sitt 

körkort återkallat om denne inte är det, enligt KKL 5 kap 3 § p. 5. Tanken är att rekvisiten 

i de båda lagrummen ska korrespondera med varandra.195 

 

I de äldre förarbetena sades det att om någon omhändertagits flera gånger under en kortare 

period utgör detta starka indikationer på olämplighet.196 Idag åligger det 

Transportstyrelsen att skyndsamt utreda en persons lämplighet om det finns anledning att 

anta att denne inte uppfyller förutsättningarna, enligt KKF 5 kap 2 §. För att utreda har 

Transportstyrelsen möjlighet att såväl förelägga den som utreds att inkomma med 

läkarintyg, enligt KKL 10 kap. 3 §, som att höra socialnämnd, polismyndighet eller annan 

myndighet om det har betydelse för ärendet.197 Finner Transportstyrelsen att personen 

inte är lämplig i nykterhetshänseende ska körkortet återkallas. Den som blivit av med 

körkortet kan överklaga beslutet hos förvaltningsrätten i enlighet med KKL 8 kap. 

Förhållandet mellan lämplighet i nykterhetshänseende och omhändertagande enligt LOB 

har prövats ett antal gånger av Högsta förvaltningsdomstolen (då Regeringsrätten). 

 

I RÅ 1983 2:10 hade en person blivit omhändertagen enligt LOB vid två tillfällen inom 

loppet av två månader. Regeringsrätten konstaterade att det i enlighet med förarbetena 

ska ske en utredning om någon omhändertas enligt LOB på detta sätt, men att 

omhändertaganden inte enskilt är tillräckligt för att påstå att personen är olämplig i 

nykterhetshänseende. Rätten ansåg att utredningen var alldeles för knapphändig för att 

dra någon egentlig slutsats om personens lämplighet, varför personen endast fick en 

varning. 

                                                           
195 Prop. 1997/98:124 s. 74. 
196 Prop. 1975/76:155 s. 77. 
197 JO 1982/83 s. 193. 
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I RÅ 1986 ref. 113 hade en person omhändertagits vid tre tillfällen inom loppet av ett år 

och fyra månader. Regeringsrätten menade att detta talade för att personen var olämplig 

i nykterhetshänseende. Däremot visade, menade Regeringsrätten, socialnämndens 

utredning inget som pekade på att personen var olämplig. Tvärtom hade personen skött 

sig mycket väl, omhändertaganden till trots. Återkallelse skedde inte. 

 

Samlat kan sägas att Regeringsrätten, sedermera Högsta förvaltningsdomstolen, är 

restriktiv med att återkalla körkort. Av praxis framgår det tydligt att det finns ett stort 

utredningskrav på Transportstyrelsen och det är särskilt tydligt att den äldre modellen, 

där fylleriförseelse i princip automatiskt betydde indraget körkort, inte längre är gällande. 

Det som kan utläsas ur ovan refererade RÅ-fall är också att omständigheterna för 

omhändertagandet inte är särskilt utförliga i domen. Rätten har inte att ta ställning till 

några omständigheter kring omhändertagandena utan de fungerar bara som en 

beståndsdel i en helhetsbedömning. Före avkriminaliseringen av fylleriet fanns 

möjligheten för den som dömts att överklaga själva fylleriet, något som inte är möjligt 

idag. Det är ändock tydligt att omhändertagandet, åtminstone i den äldre högsta instans-

praxisen, är en helhetsbedömning och att ett omhändertagande inte i sig självt är 

utslagsgivande i frågan om indraget körkort. 

 

7.3 Återkallelse av vapenlicens 

Att inneha ett vapen och ammunition är som utgångspunkt inte tillåtet. Den som utan 

tillåtelse innehar ett skjutvapen utan tillåtelse begår ett brott med fängelse i straffskalan. 

För att det ska vara tillåtet för en enskild att inneha skjutvapen eller ammunition krävs 

det en licens enligt vapenlagen (1996:67, VL) 2 kap. 1 §. Syftet med VL sägs i förarbetena 

vara att dels ha kontroll över vapenmängden i landet och dels kontrollera att endast 

ansvarskännande personer får ha tillgång till vapen.198 Vid en prövning om huruvida 

tillstånd till vapen ska ges görs det normalt en slagning i körkortsregistrets belastningsdel, 

där också omhändertaganden enligt LOB finns antecknade.199 I samband med detta 

prövas den sökandes skötsamhet i nykterhetshänseende.200 Om sökanden har blivit 

omhändertagen ska det normalt ha förflutit två år från den dagen omhändertagandet 

                                                           
198 SOU 2001:87 s. 89. 
199 A.a. s. 90. 
200 A.st. 
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skedde för att tillstånd ska ges.201 Det räcker alltså med ett omhändertagande enligt LOB 

för att en person inte längre ska ha möjligheten att få ett vapentillstånd, i vart fall inom 

en tvåårs-period. Det finns inga krav på vidare utredningar utan det är själva 

omhändertagandet som påvisar att personen är olämplig. 

 

Även den som redan har en vapenlicens kan bli av med denna enligt VL 6 kap 1 §. I VL 

6 kap 1 § a. sägs att ett tillstånd om att inneha ett skjutvapen skall återkallas om 

tillståndshavaren har visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen. Vad gäller personer 

som redan innehar en vapenlicens och blir omhändertagna enligt LOB har 

Regeringsrätten prövat detta vid några tillfällen. När någon redan har en vapenlicens är 

det inte bara antalet omhändertaganden som är relevant utan här krävs det också någon 

form av utredning från socialnämnden. 

 

I RÅ 1989 ref. 17 sade regeringsrätten att alkoholmissbruk är ett skäl för att inte längre 

anses vara lämplig enligt VL 6 kap 1 § a. och att ett omhändertagande enligt LOB kan 

vara en manifestation av ett alkoholmissbruk. I fallet hade en person med vapenlicens 

blivit omhändertagen enligt LOB vid ett tillfälle. Regeringsrätten konstaterade att endast 

ett omhändertagande inte var tillräckligt för att återkalla vapenlicensen. 

 

Mot detta talar RÅ 1991 ref. 34 där en man inom loppet av 18 månader hade blivit 

omhändertagen vid tre tillfällen. Där sade regeringsrätten att denna omständighet i sig 

gav grund för bedömningen att mannen inte besatt det omdöme och ansvar som krävs för 

att vara betrodd med skjutvapen. Av fallet att döma var alltså omhändertagandena 

tillräckligt underlag för att återkalla licensen. 

