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Nationella transportenheten

Manual för begäran om handräckning från NTE via webbportal,
Inrikes uppdrag

1.

Versionshantering

Datum
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2018-12-03
2018-12-03

Version
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1.4
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1.5

Namn
Ivan Tomovic, FL NTE
Johan Mellbring, C NTE
Ivan Tomovic, FL NTE
Ivan Tomovic, FL NTE
Johan Mellbring, C NTE

Åtgärd
Utkast
Fastställer version 1.0
Kompletterande kontaktinformation
Ändringar i beställningsformuläret
Fastställer version 1.5

2.

Manual – formulär begäran om handräckning

2.1

Enkel eller tur och retur med stationär bevakning
Välj om uppdraget avser en transport från A till B – Enkel, eller om den avser
transport med stationär bevakning vid förrättning, exempelvis
domstolsförhandling eller tandläkarbesök – Tur och retur med stationär
bevakning.
Användaren kan med fördel använda Tabb- funktionen på tangentbordet för att
snabbt förflytta sig till nästa fält. Formuläret består av textfält, kryssrutor och
rullistor med bestämda värden. Kursiv text i manualen avser motsvarande text i
formuläret.

Region/verksamhetsställe
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Här kan de myndigheter som har rätt att begära handräckning av Kriminalvården enkelt beställa transporter av frihetsberövade som behöver förflyttas
eller inställas vid domstolsförhandlingar och andra typer av förrättningar. Innan beställning registreras är det viktigt att du som beställare säkerställer:
• att beställningen avser en handräckningstyp som fiir begäras av Krim inalvården
• att du som gör beställningen har befogenhet att begära handräckning
• att Kriminalvårdens särskilda befogenheter befaras vara nödvändiga för att genomföra transporten eller att det finns synnerliga skäl att beställa
transporten av Kriminalvården
Observera att om bestäl lningen är brådskande och görs utanför planeringens ord inarie öppettider måste även beredska pen kontaktas.

INRIKES TRANSPORT

@

C

Enkel
Transport fni n A till B

Tur och retur med stationär bevakning
Transport fnin A till B med stationär bevakning vid B. Därefter återtransport till A eller vidare till C. Exempelvis
domstolsförhandling eller tandläkarbesök.

UTRIKES TRANSPORTER
Transport
Transport av klienter*eskorterade eller oeskorterade~utifrån vad som angiv1ts i beställningen.

Endast biljett
Kriminalvården ombesörjer biljettbeställning för enskild resa eller resa där klienten beledsagas av medföljande
person.

Bild 1: Kriminalvårdens webbportal för transportbeställning - startsida
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Kontrollfrågor – är detta ett uppdrag för Kriminalvården
Vid begäran om handräckning behöver vissa villkor vara uppfyllda. För att
säkerställa att handräckningen riktas till rätt myndighet, behöver den som begär
handräckning att ta ställning till dessa frågor:
Vid begäran om hand räckn ing gö rs en formell prövn ing om huruv ida bestä llaren
har befogenhet att begära handräckning av Krim ina lvården .
Följande påstå enden behöve r gä lla för att komma vidare :

Klienten är fysiskt frihetsberövad och kommer hindras frå n att lämna platsen. *
O Ja
O Nej

Transport av klienten har bedömts riskfylld och kräver Kriminalvårdens särskilda befogenheter för att genomföras. •
O Ja
O Nej

Klienten har bedömts vara i transportabelt skick ur medicinsk synpunkt. *
O Ja
0 Nej

-, Gå vidare

2.3

Fi♦iii



Om svaret är Nej på fråga 1, får Kriminalvården inte utföra
handräckningen då befogenheten att frihetsberöva saknas.



Om svaret är Nej på fråga 2, saknas lagstöd att begära handräckning av
Kriminalvården då transporten inte har bedömts riskfyllt och kräver
kriminalvårdens särskilda befogenheter.



Om svaret är Nej på fråga 3, får Kriminalvården inte utföra transporten
med hänsyn till risk för klientens liv och hälsa.

