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Det finns något lockande med att äta mer vego, samtidigt 
som det känns lite krångligt, svårt och okänt. Hemkunskapen 
som jag hade på 80-talet hade kanske inte den aspekten på 
matlagning som dagens unga möter, men här är en kokbok 
som vill överbrygga den gränsen och som vill lära ut tekniker 
och råvaror. Recepten ska vara enkla och utan allt för krång-
liga ingredienser eller tillvägagångssätt. Kokboken känns 
välarbetad och påkostad samtidigt som jag tycker titeln är 
lite pretentiös där jag kopplar ihop begreppet hemkunskap 
med läroplaner som den lärare jag är.

Det här är en kokbok med recept och en introduktion till 
vegansk matlagning med motiveringar till varför denna typ 
av matlagning är fördelaktig för hälsa, ekonomi och miljö 
utifrån författarens synvinkel. Recepten verkar goda och är 
lätta att följa och utan krångliga ingredienser. Smakerna är 
lite annorlunda när man använder växtbaserade ingredienser 
än vad man kanske är van vid, men inte dåliga för det, bara 
lite annorlunda. Jag tänker att det är en vanesak. En välgjord 
kokbok överlag som gläder den som vill laga mer växtba-
serat utan att tänka helt annorlunda då många av recepten 
känns igen som exempelvis pannbiffar, ostpaj, caesarsallad 
och jordgubbstårta, men med lite andra ingredienser som 
kikärtsspad, linser, tofu och havredryck.

Sara kulturhus i Skellefteå gick miste 
om Kasper Salin-priset på Arkitektur-
galan den 7 april, slaget av ett vatten-
torn i södra Sverige, men fick samma 
dag en annan prestigefylld utmärkelse.

Den 7 april delades Kasper Salin-priset ut 
av Sveriges Arkitekter på Arkitekturgalan. 
Sara kulturhus i Skellefteå var en av tre 
nominerade byggnader, men fick se sig 
slaget av Filborna vattentorn i Helsingborg. 
Vattentornet, som är 40 meter högt och har 
en diameter på 90 meter, stod färdigt 2020. 
Arkitekt är västerbottensbekanta Win-
gårdhs som ligger bakom flera uppmärk-
sammade byggnader i Umeå. 

Samma datum som Arkitekturgalan ägde 
rum utsågs Sara kulturhus istället till vinna-
re i den internationella arkitekturtävlingen 
International Award for Wood Architecture 
i Frankrike. Priset delas ut av internationell 
press med syftet att uppmärksamma presta-
tioner inom träarkitektur.

– International Award for Wood Archi-

tecture är ett viktigt pris som lyfter fram 
internationell arkitektur i trä, och för oss är 
detta ett bevis på projektets kvalitet, och att 
hela världen har blickarna på utvecklingen 
för det hållbara byggandet i Sverige och 
Norden. Med Sara kulturhus har vi visat 
att det går att bygga klimatneutralt i trä 
även i stor skala och det finns inga skäl att 
bortse från hållbara lösningar, säger Oskar 
Norelius från arkitektbyrån White i ett 
pressmeddelande.

Prisad arkitektur

Sara kulturhus, interiör.
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Filborna vattentorn.

Agneta Gustafsson och Josef Angerbjörn är advokater vid Advokat- 
byrån Nywa. I Bil & Bostad förklarar de varannan vecka juridiska ord 
och begrepp samt svarar på läsarnas frågor om juridik, främst om  
avtalsrätt och bostadsköp.

Fråga advokaten

Har du en fråga? Skriv till Agneta och Josef!
Om du har funderingar kring bostadsköp, bilköp, juridik eller avtal, e-posta  
din fråga till advokaten@nywa.nu.

Vänligen notera att alla upplysningar enbart är informativa och inte utgör legal rådgivning. Rättslig rådgivning kan endast 
lämnas av advokat eller jurist som erhållit handlingar och fullständig information om omständigheterna i det enskilda fallet.

JOSEF 
ANGERBJÖRN
Advokat,  
Advokatbyrån Nywa

Hej Josef!
Nyligen kallades en vän till mig till förhör 
såsom misstänkt för brott hos polisen. Det 
fick mig att fundera på vad som händer när 
man blir misstänkt för ett brott och vilka 
rättigheter man har?

Mvh
Jimmy

Hej Jimmy!
Tack för din fråga. Det finns många lagar 
och regler som reglerar dessa frågor och jag 
har dessvärre inte möjlighet att täcka in alla 
dessa i mitt svar i ett så här begränsat for-
mat. Nedan följer dock en sammanställning 
av de viktigaste reglerna som jag hoppas kan 
ge dig svar på dina funderingar.

Förhör
När brottsmisstanke har uppkommit och 
polisen inlett en förundersökning har polisen 
rätt att hålla förhör med de personer som 
kan antas kunna lämna upplysning av 
betydelse för utredningen. Den som hörs har 
dock alltid rätt att få besked om anledningen 
till förhöret. Detta är särskilt viktigt för 
den som är misstänkt för brott. För det fall 
polisen inte kan eller hinner vänta på att 
åklagaren ska fatta beslut om anhållande får 
polisen gripa en person misstänkt för brott. 
Efter förhör med den misstänkte ska åklaga-
re omedelbart besluta om den misstänkte ska 
anhållas eller släppas fri. En misstänkt får 
kvarhållas för förhör i sex timmar vilket får 
förlängas med ytterligare sex timmar om det 
är av synnerlig vikt. För att den misstänkte 
efter denna tid ska vara skyldig att stanna 
kvar för förhör måste åklagaren besluta om 
att anhålla den misstänkte.