 

Även vad gäller vapen tycks för licensinnehavaren finnas en form av rättssäkerhet när 

omhändertagandena prövas, med undantag för RÅ 1991 ref. 34. Om någon som redan har 

en licens omhändertas prövas normalt denna persons pålitlighet i nykterhetshänseende i 

stort, där en utredning likt den om körkortet görs av socialnämnd. Den som däremot söker 

en vapenlicens har inte samma skydd. Ett enda omhändertagande kan vara tillräckligt för 

att förhindra en sökande att motta en vapenlicens.202 

 

                                                           
201 RPSFS 2009:13, FAP 551-3 s. 9. 
202 SOU 2001:87 s. 90. 
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7.4 LVU  

Ovan nämnda rättsverkningar är de som har funnits historiskt och som fortfarande finns 

idag. Det finns dock tecken på att det finns ytterligare rättsverkningar av LOB som inte 

omnämns i samma utsträckning. I en artikel publicerad av Dagens Nyheter, ”Att fylla en 

cell”, räknas de ovan nämnda rättsverkningarna upp.203 Utöver dessa framgår det av 

artikeln att ett omhändertagande kan innebära ”en försvårande omständighet i till exempel 

en vårdnadstvist” 204. Vid materialinsamlingen inför denna uppsats upptäckte jag att LOB 

även omnämns flitigt vid bedömningen av ett beslut enligt LVU. Meningen med detta 

segment är att närmare undersöka om och i så fall hur ett omhändertagande kan påverka 

bedömningen vid ett omhändertagande enligt LVU. Eftersom en djuplodande diskussion 

om LVU:s kriterier faller utanför ramen för denna uppsats presenteras dessa endast i dess 

mest elementära form. 

 

LVU reglerar tvångsomhändertaganden av barn och ungdomar. Detta kan ske antingen 

på grund av den unges beteende, jämte 3 §, eller om föräldern i enlighet med 2 § inte 

uppfyller de minimikrav samhället ställer. Om föräldern utsätter den unge för psykisk 

eller fysisk misshandel, otillbörligt utnyttjar den unge eller om föräldern brister i 

omsorgen ska beslut om vård fattas. I förarbetena till LVU sägs att brister i omsorg, utöver 

vanvård genom utebliven mat eller sjukvård, också kan vara att den unge inte får sitt 

behov av känslomässig trygghet tillfredsställt på grund av förälderns missbruk.205 Det 

underlag som domstolen har att avgöra ärendena på är i huvudsak den utredning som 

socialnämnden har en skyldighet att utföra i enlighet med socialtjänstlagen (2001:453, 

SoL) 11 kap. Det nämns inget specifikt om vilken innebörd ett omhändertagande enligt 

LOB av en förälder har för bedömningen om dennes eventuella missbruk eller förmåga 

att inte brista i omsorgen av sitt barn. Däremot finns det stora mängder praxis från 

underrätterna som, i samband med påstående om missbruk, påtalar att föräldern tidigare 

blivit omhändertagen enligt LOB.206  

 

En synnerligen intressant dom är domen i mål nr 2632-13 Kammarrätten i Sundsvall. 

Två barn hade omhändertagits i enlighet med LVU 2 § då modern och hennes sambo inte 

                                                           
203 Dagens nyheters hemsida. 
204 Dagens nyheters hemsida. 
205 NJA II 1990 s. 129 och prop. 1989/90:28 s. 65. 
206 Se t.ex. Kammarrätten i Göteborg Mål nr 4437-14, Kammarrätten i Sundsvall Mål nr 1793-14. 
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uppfyllde de krav som ställs på en förälder. Socialnämnden menade att modern hade 

alkoholproblem vilket modern menade att hon inte hade. I kammarrättens domskäl sades 

att moderns påstående om små intag av alkohol bland annat motsades av att hon blivit 

omhändertagen enligt LOB oktober 2013. Domstolen fortsatte med att säga; ” … Detta 

visar att N.N. har en bristande insikt i sin alkoholkonsumtion och de konsekvenser det 

medför”. Barnen blev sedermera, bl.a. på grund av moderns missbruk, omhändertagna 

enligt LVU. 

 

Vad gäller den unge själv statuerar LVU 3 § att vård ska beslutas om den unge utsätter 

sin hälsa för påtaglig risk att skadas genom missbruk m.m. Även vid denna bedömning 

finns flertalet fall från underinstanserna där LOB har presenterats som ett bevis för 

missbruk.207 

 

Varken för LVU 2 § eller 3 § finns det några egentliga riktlinjer för vad en LOB ska 

innebära. Klart är dock att LOB används i bevissyfte i en väldigt stor utsträckning. Det är 

visserligen inte det enda beviset men genom att läsa olika socialnämnders utredning får 

det antas ha en ganska stor betydelse. I Kammarrätten i Sundsvall dom 863-14 säger 

utredningen: 

 

”Socialnämnden har framhållit att N.N. dricker alkohol två till tre helger per månad och 

att han då kan dricka åtta till tio starköl per tillfälle … N.N. har vidare omhändertagits 

enligt LOB den 26 december 2013.” 

 

Det finns inga tydliga riktlinjer för hur en LOB behandlas i en LVU-process. Det enda 

som finns att tillgå är praxis från underrätterna vilket måste behandlas med stor 

försiktighet. Det är svårt att föra några strikt rättsdogmatiska argument för att avgöra om 

LOB kan få en rättsverkan i en LVU-process. Utifrån mer alldaglig argumentation synes 

det dock ha en uppenbar påverkan på resultatet bara sett till kvantiteten av omnämnda 

omhändertagen enligt LOB i LVU-domarna. Finns ett omhändertagande omnämns det i 

socialnämndens utredning, vilket också i stor del är underlaget som domstolen sedan 

fattar beslut på. Det får antas att socialnämnden inte skulle påpeka omhändertaganden 

enligt LOB om det inte hade någon inverkan. I ovan nämnda mål 2632-11 från 

                                                           
207 Se t.ex. Kammarrätten i Sundsvall 863-14 och Kammarrätten i Jönköping 764-14. 
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Kammarrätten i Sundsvall tycker jag att det är tämligen tydligt att omhändertagandet 

enligt LOB är en av de avgörande faktorerna för domstolen när denna fattar beslut om 

fortsatt vård enligt LVU. 

