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Premiär för statistik om häktningstider
Här är nya ”Kriminalvård och statistik” (KOS), Kriminalvårdens sammanställning av statistisk från det
gångna året. KOS 2017 presenterar helt nya uppgifter om häktningstider och visar att medelbeläggningen
i anstalt ökar för första gången på 12 år, samt att antalet narkotikabrottsdömda blir allt fler.
Under 2017 avslutades totalt 9 769 häktningar. Hälften av dessa var kortare än en månad, visar
Kriminalvårdens nya statistik. 30 procent av klienterna satt häktade i över två månader, varav 13
procentenheter var häktade i fyra månader eller mer (se sid 25).
För första gången på 12 år ökade medelbeläggningen i anstalt under 2017 (se sid 33). Detta trots att antalet
klienter som påbörjar ett fängelsestraff fortsätter att minska. Orsaken är bland annat att klienter med
kortare strafftider har blivit färre, samtidigt som klienter med längre strafftider avtjänar längre straff än
tidigare.
Antalet klienter som dömts för narkotikabrott ökar både inom anstalt och inom frivården. Det kan vara den
största anledningen till att den nedåtgående trenden av återfall i brott har avstannat, eftersom klienter
med narkotikabrott generellt återfaller i högre grad än de med annat huvudbrott.
Andelen återfall i brott inom tre år med kriminalvårdspåföljd har minskat sedan slutet av 90-talet, från
drygt 40 procent till 29 procent år 2012. Bland klienterna från 2014, med en uppföljningsperiod fram till
2017, återföll 30 procent i brott. Det är enbart inom skyddstillsyn som återfallen har ökat jämfört med
tidigare år (se sid 63).

”Kriminalvård och statistik” ges ut varje år. Där ger Kriminalvården en aktuell bild av myndighetens
verksamhet inom häkte, anstalt och frivård. Ladda ner KOS 2017 här.
För mer information om KOS kontakta Johanna Hallin, Kriminalvårdens statistiksektion, på 011-496 38 40
eller johanna.hallin@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. 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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