Beställarinformation – begäran framställd av
Här anges information om myndigheten som begär handräckning av NTE.
OBS! Ange information om den person som NTE kan kontakta för
kompletterande frågor och information som är av värde för uppdragets
genomförande.
Uppdraget ursprungligen begärt av annan person/myndighet än beställaren
fylls i av Polismyndigheten när begäran om handräckning har initierats av
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annan myndighet, d.v.s. att till exempel behörig myndighet efterlyser någon som
avvikit eller begär omedelbart omhändertagande och Polisen överlämnar ärendet
till NTE när personen har anträffats.

S Kriminalvården

KRIMINALVÅRDENS TRANSPDRTBESTÄLLNING
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Inri kes - Enkel

a

----- • ----Kl ientinfonnation

Sälcemetsbedömning

------ • ---

Personal och gods

Graruta och bestiiill

Beställare
Kontaktuppgifter iör beställa re
BaslällaOOe rwyndi2f,9t *

I

Väj

Baställarxle varksamlH!Ustal le

*

Förnam *

I Fomam,
Efterl\lUM

I

*

Ei:emamn

Tel1fo1murnrnar •

I

Te!efonnumfl'E!'

Kontaktuppgifter iör uppdragsgivare - för möj lighet ti ll kompletteri ng
□

Uppdraget unprung ligen begartavannan person / myndighet an beställaren

Myndifhel

*

ValJ.

Förnam *
Fomamn
Eft1m1amn *

Telaforinummar •
Te~numrrer

a
..........

----- ·----- ------ · ---

Kl ientinfonnation

Sälcemetsbedömning

Personal och gods

Graruta och beställ

Bild 2: Beställarinformation
2.4

Uppdrag
Här anges själva uppdraget, d.v.s. lagrum som åberopas, transportens start och
slutpunkt, önskat datum för transport samt om behov finns, tidpunkt när klienten
tidigast alt. senast kan hämtas eller lämnas. Om uppdraget avser transport A till
B, gå vidare till 2.6.
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Inrikes - Enkel

--- ' - - - - - ----• -- - - - - - , 3 - - - - - - - 4 _______ 5 _______ 6 ,_ _ __
Uppdcag

Beställare"

Klientinformation

Särskild information

Personal och gods

Granska och beställ

Uppdrag
Transport
Förflyttning från punkt A till B, exempelvis från arrest till häkte
Begäran om handräckning med slöd i PolisL 29a § - Polislag SFS 1984:387
Klienten är frihetsberövad med stöd i *
V

Välj .

Från *

I

T.ex Sahlgrenska SJukhuset

Ange ad ress som inte gå r att söka fram
Avdelning
V

Till (Observera att mottagande verksamhetsställe ska vara meddelat om transporten) •

I

T.ex Sahlgrenska SJukhuset

Ange adress som inte gå r att söka fram
Avdelning
V

Datum och tid
Ordinarie hämtn ings och lämn ingst ider är 8:30 - 21:00
D Det fi nns specifika krav på hämtning eller lämning
Transport önskas *

20 18-- 12-03

111

Tillbaka till beställare

Fortsatt till k1ientinformation >>

Bild 3: Uppdragsbeskrivning transport A till B – inrikes enkel
2.5

Stationär bevakning - Förrättning
Gäller om begäran om handräckning avser tur och retur med stationär
bevakning, d.v.s. att uppdraget kräver någon form av stationär bevakning på
plats. Exempel på sådana bevakningsuppdrag kan vara domstolsförhandlingar,
sjukvårds- eller tandläkarbesök.
Kriminalvården använder samlingsbegreppet Förrättning för samtliga typer av
stationär bevakning. Bevakningsuppdraget är en del av uppdragsbeskrivningen
som överlämnas i samband med begäran om handräckning.
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Tänk på att målnummer måste framgå när förrättningen avser en
domstolsförhandling och att det är beställarens ansvar att ta reda på
förrättningens längd.
NTE planerar uppdraget utifrån starttidpunkten och beräknar tidsåtgången för att
vara på plats vid bestämd tidpunkt. Vid planering med specifik starttidpunkt
förbehåller sig NTE rätten att planera uppdraget innehållande samtliga moment
utifrån transportlogistiska behov såsom t.ex. lunch, övernattning och kända
väghinder.