 

7.5 Vårdnadstvister 

I tvister rörande vårdnad, boende och umgänge om barn är det barnets bästa som ska vara 

avgörande för alla beslut rörande barnet, i enlighet med föräldrabalken 6 kap. 2 b §. Enligt 

FB 6 kap. 17 a § kan föräldrar få hjälp av socialtjänsten i den kommun där barnet är bosatt 

att upprätta ett avtal som reglerar frågor rörande vårdnad, boende och umgängen. 

Socialtjänsten måste då godkänna avtalet och ska se till att frågor rörande vårdnad, 

boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Om tvisten når domstol har tingsrätten en 

utredningsskyldighet i vårdnadstvister, vilket bland annat innebär att de ska uppdra åt 

socialnämnden att utföra en så kallad vårdnadsutredning i enlighet med FB 6 kap. 19 §. 

Syftet med utredningen är att bedöma vad som är barnets bästa i det enskilda fallet. 

Utredarens uppgift är att inhämta diverse material för att kunna göra en analys av 

allmänna risk- och skyddsfaktorer.208 

 

Socialstyrelsens allmänna råd säger att det av vårdnadsutredningen ska framgå under 

vilka yttre förhållanden föräldrarna lever som kan påverka deras omsorgsförmåga, t.ex. 

om någon av föräldrarna har problem med alkohol.209 Det framgår vidare att utredaren 

bör hänvisa till utdrag ur socialtjänstens register och RPS belastnings- och 

misstankeregister om sådana finns. Vid utredarens bedömning av vad som är bäst för 

barnet ska utredaren bland annat beakta myndighetsregister som kan vara av betydelse 

för föräldrarnas omsorgsförmåga.210 Detta får antas inbegripa omhändertaganden enligt 

LOB som kan användas för att påvisa en missbruksproblematik. 

 

Att omhändertaganden enligt LOB kommer på tal i vårdnadstvister omvittnas av mer eller 

mindre samtliga advokater jag har talat med som arbetar med detta. Det finns däremot 

ingen tillgänglig praxis eller underrättsdomar som kan påvisa hur domstolen förhåller sig 

till omhändertaganden enligt LOB.  

 

                                                           
208 Socialstyrelsens handbok, s. 247 f. 
209 SOSFS 2012:4 (S) s. 15. 
210 Socialstyrelsens handbok, s. 246. 
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7.6 Sammanfattning  

Det är tydligt att omhändertaganden enligt LOB har någon form av betydelse i samtliga 

ovan diskuterade processer, även om betydelsen tycks variera. Vad gäller 

omhändertaganden enligt LOB och frågor om vapenlicens och körkort tycks 

rättssäkerheten vara tämligen god. Återkallelse kräver socialtjänstens utredning och en 

helhetsbedömning. Det finns ett visst mått av förutsebarhet i att det krävs flertalet 

omhändertaganden samtidigt som antalet omhändertaganden i kombination med 

helhetsbedömningen gör processen, enligt mig, etiskt godtagbar. Annorlunda förhåller 

det sig med exemplet gällande LVU där det kan handla om ett enskilt omhändertagande 

enligt LOB, samtidigt som det inte är tydligt hur omhändertagandet vägs med de andra 

omständigheterna. I dessa fall är det svårt att tala om förutsebarhet eller etisk 

godtagbarhet, i synnerhet när den enskilde menar att omhändertaganden skett på felaktiga 

grunder utan att domstolen prövar detta. 

 

8 LOB och EKMR art. 6 – Rätten att få sin 

tvist prövad 

8.1 Diskussionen vid lagens tillkomst 

När LOB författades utgick utredningen från att det skulle finnas en möjlighet till 

domstolsprövning i efterhand. Utredningen framhåller att ett omhändertagande enligt 

LOB är ett frihetsberövande som kan få betydande konsekvenser för den enskilde.211 

Utredningen menade att prövningen av ett frihetsberövande är ett rättssäkerhetskrav som 

bör gälla alla frihetsberövanden.212 Dessutom understryker utredningen att LOB kan ha 

rättsverkningar som sträcker sig längre än själva omhändertagandet och att det därför 

finns särskilt starka skäl att tillgodose kravet på en rätt till överprövning.213 Utredningen 

finner att allmän domstol är bäst lämpad att avgöra om ett omhändertagande har varit 

lagligen grundat. Om domstolen finner att förutsättningar för omhändertagande saknas, 

menade utredningen, att alla rättsverkningar som hörde ihop med omhändertagandet 

skulle upphöra.214 Flertalet remissinstanser höll med om att rätten till domstolsprövning 

                                                           
211 SOU 1968:155 s. 358. 
212 A.a. s. 351. 
213 A.st. 
214 A.a. s. 352 ff.  
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skulle vara standard, även om vissa menade att prövning istället skulle ske i 

förvaltningsrätt.215  

 

Endast ett fåtal ställde sig kritiska till förslaget, däribland Länsnykterhetsnämnden i 

Malmöhus län, som menade att ett dylikt förfarande skulle strida mot de ordinära 

processreglerna eftersom åklagare saknas och domstolen själv skulle behöva införskaffa 

utredning.216 Departementschefen menar å sin sida att överprövning i domstol inte är 

lämpligt. Denne säger att mycket av Fylleristraffutredningens förslag bottnar i det tidigare 

förhållandet där rättsverkningarna hade ett direkt samband med polisingripandet.217 Dep. 

Chefen menar att, i och med det nya systemet, ett omhändertagande ”inte skall förbindas 

med följdverkningar av denna automatiska karaktär och över huvud taget inte skall kunna 

utgöra en självständig grund för ett ingripande i efterhand från myndighets sida.”218 

 

Därefter lämnas förslaget att polisman skyndsamt ska anmäla ett omhändertagande till 

sin förman i enlighet med LOB 5 §, vilket ersätter möjligheten till domstolsprövning.219 

 

