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JOHAN: Vi har haft säkerhetskontroll sedan juni 2012 och detta för att man 
inte vill ha in farliga föremål i domstolsbyggnaden.  

När man kommer till domstolen så tar man en plastback. Man tömmer sina 
fickor på samtliga föremål.  Därefter så tar man av sig skärp, klocka och 
jacka och lägger i plastbacken. Har man väska med sig så lägger man den i en 
egen plastback. Man ställer inte väskan, utan man lägger den ner. Har man 
en dator och datorväska så separerar man datorn och väskan i två olika 
backar.   

Sedan 1 november 2016 har vi även röntgen. Det innebär att vi röntgar 
samtliga föremål som tas in till domstolen. Om röntgenoperatören finner 
något okänt på skärmen när backen passerar röntgensystemet så gör man en 
manuell genomsökning av väskan. Det beslutar röntgenoperatören, tillika 
ordningsvakten i kontrollen, vad som är farligt. Det kan vara knivar. Det kan 
vara stickvapen. Det kan även vara tändare tillsammans med hårspray. Då 
tar vi bort ett av de föremålen. Vi tar en hel del farliga föremål.  De flesta får 
man tillbaka, som ett förvar men är det olagliga föremål så tas de i beslag. 
Det innebär då att polis tillkallas och personen grips.  

”Hur lång tid tar säkerhetskontrollen?” 

Det är helt upp till personen som kommer till domstolen och hur mycket 
man har med sig, hur många föremål.  

”Måste alla gå igenom säkerhetskontrollen?” 

All allmänhet måste gå igenom men det är vissa som är undantagna enligt 
säkerhetskontrollslagen såsom åklagare och advokater.   

”När tar ni saker i förvar?” 

Förvar är saker som är lagliga men som vi finner olämpliga inne i 
domstolsbyggnaden. Vi lägger dessa förvar i en förvarspåse. Man får ett litet 
kvitto. Och därefter går man till informationen när man ska lämna 
byggnaden lämnar in kvittot, så får man föremålet tillbaka.  

När vi upprättade säkerhetskontrollen så blev vi väldigt förvånande över hur 
många farliga föremål som togs till domstolsbyggnaden. Vi gör ett antal yttre 
kontroller per dag och där har vi då funnit ett antal föremål liggandes i 
anslutning till huvudentrén såsom knivar och andra farliga föremål.  
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