9

KRIMINALVÅRDENS TRANSPDRTBESTÄLLN ING

lnr ikes • Tur

Kriminalvården

DC h l'@IUr

-
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Uppdrag

Kilmt:lnfcrmzitlcm

Säbrhetsbedtlmnll'.lf"

----- •--Prrmrn!I och

IJDds

Gnirub och best.1111

Förrättning
Tlanspart UD ~ (IM!YlWIIJIISuppdnig ,td akUvllet) och .ltmnn:rsport

IE&e:ii r.:in om h:indri rb:in,E ml!ld ~ iid i Polisl 29.a
an :iir frihmb1f'CY:;:id m11d

I l"

fifpind ■

§

P"ol~

S~S 1984::387

l.i~ iid

Typ a.,- ffirrit\nillf .

I

Drcrn.-..:il - 1 - ' ~ r , l i l

Milnu mm11 ·

I

T...ei 8 1.23456i l6

F'iirh.iindlin~ n nsu ·

I
[]11mstDlsli'lrh:ind lin,E:k.;in;ilt fm;ilirtutfiirB ,i~ ri , -

o.,
0Nc1 - Dcmstol ndis
0Nc1 - \ll ~ e!I ttDgbigt.1g

S: ri n •

I

T..aS./-i,'ru.i;k.aS;u.:nu..et
r\n~ n.drc s:i; .sam tn lt' x,!ir ntt .sok.a

Ti11fiin :iitlllin~

I

limn

lr.t "

T...e:1:SIIJ.i)".er..1.~.11S,1,1.-.f11,.1..el:

[];itum·

~17-06-2J

m

Al:tiri1111tz.1111 ·

I 11::00

+ 1...11gg ul l ~ R:lr~ lbmltt n1n~

Övernattn ing vid förrättning
HSJen.Rln'v.5tllgl!'II t n l n ~ l:lng:1,"':!gafbratt lmlllllns ,1den förd.\lr!tng(.sts111on!!J'~l:n1ng) .sl:M~\'allllil,Yl.5 I eD)lpe'!'.
ÖWoma.\tnl~ L s I an5llltnlng till fllnntnr~ l ~ mnbesllrjl!'S a\' Bestll ll11re,\J~V1111! pli~ lnlUtullaa. Öln1p O\'fi'Rllltnll~Tundi!oi'
tmnsparten Ul5 mim .sam m 4d av pl111Y11c,g_rn.

illffl11:ill:ni ne i ~mb:ind mad forrjftniD?.t11 b

u dn:its •

O j>

a ..,

Annan returadress
D Kli11trtN, s lci IH!11 r fiirriiittni ni: ...id:irB'bl i :inn:in shrtd11~in:1ti11n