Oavsett vad Dep. Chefen sade har det visat sig att ett omhändertagande enligt LOB än 

idag har en stor effekt på andra myndigheters beslut, även om dessa inte kan sägas ge 

automatiska beslut. Det kan argumenteras för att de skäl Dep. Chefen presenterade mot 

ett domstolsprövande till viss del saknar grund i dagens lagstiftning. Denne diskuterade 

utifrån hur systemet var tilltänkt att fungera när det tillkom medan vi nu kan studera hur 

reglerna appliceras i realiteten. Samtidigt är det märkligt att utredningen och majoriteten 

av remissinstanserna förväntande sig en möjlighet att kunna pröva frihetsberövandet i 

domstol, inte nödvändigtvis eftersom det är ett frihetsberövande, utan för att de 

efterkommande rättsverkningarna kunde vara av en väldigt allvarlig karaktär. Jag menar 

att detta fortfarande är ett problem, ett problem som Dep. Chefen utgick från skulle lösa 

sig i och med det nya systemet, vilket inte skedde. Redan förarbetena till LOB väcker 

funderingar på om det borde finnas en möjlighet till domstolsprövning. För att ytterligare 

förstärka denna poäng studeras nu EKMR art. 6 – rätten till en rättvis rättegång. EKMR 

behandlades överhuvudtaget inte i förarbetena till LOB varför det kan tänkas att 

                                                           
215 Prop. 1975/76:113 s. 67. 
216 A.prop. s. 68. 
217 A.prop. s. 118. 
218 A.st. 
219 A.prop. s. 125. 
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förutsättningarna för gällande rätt har förändrats. Kan EKMR art. 6 innefatta ett krav på 

Sverige att tillåta en enskild att angripa ett omhändertagande enligt LOB när det detta 

påverkar en annan myndighets beslut? Detta ska utredas nedan. 

 

8.2 EKMR artikel 6 

8.2.1 Inledning 

En grundläggande rättssäkerhetsgaranti får sägas vara att få möjligheten att få sina tvister 

om rättigheter prövade i domstol. För att fylla denna funktion måste också processen i 

domstolen vara utformad på ett sätt så att den inrymmer vissa rättssäkerhetsgarantier.220 

Dessa elementära rättssäkerhetsgarantier behandlas i EKMR art 6. Artikeln består av tre 

punkter, där de senare två faller utanför ramen för detta arbete.221 Den första punkten är 

omfattande och har många gånger, kanske flest av alla artiklar, behandlats i praxis från 

ED.222 Nedan kommer redogöras för hur rekvisiten i artikeln ska tolkas. 

 

Som tidigare nämnts är det ED som har att tolka rekvisiten i EKMR, även detta begrepp 

– tvist om rättighet – har en autonom innebörd.223 Skulle begreppen tolkas strikt enligt 

nationell rätt skulle inget europeiskt rättighetsminimum uppnås samtidigt som staterna 

skulle ha möjlighet att kringgå de materiella rättigheter EKMR är tänkt att skydda genom 

att i nationell rätt omklassificera olika handlanden. Det är alltså ointressant hur en tvist 

klassificeras i nationell rätt, det är den faktiska tvistens innehåll som ska prövas mot 

artikeln.224 För att EKMR art. 6 ska vara applicerbar krävs det att det föreligger en ”tvist”. 

Tvisten ska vidare beröra ”rättigheter och skyldigheter” som i någon mening måste vara 

erkända i nationell rätt – art. 6 ger inga självständiga rättigheter. Det måste alltså finnas 

en annan rättighet som art. 6 ger vissa rättssäkerhetsgarantier.225 Slutligen måste dessa 

rättigheter och skyldigheter vara ”civila” i konventionens mening. I doktrin brukar 

förutsättningarna för att art. 6 ska kunna appliceras summeras som: 

 

a) att det föreligger en reell och seriös tvist mellan en enskild – fysisk eller 

juridisk – person och en annan person eller en myndighet, 

                                                           
220 A.st. 
221 P.2 behandlar oskyldighetspresumtion för brottsmisstänkta och P.3 om minimum rättigheter för en 

brottsanklagad. 
222 Danelius s. 146. 
223 Georgiadis v. Greece st. 34. 
224 Georgiadis v. Greece st. 34. 
225 James and others v. The United Kingdom st. 81. 
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b) att tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den nationella rätten, och 

c) att denna rättighet är en civil rättighet.226 

 

8.2.2 Reell och seriös tvist 

Begreppet tvist måste, enligt ED, ges en substantiell och inte en formell mening för att 

fylla sin funktion.227 Domstolen måste titta längre än den nationella språkliga 

formuleringen av rättigheten och se till den reella situationen och de omständigheter som 

är för handen.228 Begreppet tvist tolkas alltså tämligen generöst. Vidare ska tvisten vara 

av en reell och seriös natur.229 Kravet är inte ställt särskilt högt. Det föreligger en sorts 

presumtion för att tvister oftast är reella och seriösa förutsatt att det inte föreligger klara 

indikationer på motsatsen.230 Till exempel ansågs inte att klagomål från en 

institutionaliserad man, som menade att hans liv var i fara då staten på samma fängelse 

som mannen tillät HIV-smittade fångar, vara av reell och seriös natur.231 Ett annat 

exempel är det svenska fallet Stockholms Försäkrings- och skadeståndsjuridik v. Sweden 

där tvisten rörde huruvida konkursförvaltararvode skulle utgå ur boet efter det att 

konkursen hävts – något som reglerades tydligt i nationell rätt. 

 

Tvisten behöver inte endast handla om huruvida en rättighet finns. Den kan också handla 

om hur långt en existerande rättighet sträcker sig, och det kan handla om såväl frågor 

kring lagen som frågor om fakta.232 

 

Slutligen måste resultatet av tvisten vara direkt avgörande för rättigheten i fråga.233 Om 

resultatet av tvisten inte säkerställer rättigheten som återfinns i nationell rätt kan inte 

tvisten anses vara reell och seriös. Exempel på sådana situationer är enskildas klagomål 

på förlängningen av ett kärnkraftverks verksamhetslicens.234 De omtvistade rättigheterna 

var rätten till liv, fysisk integritet och egendom. Domstolen menade att det inte kunde 

visas ett tillräckligt samband mellan de klagandes rättigheter och tvisten. De kunde inte 

                                                           
226 Danelius s. 150. 
227 Le Compte, Van Leuvren and De Meyere v. Belgium st. 45. 
228 Gorou v. Greece (No. 2) st. 29. 
229 Se t.ex. Sporrong and Lönnroth v. Sweden st. 81. 
230 Rolf Gustafson v. Sweden st. 39. 
231 Skorobogatykh v. Russia. 
232 Benthem v. The Netherlands st. 32. 
233 Micallef v. Malta st. 74. 
234 Balmer-Schafroth and Others v. Switzerland. 
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visa att det förelåg ett hot mot just dem och i synnerhet inte att hotet på något sätt var 

överhängande.235 

 

