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Kriminalvårdens siffror samlade
Här är Kriminalvård och statistik (KOS), publikationen där vi sammanstäl ler statistik från
det gångna året. I KOS 2018 presenteras bland annat följande ...
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Andelen återfall i brott med kriminalvårdspåföljd har minskat sedan slutet av 90-talet
och fortsätter att ligga kvar på samma låga nivå som de senaste åren, 29 procent (se
sid 62).
Medelbeläggningen i både häkte och anstalt ökade under 2018 (en utveckling som
startade 2017 och eskalerat under första halvan av 2019). I häkte ökade
medelbeläggningen under 2018 med 200 klienter till drygt 1 900. Även på anstalt
handlade det om en ökning med 200 klienter, till strax över 4 000 (se sid 23 och 33).
Skyddstillsyn är den enda frivårdspåföljd som ökar. Villkorlig dom med samhällstjänst
och intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) minskar (se sid 45).
9 700 klienter avslutade en häktning under 2018. Av dem påbörjade nästan två
tredjedelar sin häktning med restriktioner. För personer under 18 år var den siffran
högre. I den gruppen häktades nära 90 procent med restriktioner (se sid 24 och 73).
Antalet klienter som fått en fastställd verkställighetsplan har ökat med sex procent
sedan 2017, och är nu uppe i 96 procent. Syftet med en individuell plan för klienterna
är att tiden inom Kriminalvården ska användas till insatser som minskar återfall i
brott. Korta fängelsestraff är en orsak till det kan vara svårt att hinna ta fram en
verkställighetsplan (se sid 14).
Narkotikabrott är fortsatt det vanligaste brottet bland Kriminalvårdens klienter, både
vad gäller nyintagna kvinnor och män (se sid 91 och 78).

"Kriminalvård och statistik" ges ut varje år. Där ger Kriminalvården en aktuell bild av myndighetens verksamhet
inom häkte, anstalt och frivård. Ladda ner KOS 2018 här
För mer information om KOS kontakta Mattias Pettersson, Kriminalvårdens statistiksektion, på 011-496 37 25
eller mattias.pettersson2@kriminalvarden.se
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