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Kriminalvårdens årsredovisning för 2020 är klar

Stabilt säkerhetsläge trots utmaningar
Trots mycket hög beläggning och en ansträngd situation för både intagna och
personal på grund av pandemin så har säkerhetsläget varit stabilt under det gångna
året för Kriminalvården.
”Det är personalens outtröttliga arbete, och samarbetet inom myndigheten, som gör att vi
kunnat bibehålla det här relativt lugna och samlade säkerhetsläget, trots påfrestningarna”,
säger Kenneth Holm, Kriminalvårdens säkerhetsdirektör.
Årsredovisningen för år 2020 visar att inga rymningar skedde från Kriminalvårdens slutna
anstalter i klass 1 och 2. Den senaste rymningen från en sluten anstalt inträffade 2018. (Se
sid 62 i årsredovisningen.)
Däremot har det skett en ökning av antalet direktavvikelser från klass 3-anstalter, den lägsta
säkerhetsklassningen utan direkta rymningshinder som murar eller stängsel. Under år 2020
handlar det om 46 direktavvikelser, att jämföra med 28 för år 2019. (Se sid 62.)
”Vi arbetar hela tiden med säkerhetsbedömningar för att se vilka klienter som kan vara
lämpliga att flytta till klass 3, de öppna anstalterna. Att det har blivit fler direktavvikelser ska
ses i ljuset av att vi under året har genomfört en planerad ökning av antalet klienter där. För
att skapa utrymme på våra slutna anstalter har vi gjort nya säkerhetsbedömningar och
därmed kunnat placera fler intagna i den lägsta säkerhetsklassen”, säger Kenneth Holm.
Ofta är det vardagliga orsaker som ligger bakom en direktavvikelse, som att man vill ta
kontakt med en närstående, men den höga beläggningen och rädsla för covid-19 kan också
ha spelat in under året som gått.
För att lindra den ansträngda beläggningssituationen så har ett mål under det gångna året
varit att öka antalet klienter som verkställer sitt straff med fotboja. En ökning har också skett
och antalet klienter som fullföljt intensivövervakning med fotboja steg från 1 441 år 2019, till
1 508 under år 2020. (Se sid 32.)
Ladda ner Kriminalvårdens årsredovisning för 2020.
Kontakt: Gustav Borg, pressekreterare, tfn 0768-21 36 00, gustav.borg@kriminalvarden.se
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