8.2.3 Rättighet med grund i den nationella rätten 

Påståendet om en nationell rättighet behöver inte vara välgrundat. Det räcker med att 

påståendet vilar på rimliga grunder (”arguable grounds”).236 Finns det rimliga grunder för 

att påstå en rättighets existens har personen rätt att få påståendet prövat av en domstol.237 

Eftersom art. 6 inte ger några egna materiella rättigheter måste rättigheten återfinnas i den 

nationella rätten. Om en rättighet finns, men att den är begränsad av någon form av 

diskretionär rätt för staten att avgöra huruvida rättigheten ska utgå, ska detta beaktas av 

domstolen. Att en rättighet inte är absolut fråntar emellertid inte rättigheten dess karaktär 

av att vara en rättighet. Staten kan alltså inte begränsa begreppet genom att lagstifta om 

begräsningar i rättigheter. Finns däremot ingen rättighet i nationell rätt är inte art. 6 

tillämplig.238 

 

8.2.4 Civila rättigheter och skyldigheter 

Tvisten ska också handla om civila rättigheter och skyldigheter. Det gäller alltså att reda 

ut vad som inbegrips i begreppet. Precis som alla andra rekvisit och begrepp i EKMR är 

detta autonomt. Begreppet är tämligen brett och det finns en stor mängd praxis som 

utvecklar rekvisitet. Det finns alltså ingen given definition utan man får söka i praxis för 

att söka avgöra om en rättighet anses vara en civil sådan. Många av de frågor som faller 

under detta begrepp inbegriper pengar och egendom. Det kan vara tvister om 

skadestånd239, om försäljning av alkoholhaltiga drycker240, om byggnadstillstånd241 eller 

om att driva en privatklinik242. Utöver denna kategori finns också sociala tvister. Det 

gäller t.ex. avskedning från en privat arbetsgivare och socialförsäkringsfrågor.243 Därtill 

                                                           
235 Balmer-Schafroth and Others v. Switzerland st. 40. 
236 Masson and Van Zon v. The Netherlands st. 48. 
237 Danelius s. 150. 
238 Roche v. The United Kingdom st. 119. 
239 Chaudet v. France. 
240 Tre Traktörer Aktiebolag v. Sweden. 
241 Sporrong and Lönnroth v. Sweden. 
242 König v. Germany. 
243 Buchholz v. Germany och Feldbrugge v. The Netherlands. 
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kommer familjerättsliga tvister, t.ex. arvsfrågor244 eller frågor om umgänge eller rätt till 

familjeliv enligt art. 8.245  

 

En annan central civil rättighet är rätten till frihet.246 ED har vid ett par tillfällen prövat 

art. 6 i förhållande till frihetsberövanden, där den frihetsberövande inte är misstänkt för 

brott.247 Ett fall rörde en man som nekades rättshjälp för att avgöra legaliteten i hans 

fortsatta tvångsintagning på den psykiatriska avdelningen i fängelset, där han avtjänade 

ett tidigare straff.248 Den belgiska regeringen menade att frihetsberövanden av personer 

på grund av deras psykiska besvär inte kunde subsumeras under civila rättigheter.249 ED 

fastställde dock att så var fallet.250 ED har efter detta i flera fall fastställt att rätten till 

frihet är att anse som en civil rättighet.251 

 

8.2.4 Rättvis rättegång och prövningens räckvidd 

Den prövning som EKMR art. 6 garanterar ska vara rättvis – ”fair”. Denna princip måste 

beaktas i förhållande till den erkända principen om ”margin of appriciation”. ED är 

såtillvida begränsad i sin övervakning. ED ska t.ex. som utgångspunkt inte ifrågasätta den 

nationella domstolens bevisvärdering, om inte uppenbara inslag av godtycklighet finns.252 

Detsamma gäller tolkningen av nationell rätt.253 Det är alltså inte ED:s uppgift att 

ifrågasätta den materiella rättvisheten av ett utslag i nationell domstol.254 Det domstolen 

däremot garanterar är en processuell rättvisa. Processen måste uppnå en viss standard. 

Art. 6 garanterar bl.a. att domstolen måste presentera tillräckliga skäl för sina domslut.255 

Välformulerade skäl visar att parterna verkligen har hörts.256 En del av processgarantin 

kan också sägas vara tanken om ”equality of arms”. En av parterna får inte försättas i en 

situation där dess möjlighet att presentera t.ex. bevis för sin sak är sämre än motpartens.257  

 

                                                           
244 Siegel v. France. 
245 W. v. The United Kingdom. St. 76-79. 
246 Aerts v. Belgium st. 59. 
247 Laidin v. France (no. 2), Slyusar v. Ukraine och Aerts v. Belgium. 
248 Aerts v. Belgium. 
249 Aerts v. Belgium st.58. 
250 Aerts v. Belgium st.59. 
251 Slyusar v. Ukraine st. 19-21. 
252 García Ruiz v. Spain st. 28-29. 
253 Perez v. France st. 82. 
254 Europarådets guide till artikel 6 EKMR s. 39. 
255 H v. Belgium st. 53. 
256 Europarådets guide till artikel 6 EKMR s. 45. 
257 Ankerl v. Switzerkand st. 38. 
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Frågan om prövningens räckvidd är även den viktig, även som en processgaranti. Om 

frågan kommer att handla strikt om legaliteten i ett visst förfarande blir den materiella 

rättssäkerheten lidande – t.ex. om en lag med oerhört stora godtyckliga moment prövas. 

ED har fastslagit att rätten till domstolsprövning måste vara effektiv. Det här ska 

inbegripa att parterna ska ha möjlighet att presentera alla observationer de anser vara 

relevanta för fallet. För att detta ska anses effektivt måste domstolen också höra258 

parterna. Domstolen har alltså en skyldighet att genomföra en ordentlig undersökning av 

de bevis, argument och påståenden som parterna tar fram.259 

 

8.3 EKMR art. 6 och LOB – Frihetsberövandet 

Som ovan nämnts finns det i doktrin en schematisk bild över vad som ska vara uppfyllt 

för att EKMR art 6(1) ska bli aktuell: 

 

a) att det föreligger en reell och seriös tvist mellan en enskild – fysisk eller 

juridisk – person och en annan person eller en myndighet, 

b) att tvisten gäller en rättighet som har sin grund i den nationella rätten, och 

c) att denna rättighet är en civil rättighet.260 

 

