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Kriminalvården går upp i stab
Platsbristen i Kriminalvårdens anstalter och häkten är nu så allvarlig att den kan försämra
myndighetens förmåga att klara sitt uppdrag. Därför går myndigheten nu upp i stab.
– Beläggningsläget i Kriminalvården är pressat. Vi står inför en höst där inflödet av intagna riskerar
att överstiga vår kapacitet. För att hantera situationen har vi därför beslutat att gå upp i så kallad
krisledningsstab, säger generaldirektör Martin Holmgren.
Den stab som nu inrättats ska främst arbeta med platsbristen och kapacitetsutökningen på kort sikt.
Ambitionen är att få fram 350 nyinrättade platser. Men staben ska också öka takten i myndighetens
mer långsiktiga kapacitetsutvidgning. Kriminalvården planerar för 2 000 nya platser.
Den senaste tiden har beläggningen återkommande legat över 100 procent, både i anstalter och i
häkten. Flera lag- och regeländringar, exempelvis den nya påföljden ungdomsövervakning och
planerna på den slopade straffrabatten för unga som begår grova brott, kommer att öka trycket på
Kriminalvården ytterligare.
Platsbristen är så pass akut att grunduppdraget är hotat, konstaterar Martin Holmgren.
– Samtliga delar av vårt grunduppdrag utmanas just nu kraftigt som en följd av platsbristen. Det
handlar om möjligheten att minska återfall i brott, att upprätthålla säkerheten samt den faktiska
förmågan att ta emot alla misstänkta och dömda. Det återfallsförebyggande uppdraget är viktigt för
tryggheten i samhället i stort och förtjänar att betonas i den kriminalpolitiska debatt som just nu
pågår.
För kontakt med generaldirektör Martin Holmgren ring pressjouren på 011 49 631 00.

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 uppdraget 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. Den sista december 2019 fanns det 45 anstalter, 32 häkten och 33 frivårdskontor
runt om i landet. Under 2019 hanterade Kriminalvården nästan 16 600 klienter varje dag. Av dessa var ca 2 000 intagna i
häkte, 4 400 intagna i anstalt och cirka 10 200 i frivård. Mer information hittar du på www.kriminalvarden.se.
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