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Datum

Diarienummer

2020-03-23

KV 2020-4266

Kriminalvårdens servicenivåer för transporter av
frihetsberövade personer från den 1 april 2020
Kriminalvårdens nationella transportenhet (NTE) utför transporter av frihetsberövade.
Transporterna planeras, prioriteras och genomförs enligt följande. Prioriteringar baseras på
risken för fysisk, psykisk eller rättslig skada om transporten inte utförs enligt önskemål.

Servicekategori

Servicenivå
Transport utförs till anvisad plats på angiven tid i enlighet med begäran.
Transporter som kommer med mycket kort varsel transporteras snarast.

A

För transporter utan tidsangivelse eller vars huvudsyfte är ett skyndsamt
behov av transport från en viss plats, påbörjas transporten genom avfärd
från närmaste bemannade transportkontor senast 24 timmar efter
inkommen begäran, oavsett om det är vardag eller helgdag.
Alla transportkontor är inte bemannade under helger.
Transport utförs snarast, dock senast den tredje dagen från begärt
transportdatum. Begärt transportdatum räknas som dag ett.
Undantag: Om begärt transportdatum är en vardag närmast före lördag eller
helgdag ska transporten utföras senast nästkommande vardag.

B

För att ovanstående ska gälla ska transport begäras senast kl.14.00 dagen
före begärt transportdatum.
För lokala transporter inom KV gäller att beställning ska göras senast kl.
14.00 helgfri vardag, före begärt transportdatum.

Transport utförs snarast, dock senast på den sjätte dagen, även om det är
en helgdag, från begärt transportdatum. Begärt transportdatum räknas som
dag ett.
C

För att ovanstående ska gälla ska transport begäras senast kl.14.00 dagen
före begärt transportdatum.
För lokala transporter inom KV gäller att beställning ska göras senast kl.
14.00 helgfri vardag, före begärt transportdatum.

Transporttyp

Servicekategori
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Begärande
myndighet

Datum

Diarienummer

2020-03-23

KV 2020-4266

Transportuppdragsbeskrivning

Inställelse i domstol oavsett om den transporterade är kallad som tilltalad,
målsägande, vittne eller part i tvistemål. Gäller även KV-klienter
externplacerade för rättspsykiatrisk vård.
Förhandling i
domstol/

A

KV

övervakningsnämnd

Inställelse i övervakningsnämnd som sammanträder lokalt på häkte utförs av
häktet om inte annat överenskommits (forts).
Inställelse via video utförs av häktet om inte annat överenskommits.
NTE utför transporterna på de VS där NTE övertagit ansvaret för lokala
transporter, eller i övrigt enligt separat beslut. För övriga transporter ansvarar
VS.

Verkställighet till
annat land

A

Transport vid
återföring till Sverige

A

Transport mellan
häkten eller mellan
häkte och anstalt

KV

Servicekategori A: Transport till flygplats av UTL-klient i samband med
verkställighet till annat land eller till ambassad inför verkställighet till annat
land.

Övrigt: Transport med direkt överlämning till myndighet i annat land hanteras i
särskild ordning.

A/B

KV

KV

Transport vid ankomst till svensk gräns av person som återförts till Sverige.
Servicekategori A: Häktessamordningstransport, transport från häkte till
anstalt eller från anstalt till häkte som är brådskande av omvårdnads- eller
säkerhetsskäl.

Servicekategori B: Häktessamordningstransport, transport från häkte till
anstalt eller från anstalt till häkte som inte är brådskande av omvårdnads- eller
säkerhetsskäl.
Servicekategori A: Besök som svårligen kan ombokas till ny tid inom tre
dagar.

Servicekategori B: Besök hos läkare, tandläkare, psykolog m fl. Inbokade
besök som kan ombokas till ny tid inom tre dagar.
Vårdtransport

A/B

KV

Transport mellan
anstalter

A/C

KV

Transport från häkte
av klient dömd till
vård

B/C

KV

Övrigt: § 7-undersökningar innanför skalskyddet utförs av häktet, övriga
vårdtransporter, som inte är akuta, utförs av NTE på de VS där NTE övertagit
ansvaret för lokala transporter. Besök hos läkare som övergår i sjukhusvistelse
ska bevakas av NTE fram till kl. 20.00 samma dag, därefter övergår ansvaret
på berört VS.
Servicekategori A: Transport från anstalt till anstalt som är brådskande av
omvårdnads- eller säkerhetsskäl.

Servicekategori C: Transport från anstalt till anstalt som inte är brådskande
av omvårdnads- eller säkerhetsskäl.
Servicekategori B: Transport till RPA av klient dömd till rättspsykiatrisk vård.
Servicekategori C: Transport av klient dömd till kontraktsvård.

Transporttyp

Servicekategori
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Begärande
myndighet
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Transportuppdragsbeskrivning

Servicekategori A: Transport till flygplats av UTL-klient i samband med
verkställighet till annat land eller till ambassad inför verkställighet till annat
land.

Verkställighet till
annat land

A

Förhandling i domstol

A

SiS, MIG,
Landsting,
Polis

Inställelse i domstol, fysiskt eller via video, oavsett om den transporterade är
kallad som tilltalad, målsägande, vittne eller part i tvistemål.

Transport vid
återföring till Sverige

A

MIG, Polis

Transport vid ankomst till svensk gräns av person som återförts till Sverige.

Transport från
sjukhus/TNE

A/B

SIS,
Landsting,
Socialnämnd

Transport mellan SiS,
MIG, Polis och KV

Polis

Övrigt: Transport med direkt överlämning till myndighet i annat land hanteras i
särskild ordning.

A/B

SiS, MIG,
Polis

Servicekategori A: Transport från akutmottagning eller avdelning i anslutning
till akutmottagning.

Servicekategori B: Transport från vårdavdelning till behandlingshem.
Servicekategori A: Transport från häkte/arrest/anstalt till förvar, från
häkte/polisstation av LVU/LSU till ungdomshem, LPT/LRV till
sjukvårdsinrättning eller från arrest/polisstation till häkte.

Servicekategori B: Transport från förvar till häkte/arrest, från arrest till arrest,
från häkte/anstalt till arrest/polisstation eller från häkte/arrest av LVM till
behandlingshem.
Servicekategori A: Besök som svårligen kan ombokas till ny tid inom tre
dagar.

Vårdtransport

A/B

SiS, MIG,
Landsting

Servicekategori B: Besök hos läkare, tandläkare, psykolog m fl. Inbokade
besök som kan ombokas till ny tid inom tre dagar.
Övrigt: Vid beslut att klienten ska kvarbli på sjukhus för vård övergår ansvaret
för bevakningen på den myndighet som har vårdansvaret.
Servicekategori A: Transport mellan vårdavdelningar av LPT-klient under 18
år.

Transport mellan
myndighetsegna
enheter (icke-KV)

A/B/C

SiS, MIG,
Landsting

Servicekategori B: Transport från sluten SiS-institution till behandlings- eller
ungdomshem av LVU- eller LSU-klient.
Servicekategori C: Transport mellan vårdavdelningar av LPT/LRV-klient, från
sluten SiS-institution till behandlings- eller ungdomshem av LVM-klient eller
mellan förvarsenheter av UTL-klient.

Särskilda omständigheter i det enskilda fallet kan medföra en annan servicekategori än ovan angivet.
.
SiS
MIG
KV
VS
TNE

Statens institutionsstyrelse
Migrationsverket
Kriminalvården
Verksamhetsställe inom Kriminalvården
Tillnyktringsenhet (finns i vissa regioner)