När någon omhändertas enligt LOB och den omhändertagne menar att de objektiva 

förutsättningarna enligt LOB 1 § inte var uppfyllda kan det sägas föreligga en tvist mellan 

denna person och polismyndigheten. Det föreligger normalt sett en presumtion för att 

tvisten är reell och seriös261 och det finns inget som pekar på motsatsen. Den 

omhändertagne är helt klart berövad friheten och det är den omhändertagne som på ett 

direkt sätt är drabbad. Rätten till frihet återfinns i nationell rätt. Utöver skyddet mot 

frihetsberövanden i RF 2 kap. 8 § är EKMR svensk lag, alltså är EKMR art 5 också att 

anse som en rättighet som har sin grund i den nationella rätten. Slutligen har ED i flera 

fall konstaterat att rätten till frihet är en civil rättighet. Det som talar emot att ED:s praxis, 

vad gäller frihetsberövanden, skulle vara applicerbart på omhändertaganden enligt LOB 

är att frihetsberövandena i ED:s praxis handlat om betydligt längre frihetsberövanden. 

Under diskussionen om EKMR art. 5 nämndes en begränsning i skyldigheten att pröva 

                                                           
258 Art. 6 ”Everyone is entitled to a fair … hearing”. 
259 Se t.ex. Kraska v. Switzerland st. 30. 
260 Danelius s. 150. 
261 Rolf Gustafson V. Sweden st. 39. 
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frihetsberövanden, alltså då frihetsberövandet var så pass kort att det inte ansågs rimligt 

att frammana en prövning.262 Huruvida det föreligger en liknande begränsning i art. 6 är 

ovisst. Det finns ingen praxis som berör frågeställningen. Samtidigt har domstolen i flera 

fall konstaterat att rätten till frihet är en civil rättighet. Rimligtvis måste varje kränkning 

av denna rätt, alltså i samma stund en person anses vara frihetsberövad i EKMR:s mening, 

också innebära att kriteriet för rätten till domstolsprövning är uppfyllt. I och med 

avsaknaden av tydlig praxis går det inte att dra en säker slutsats men ser man till syftet 

med EKMR, att upprätthålla en minimistandard för mänskliga rättigheter263, vore det 

märkligt att något så nyckfullt som tidsrymden för ett frihetsberövande skulle föranleda 

att rättssäkerhetsgarantier ansågs överflödiga. Särskilt då det i begreppet 

”frihetsberövande” enligt EKMR art. 5 redan har beaktats den tidsrymd någon har blivit 

begränsad sin rörelsefrihet.264 

 

Det är alltså i stor utsträckning oklart om LOB aktualiserar EKMR art. 6. Jag anser att det 

finns övervägande mycket som tyder på detta men kan endast konstatera att utan tydligare 

praxis kan inga säkra slutsatser dras. Lämpligast vore om ett omhändertagande enligt 

LOB prövades av ED, vilket framtiden får avgöra. 

 

8.4 EKMR art. 6 och LOB – rättsverkningar av LOB 

Utöver själva frihetsberövandet tillkommer ett antal övriga rättsverkningar av LOB. Den 

omhändertagne riskerar att få problem med bl.a. körkort och vapenlicens. Det har också 

visats att det föreligger ett samband mellan omhändertaganden enligt LOB vid 

prövningen om tvångsomhändertagande enligt LVU. Samtliga dessa tvister måste anses 

vara reella och seriösa som utgångspunkt. Alla finner också stöd i den nationella rätten. 

Körkortslagen (1998:488, KKL) för körkort, vapenlagen (1996:67) för vapen och rätten 

till privat och familjeliv återfinns direkt i EKMR art 8, där EKMR är lag i Sverige. Ovan 

har också presenterats ED:s syn på begreppet ”civila rättigheter”. Min bedömning är att 

såväl vapenlicens som körkort faller under detta begrepp. Båda är rättigheter som staten 

kan begränsa. Slutligen har visats att frågor om privat- och familjeliv enligt art. 8 också 

faller under begreppet ”civila rättigheter”.265 Min bedömning är att EKMR art. 6 är 

                                                           
262 X and Y v. Sweden, Application request 7378/76. 
263 Danelius. s. 51. 
264 Guzzardi V. Italy st. 93. 
265 W. v. The United Kingdom. st. 76-79. 
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applicerbar på samtliga nämnda rättsverkningar. Samtliga rättsverkningar kan också 

prövas i domstol. För vapenlicens, körkort och ärenden enligt LVU gäller 

förvaltningsdomstol. EKMR art. 6 kan alltså sägas vara uppfylld, beroende på hur man 

ser på problemen. 

 

I dessa processer prövas dock inte omhändertagandet enligt LOB, inte heller tycks rätten 

beakta påstådda omständigheter vid omhändertagandet.266 Samtidigt utgör 

omhändertagandet en stark indikation på opålitlighet i nykterhetshänseende, alltså 

grunden för den begränsade rättigheten. Draget till sin spets, i en teoretisk situation, där 

ett omhändertagande enligt LOB alltid innebar en förlust av en rättighet skulle 

överprövningen materiellt sett bli poänglös. Överklagandemöjligheten blir bara 

tillgodosedd formellt. Har du blivit omhändertagen förlorar du rättigheten. Vad gäller 

körkort och vapenlicens är detta dock inte fallet. LOB utgör en stark indikation men 

prövningen ska ske i en helhetsbedömning. När det gäller någon som redan innehar en 

rättighet, t.ex. körkort eller vapenlicens, brukar det också krävas mer än ett 

omhändertagande för att personen ska anses opålitlig i nykterhetshänseende.267 

 

I Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2632-13 gällde det däremot endast ett 

omhändertagande. Kvinnan, Karin, säger uttryckligen att det vid omhändertagandet enligt 

LOB inte förelåg objektiva förutsättningar för ett omhändertagande, hon hade endast 

druckit en öl. Hon menar att det kan ha varit andra omständigheter som föranledde 

omhändertagandet.268 Karin menar att hennes alkoholkonsumtion är måttlig. Domstolen 

bemöter påståendet med att omhändertagandet motsäger hennes påstående om måttlig 

konsumtion av alkohol och fortsatt vård för barnen beslutas.269 Fallet visar med 

fullständig tydlighet vilket tung inverkan ett omhändertagande enligt LOB har i frågan. 

Trots att kvinnan menar att omhändertagandet inte var korrekt prövar inte domstolen 

detta, eftersom en materiell prövning av ett omhändertagande enligt LOB inte krävs för 

målet. 

