Påminnelse, pressinbjudan 2018-08-30

Första spadtaget för Östersunds nya häkte
Efter flera års utredning och planering är det nu dags att sätta spaden i marken inför bygget av
Kriminalvårdens nya häkte i Östersund. 14 häktesplatser ska det bli. Lokalerna utrustas också med
utrymmen för aktiviteter som kan bryta den isolering som en häktning innebär. En våning upp i
trevåningshuset planeras promenadgårdar för de intagna, medan frivården flyttar in med sin
verksamhet på bottenplanet.
Det nya häktet byggs av Kungsleden, hyrs av Kriminalvården och ligger i anslutning till Trygghetens
hus där polisen har sina arrestlokaler. Det ger goda möjligheter till samarbete mellan polisen och
Kriminalvården. Fastighetsägarens kostnad för projektet beräknas till cirka 140 miljoner kronor
och planen är att den 3 000 kvadratmeter stora byggnaden ska vara klar för inflyttning våren 2020.
Det första spadtaget tas av Björn Myrberg, Kriminalvårdens ekonomi- och fastighetsdirektör,
Cathrin Ahlgren, chef för Kriminalvårdens Region nord, och Biljana Pehrsson, vd för Kungsleden.

Medier inbjuds till det första spadtaget för Östersunds nya häkte.
Tid: Fredag 31 augusti kl 11.
Plats: Huvudentrén till Trygghetens hus, Fyrvallavägen 4.
För mer information om häktet kontakta kriminalvårdschef Keijo Muotka på tel 0611-371702
eller keijo.muotka@kriminalvarden.se

Detta är Kriminalvården
Kriminalvården är Sveriges fjärde största myndighet med cirka 12 000 medarbetare. Vårt viktigaste uppdrag är att
verkställa straff och minska återfall i brott - att göra samhället säkrare och tryggare. I vårt uppdrag ingår också att
transportera klienter mellan domstol, häkte och anstalt, men vi utför även transporter för Polisens och
Migrationsverkets räkning. Kriminalvården är en del av rättsväsendet och vi har ansvar för 45 fängelser, 34
frivårdskontor och 32 häkten runt om i landet. Under 2017 hanterade Kriminalvården knappt 15 000 klienter varje
dag. Av dessa var 1 700 intagna i häkte, 3 700 intagna i anstalt och cirka 9 900 i frivård. Mer information hittar du på
www.kriminalvarden.se
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