TI1JbakAllll bc:suJ11111:·

Fol'Ua.tt Ull kllC"l'lltnfom;.,t:1on n

Bild 4: Uppdragsbeskrivning Förrättningsuppdrag inrikes tur och retur
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Klient-, särskild och övrig information
Ange klientuppgifter enligt fältvärden.
Klientinformation innehåller frågor om klientens personuppgifter.
Vid längre transporter med förrättning (t.ex. domstolsförhandling) som av
naturliga skäl kräver övernattning i anslutning till förrättning, behöver NTE veta
om den myndighet som begärt handräckning anser att klienten får övernatta på
ett häkte (förvar i de fall lagen tillåter) eller om övernattning har ordnats av
myndigheten.
Att beställande myndighet ordnat nattplats innebär att klienten får övernatta på
beställande myndighets verksamhetsställe i närheten av förrättningsorten.
Om en häktesplacering i undantagsfall skulle komma att övervägas behöver
NTE få ta del av relevant information som beställande myndighet har om den
transporterade och som påverkar bedömningen. Den information NTE behöver
ta hänsyn till vid häktesplacering ska anges under ”Övrig information”.
Frågor som ställs under Särskild information används för att säkerställa val av
färdmedel, rätt bemanning och klientkonstellation i fordonet/färdmedlet.
Det är beställarens ansvar att inhämta aktuell information om klienten
även i de fall klienten befinner sig på annan plats eller under annans
uppsikt.
Det går inte att understryka tillräckligt vikten av att informationen under
Särskild information ska vara så utförlig och uppdaterad som möjligt för att
NTE ska kunna hantera uppdraget på rätt sätt. Detta i synnerhet då
felaktig planering kan äventyra rättssäkerheten, personalens, klientens och
andra klienters säkerhet.
Övrig information
Om det är någon annan information om klienten som kan vara relevant för
transporten och som NTE bör känna till, ska det anges här.
Om det finns en legal tidsfrist som anger hur länge klienten får vara
frihetsberövad ska det anges här med en precisering av när
frihetsberövandet inte längre får bestå.
Fältet har förutom ovannämnt värde även en annan funktion. Utifrån data som
anges i fältet kommer ny funktionalitet utvecklas i framtida versioner av
formuläret.
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Inrikes - Enkel
- - - 1 ______ 2

Beställare_,

Uppdrag_,

Il
Klientinformation,;'

41,-- - - - - 5 !, --- - - --il 6
Särskild information

Personal och gods

---

Granska och beställ

Klientinformation
Klient
Personnummer (De 4 sista siffrorna SKA anges i elen mån det finns, annars ange ÅÅÅÅMMDD, samorclningsnr accepteras) *

I

ÅÅÅÅMMDD-XXXX

Skyddad ID

□
Kön *

@Man
0 Kvi nna

Förnamn <samtl iga namnJ •

I

Förnamn (samtliga namn)

Tillta lsnamn *

I

Tilltalsnamn

Efternamn •

I

Efternamn

Alias
Alias

Fortsått ti ll sarskild information>>

Till baka t ill up pdrag

___ , ______ 2
Beställare_,

Uppdrag_,

Bild 5: Klientinformation

Il
Klientinformation,;'

41~- - - - - 5 l~ - - - -~I 6
Särskild information

Personal och gods

---

Granska och beställ

~ Kriminalvården
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lnrikes - Enkel
____ I

------- 2 ------- 3

Beställare_,

Uppdrag_,

--------1••·--------- 5 - - - - - - - 6 - - - -

Klientinformation v'

Särslcild information

Personal och gods

Granska och beställ

Särskild information
Ta ställning till klientens tillstånd, behov och situation
D Specialkost krävs
D Medicinering under transport/övernattning

D Drog ·eller medicinskt påverkad
D Avgiftning med abstinens
D Känd smitta

D Orolig, labil eller utåtagerande
D Självskadebeteende
□

Suicidal

□ Vå ldsam

0 Rymningsbenägen
□ Hotbild mot klienten
D Massmedialt intresse

D Information om transporten har undanhållits frå n kliente n
D Motsätter sig flygresa

D Rullstolsburen
D Liggande transport
D Ensam på säte - Ex. storvuxen, ofrivilliga röre lser
D Ensam i fordon - Ej lämplig att samtra nsportera
D Inget av ovanstående

övrig information
Kriminalvården behöver avgöra ev. behov av fä ngsel samt dimensionera bemanning varvid relevanta riskfakt orer måste belysas. Vänl igen notera behövlig
informati on samt säkerställ även att transportpersonal ges relevant och färsk information i samband med hämtning av klient.
Information som är relevant ur sakerhets eller transJX)rtsynpunkt
Exempel: "Uppträtt våldsamt i närtid, Hepatit C, motsa"tter sig tra11sport", »Orolig och psykotisk, kraftigt medicinerad ", "Storviixt och stark, handgripligheter med
Polis vid ankomst ~ "sjä/vskadebeteende, sparkar, spottar och sknKer ", "hotfull, abstinent" etc.