 

                                                           
266 För LVU se t.ex. Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2632-13. 
267 RÅ 1986 ref. 113. 
268 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2632-13 s. 4. 
269 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2632-13 s. 7. 
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Diskussionen kan förefalla en aning bakvänd och olika intressen står mot varandra. 

Kvinnan har en rätt till familjeliv, medan barnen har en rätt till en miniminivå i sin 

hemmiljö – något kammarrätten menar att kvinnan inte kan prestera på grund av sitt 

missbruk. Denna diskussion förs endast med beaktande av kvinnans rättsintresse, men 

menar inte att på något sätt undergräva barnens rättigheter utan bara att påvisa hur 

kvinnans rättigheter har handhavts.  

 

Tidigare talades om definitionen av rättssäkerhet.270 Detta har sedan prövats mot LOB, 

och flertalet rättssäkerhetsbrister har påträffats. I synnerhet i JO 2009/10 s. 64 där ord 

stod mot ord och JO bara kunde konstatera att såsom lagen var utformad och med den 

dokumentation som var tillgänglig var en prövning ”nästintill omöjlig”.271  

 

Kvinnans möjlighet att presentera sin lämplighet som förälder i detta ärende är till stor 

del begränsat till att utmana omhändertagandet, vilket alltså inte går. Att ett 

omhändertagande enligt LOB, som inte materiellt kan prövas, delvis föranleder ett beslut 

av denna magnitud kan inte kallas rättssäkert. Kan man i detta fall säga att hennes rätt till 

domstolsprövning i enlighet med EKMR art. 6 är uppfylld? Domstolen prövar inte 

kvinnans påstående om att omhändertagandet varit felaktigt, någon som är svårförenligt 

med ED:s syn på prövningens räckvidd. Domstolen har en skyldighet att ”höra” parterna, 

vilket alltså inte, såvitt framgår av domskälen, gjorts. Det finns utrymme för att diskutera 

EKMR art. 6 applicerbarhet, i generell mening, på ovan diskuterade rättsverkningar. Men 

i detta enskilda fall menar jag att EKMR art. 6 är applicerbar och att denna inte har följts. 

Jag menar att detta enskilda fall är tillräckligt för att påvisa att LOB och dess 

rättsverkningar måste ses över om Sverige i fortsättningen ska kunna garantera att de 

uppfyller konventions krav inom området. 

 

9 Samordningen – ett nytt prövningsorgan 

Vid årsskiftet 2015 kommer de nuvarande 21 polismyndigheterna att slås ihop till en enda 

myndighet.272  Denna enorma omorganisation för med sig ett antal nyheter, där en i 

synnerhet är av intresse för uppsatsen. Redan i en Polisorganisationskommitténs 

                                                           
270 Se kapitel 2 ovan. 
271 JO 2009/10 s. 67. 
272 SOU 2012:13 s. 24 ff. 
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utredning konstaterades att det fanns ett behov av ett fristående tillsynsorgan för 

polisen.273 Hur denna tillsyn ska komma att se ut föranledde ett eget betänkande.274 

Tillsynen har hittills hanterats av ett antal olika organ beroende på vilken del av 

polisarbetet som berördes. Den ordinära tillsynen har ålegat datainspektion, säkerhets- 

och integritetsskyddsnämnden och arbetsmiljöverket, dock endast under respektive 

myndighets ansvarsområde.275 Utöver dessa finns JO och JK. JK:s funktion vad gäller 

polismyndigheten är i huvudsak skadeståndsanspråk mot staten, dels skador p.g.a. 

myndighets felaktiga beslut, dels ersättning enligt lagen om ersättning vid 

frihetsberövande och andra tvångsåtgärder (1998:714).276 JO kan dock lämna kritik och 

synpunkter på alla områden som berör hur en myndighet agerat i förhållande till lagar och 

andra regler. JO kan också sägas vara den som, kvantitativt, bär störst börda av tillsynen 

– antagligen eftersom dennes uppdrag är så brett.277  

 

Polisorganisationskommittén föreslår alltså en ny myndighet som ska hantera hela 

tillsynen över polismyndigheten. Denna tillsynsmyndighet ska vara fristående från 

polismyndigheten och fungera som ett komplement till JO:s och JK:s extraordinära 

tillsyn. Tillsynen ska, till skillnad från JO:s och JK:s, vara av en mer löpande och 

kontinuerlig natur.278 Den föreslagna tillsynsmyndighetens funktion ska i huvudsak vara 

granskning av regelefterlevnad.279 Det innebär, i utredningens mening, att granskning ska 

ske i förhållanden som kan återspegla generella förhållanden. I normalfallen ska inte 

tillsynen utmynna i uttalanden om enskilda fall.280 Den tilltänkta tillsynsmyndigheten ska 

inte heller ha några medel för att verkställa sina beslut, utan kommer vara begränsade till 

att rikta kritik mot verksamheten.281 Vad gäller gränsdragningen mot andra myndigheter, 

då i synnerhet JO och JK, menar utredningen att risken för konflikt är liten. Ifall sådana 

problem skulle uppkomma bör dessa kunna lösas genom fortvarande kontakt mellan 

organen.282 

 

                                                           
273 A.a. s. 28. 
274 SOU 2013:42. 
275 A.a. s. 90 ff. 
276 http://www.jk.se/Arbetsuppgifter/Skadestand.aspx 
277 Inkomna ärenden 2013: 7095, varav mot polismyndigheten: 1060. Se bilaga 1. 
278 A.a. s. 19. 
279 A.a. s. 20. 
280 A.a. s. 20. 
281 A.a. s. 21. 
282 A.a. s. 23. 
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Det är delvis vanskligt att avgöra hur den nya tillsmyndigheten kommer att fungera innan 

den faktiskt satts i bruk. Vad som är helt klart är dock att den nya tillsynsmyndigheten 

inte är tänkt att ersätta JO:s och JK:s nuvarande tillsyn. Det får antas att utredningen finner 

denna extraordinära tillsyn tillräcklig för de fall som gäller enskilda ärenden och som inte 

