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Lag
om ändring i polislagen (1984:387);

SFS 1991:140
Utkom från trycket
den 23 april 1991

utfärdad den 11 april 1991.
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Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 12 och 16 §§ polislagen
(1984:387) skall ha följande lydelse.
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12 § Anträffas någon, som kan antas vara under arton år, under förhål
landen som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för
hans hälsa eller utveckling, får han tas om hand av en polisman för att
genom dennes försorg skyndsamt överlämnas till sina föräldrar eller någon
annan vårdnadshavare eller till socialnämnden.

r-'-

i.::

Ii:':
b

16 § Den som har omhändertagits enligt 11 § eller enligt 13 § andra
stycket skall förhöras så snart som möjligt.
Har omhändertagandet skett enligt 13 § andra stycket skall den omhän
dertagne friges snarast möjligt efter förhöret. Den som är under arton år
får dock hållas kvar för att genom polisens försorg skyndsamt kunna
överlämnas till sina föräldrar, annan vårdnadshavare, en tjänsteman inom
socialtjänsten eller någon annan lämplig vuxen person. Ingen får hållas
kvar längre än sex timmar. Bedöms den omhändertagne vara i behov av
hjälp eller stöd från samhällets sida, skall polisen gå honom till handa med
råd och upplysningar samt, om det lämpligen kan ske, samråda med annat
samhällsorgan som har till uppgift att tillgodose sådant behov.
När någon har omhändertagits enligt 14 § skall åtgärder för att hans
identitet skall fastställas skyndsamt vidtas. Den omhändertagne skall ome
¬ delbart friges så snart han har identifierats. Han får dock inte hållas kvar
under längre tid än sex timmar eller, om det är av synnerlig vikt att han
identifieras, tolv timmar.
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Denna lag träder i kraft den 30 april 1991.
På regeringens vägnar
'r:

LAILA FREI VALDS
Dag Victor
(Justitiedepartementet)
d:

' Prop. ) 990/91; 86, JuU 19, rskr. 179.
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