Under vissa förhållanden har en misstänkt 
rätt att få en offentlig försvarare utsedd, 
vidare har en misstänkt alltid rätt att själv 
utse en privat försvarare. Den misstänkte har 
även själv rätt att framställa önskemål om 
vem som ska utses till offentlig försvarare. 
Den som är gripen, anhållen eller häktad 
har rätt att träffa sin försvarare och har rätt 
att ha sin försvarare närvarande vid förhör. 
Under ett förhör får polisen inte, i syfte att 
framkalla bekännelse eller uttalande i viss 
riktning använda medvetet oriktiga uppgif-
ter, löften eller förespeglingar om särskilda 
förmåner, hot, tvång, uttröttning eller andra 
otillbörliga åtgärder. Den som förhörs får 
inte heller nekas inta sedvanliga måltider 
eller åtnjuta nödig vila. Den misstänkte och 
försvararen har med vissa begränsningar rätt 
att fortlöpande, i den mån det kan ske utan 
men för utredningen, ta del av det som har 
förekommit vid förundersökningen.

Anhållande
Fattas beslut om anhållande ska den miss-
tänkte informeras om det brott som denne 
misstänks för samt grunden för frihetsberö-
vandet. För ett beslut om anhållande krävs att 
det finns skäl att häkta den misstänkte, det vill 
säga i avvaktan på att rätten ska pröva häkt-
ningsfrågan. Om det inte längre finns skäl för 
ett anhållningsbeslut ska åklagaren omedelbart 
häva beslutet. En häktningsförhandling ska ske 
senast fyra dygn efter att den misstänkte greps 
eller anhållningsbeslutet verkställdes.

Häktning
För att domstolen ska besluta om att den 
anhållne ska häktas krävs att vissa förutsätt-

ningar är uppfyllda. För det första ska den 
anhållne vara på sannolika skäl misstänkt 
för ett brott. Sannolika skäl är en stark 
misstankegrad där omständigheterna vid 
en objektiv bedömning ska framstå som 
berättigade. Det ska vara mer sannolikt att 
brottet har begåtts än att så inte är fal-
let. Undantagsvis är det dock även under 
vissa förutsättningar möjligt att besluta om 
häktning av en person som bara är skäligen 
misstänkt för ett brott.

För det andra ska brottsmisstanken avse 
ett brott som det är föreskrivet fängelse ett 
år eller mer. Detta innebär ett krav på att 
åtminstone det i straffskalan upptagna maxi-
mistraffet ska uppgå till minst fängelse ett 
år. Av detta följer att det för mindre allvarlig 
brottslighet som huvudregel saknas möjlighet 
till häktning. Undantagsvis är det dock under 
vissa begränsade förutsättningar möjligt att 
besluta om häktning även vid misstanke om 
mindre allvarlig brottslighet, till och med vid 
brott med enbart böter i straffskalan.

För det tredje ska minst en av de så kall-
lade särskilda häktningsskälen – recidivfara, 
flyktfara eller kollusionsfara – föreligga. Med 
recidivfara avses risk för att den misstänkte 
fortsätter sin brottsliga verksamhet. Med 
flyktfara avses risk för att den misstänkte 
avviker och därmed undviker lagföring. 
Med kollusionsfara avses risk för att den 
misstänkte försvårar utredningen eller 
undanröjer bevisning. Det kan till exempel 
finnas en risk att den misstänkte skräm-
mer eventuella vittnen eller städar undan i 
bostaden där denne gömt saker av betydelse 
för utredningen.

När rätten beslutar om häktning ska 
rätten sätta ut den tid inom vilken åtal ska 
väckas. Är den utsatta tiden otillräcklig, 
får rätten medge förlängning av tiden. En 
misstänkt får som huvudregel vara häk-
tad i högst nio månader innan åtal måste 
väckas. Motsvarande tid för den som inte 
har fyllt 18 år är tre månader. Endast om det 
finns synnerliga skäl får åklagaren begära 
att rätten prövar om denna tidsgräns kan 
överskridas. Skäl för att överskrida tiden 
kan exempelvis vara om straffvärdet för 
det misstänkta brottet är mycket högt eller 
att brottet utgör en del av organiserad eller 
gängrelaterad brottslighet.

Åtal
När förundersökningen är klar bedömer 
åklagaren om det finns tillräcklig bevisning 
för att väcka åtal i domstol. Det krävs då att 
åklagaren på objektiv grund kan förvänta sig 
en fällande dom. Om åtal väcks blir det en 
rättegång i tingsrätten.

Jag avslutar på sedvanligt vis med ett pas-
sande citat, denna gång hämtat från den 
amerikanske humoristen 
Evan Esar. ”What you 
don’t know doesn’t 
hurt you; it’s what you 
suspect that causes all 
the trouble.”

Med önskan om en 
glad påsk!

Om förhör, anhållande 
och häktning