är organisatoriska och systematiska fel.283 I en exemplifiering av tillsynsmyndighetens 

uppgifter sägs bl.a. att de fortlöpande ska kontrollera om polisen har följt lagar och 

bindande föreskrifter när de vidtagit bl.a. tillfälliga omhändertaganden.284 Detta sägs i 

samband med avvisanden och avlägsnanden men det får antas att utredningen inbegriper 

andra omhändertaganden än de som sker enligt PL 13 §. Hur detta kommer att påverka 

rättssäkerheten vid ett omhändertagande enligt LOB är svårt att avgöra. I ett ovan 

behandlat JO-fall, JO 2009/10 s. 64, konstaterade JO problematiken i att pröva ett ärende 

om LOB i efterhand – i synnerhet när dokumentationen var bristfällig. Det är ganska 

vanligt när JO har att pröva ett ärende innefattande ett omhändertagande enligt LOB att 

kritik ges för bristfällig dokumentation.285 Eftersom den tilltänkta tillsynsmyndigheten 

inte kommer att ha någon behörigt att utge föreskrifter286 torde förutsättningarna för 

granskningen inte kunna förändras. Myndigheten kommer inte att kunna förändra hur 

polisen sköter dokumentationen idag och det saknas anledning att anta att myndigheten 

kommer ha lättare att bedöma ett omhändertagandes legalitet i efterhand än vad JO har 

idag. Det finns alltså inget som egentligen pekar på att rättssäkerheten för den enskilda 

skulle komma att stärkas av den nya tillsynsmyndigheten. 

 

10 Sammanfattande diskussion  

I uppsatsen har redogjorts för vad LOB är, hur lagen fungerar och det har undersökts 

huruvida omhändertaganden enligt LOB är att anse som ett rättssäkert förfarande. Det har 

också givits ett antal synpunkter och brister på lagen såsom den är utformad idag. 

 

Kriterierna för när någon är så pass berusad att denne kan omhändertas enligt LOB har 

diskuterats och det har konstaterats att dessa inte är lätta att tolka. Det är först då lagen 

läses mot förarbetena, där det exemplifieras, som det går att skönja en acceptabel bild av 

vad ”så pass berusad att man utgör en fara för sig själv eller annan” innebär.  2009 

                                                           
283 A.st. 
284 A.a. s. 168. 
285 Se bl.a. Dnr 4375-2003, 1237-2009 och 1933-2004. 
286 SOU 2013:42. s. 170. 
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omhändertogs cirka 62 000 personer.287 Det är alltså en stor mängd människor som blir 

omhändertagna varje år. Eftersom beslutsfattarna oftast är poliser eller ordningsvakter, 

där den senare gruppens utbildning omfattar 80 timmar varav sex timmar juridik288, 

menar jag att det vore önskvärt att lagtexten blev något tydligare. Detta gör inte bara 

grunderna för omhändertagandet tydligare för den som blir omhändertagen utan även för 

den som fattar beslutet. Detta kan tänkas förstärka den enskildes rättssäkerhet. 

 

Jag anser att det största problemet med LOB, i gällande rätt, är förmansprövningen. Det 

har visats på flertalet problem med såväl det ordinära förfarandet som förmansprövning 

på distans, vilket är det förfarande med flest problemområden. Det har visats att 

förfarandet inte kan ersätta en domstolsprövning vad gäller rättssäkerhet – i synnerhet 

inte på distans. 

 

De överprövningsmöjligheter som bjuds har också visat sig otillräckliga. I det 

presenterade JO fallet JO 2009/10 s. 64 visas hur svårt det är att pröva ett 

omhändertagande i efterhand, detta försvåras ytterligare genom bristfällig 

dokumentation. Det kan tänkas att JO 2009/10 s. 64 är tämligen representativt vad gäller 

bristfällig dokumentation. Skulle det finnas en ordinarie möjlighet för den omhändertagne 

att få sitt frihetsberövande prövat i efterhand skulle det fortfarande vara svårt att bedöma. 

Skulle det vara något mer förekommande skulle dock beslutsfattaren ha ett större 

incitament till att dokumentera omhändertagandet mera grundligt, även om detta redan är 

ett krav idag. 

 

I uppsatsen har också LOB och dess rättsverkningar diskuteras i förhållande till EKMR. 

Det noterades att det under EKMR art. 5, vad gäller själva frihetsberövandet, kan tänkas 

finnas brister i förhållande till kravet på ”equality of arms”, där den omhändertagne vid 

förmansprövningen är den uppenbart svagare parten.  

 

Även vid en närmare granskning av förhållandet mellan EKMR art. 6 och 

rättsverkningarna av LOB framkom ett flertal problem. Det har tydligt visats att EKMR 

art. 6 garanterar den enskilde en rätt att få sina påståenden prövade, att bli ”hörd”.289 

                                                           
287 SOU 2011:35 s. 658. 
288 FAP 692-1 bilaga 1 och 2. 
289 Van de Hurk v. The Netherlands st. 59. 
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Denna rätt ställdes mot domen Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2632-13, där domstolen 

inte bemötte kvinnans påstående om att omhändertagandet varit felaktigt. Processen 

handlade inte om omhändertagandet men omhändertagandet utgjorde en del av skälet till 

att domstolen beslutade om fortsatt vård för hennes barn. Fallet illustrerar på ett tydligt 

sätt problemen med att ha rättsverkningar emanerat från ett beslut som inte går att pröva 

i efterhand. Detta särskilt då ursprungsbeslutet, omhändertagandet enligt LOB, inte alltid 

uppfyller de krav som kan ställas ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Vad gäller andra 

rättsverkningar tycks dessa oftast inbegripa en helhetsbedömning, vilket gör att det inte 

läggs lika stor vikt vid omhändertagandet. En helhetsbedömning ger också den enskilde 

en bättre möjlighet att presentera sin sak och vad gäller t.ex. körkort ser jag inte stora 

problem mellan gällande rätt och EKMR art. 6. Däremot vågar jag påstå att domen 

Kammarrätten i Sundsvall mål nr 2632-13, vilket också ovan visats, är ett förfarande som 

skulle kunna underkännas av ED. Hur detta ska lösas och konsekvenserna av varje lösning 

är en uppsats i sig men klart är att något bör göras med LOB såsom den ser nu. T.ex. 

skulle omhändertaganden som grund för en rättsverkning kunna utmönstras, eller så 

skulle omhändertagandena i vart fall kunna komma att prövas i samma process som 

omhändertagandet (delvis) utgör grunden för … 

 

… Eller så kan folk helt enkelt sluta bära med sig legitimation när de tänker berusa sig.290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
290 Se kapitel 5.8 ovan. 
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Bilaga 1 

 

Mailkonversation med JO angående antal JO-anmälningar mot polismyndigheten per år: 

 