Tillbaka till klientinfo rmation

Fortsätt till personal och gods »

Bild 6: Särskild information

2.7

Personal och gods
Ange uppgifter på person/personer som medföljer klienten under transport.
Exempel på medföljande personal kan vara behandlingsassistent, ledsagare,
vårdare, socialsekreterare, stödperson, etc.
Ange om klienten har medföljande gods och beskriv godset samt ange vikt
avrundat till kg då det är viktigt ur planeringshänseende.

~ Kriminalvården
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NTE fordon är specialbyggda för att kunna transportera olika kategorier av
klienter och därmed är lastutrymmet ytterst begränsat både vad gäller utrymme
och vikt.
Med anledning av utrymmes- och lastbegränsningar, förbehåller NTE rätten att
avgöra om hela eller delar av godset kan medfölja transporten.
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Inrikes - Enkel
--- I -----~ 2 ~----- 3
Beställare .,;

Uppdrag,,'

Klientlnfonnation.,;

,4 ,

Il

Särskild information.,;

Personal och god,

s _ __
Granska och beställ

Personal och gods
Medföljande personal
U Klienten behöver med föl jande personal

• Ny petson11/

Befattning •
Vä j ..

Företag / Myndighet •
EJ<. Landstinget

0ste götland
0

F6rnamn •
Fornamn

Efternamn •
Efterramn

Direktnummer (ej växelnummerJ •
Telefonnummer

+ Lägg ti ll ytterligare medföljande personal

Medföljande gods utöver 2 handbagage
Som handbagage räknas det som f"ar plats i en låda med måtten: Längd 60 cm, Höjd 40 cm, Bredd 32 cm ex.vis han dväska, laptop.
D Klienten har medfciljande gods

Typ av gods •
Typ a gods

+ Lägg ytte rliga re gods
Tillbaka till särskild informatio n

Bild 7: Personal och gods

Fortsatt till granska och bestall >>

~ Kriminalvården
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Webb-portal
För myndigheter som är har etablerat säker uppkoppling med Kriminalvården
och kommer åt webb-portalen, ska denna användas.
Respektive myndighet svarar för namngivning av sökväg till portalen och
informerar sin personal om aktuell webb-adress.
Om portalen inte är tillgänglig på grund av tekniskt fel, ska av NTE
tillhandahållen Word-formulär användas. För vidare information, se Manual för
begäran om handräckning från NTE via Word-formulär - inrikes

4.

Vid behov att komplettera eller återkalla begäran
Om behov uppstår att komplettera eller återkalla begäran om handräckning,
vänligen kontakta NTE Inrikes Planeringsgrupp enligt kontaktinformation under
punkt 5.

5.

Kontaktinformation
Vid eventuella frågor, funderingar eller synpunkter, vänligen kontakta:
NTE Inrikes Planeringsgrupp
Telefon: 010 – 48 43 1111
E-post: NTE.planering.handrackningar@kriminalvarden.se
Planeringsgruppens öppettider:
Måndag – fredag 08.00-16.45
Lördag – söndag 08.00-13.45
Vid brådskande beställningar som skickas utanför ovanstående tider ska
NTE:s beredskap kontaktas på ovanstående telefonnummer och informeras
om gjord beställning. Det gäller dock endast brådskande beställningar som
inte kan avvakta till nästkommande arbetsdag.
Observera att NTE endast genomför planerade transporter mellan 0600 –
2100. Transporter som till sin natur är sådana att det kan innebära risk för
liv/hälsa eller säkerhet och klassificeras som brådskande med villkor att
transporten ska påbörjas inom fyra (4) timmar, utförs dessa under alla
tider på dygnet.
Vid akut behov av transport, d.v.s. att akut risk för liv och hälsa föreligger,
kontakta 112.

1

Utanför planeringsgruppens öppettider aktiveras telefonsvarare med möjlighet för vidarekoppling till
planeringsberedskap.

