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Justitiedepartementet

Remissyttrande över betänkandet Stärkt straffrättsligt skydd för egendom
(SOU 2013:85)
Ert dnr Ju2013/8768/L5
Kriminalvården lämnar, utifrån de intressen myndigheten har att beakta, följande synpunkter.
I avsnittet ekonomiska konsekvenser framgår att utredningen förutser att fler personer
kommer att lagföras och dömas till längre fängelsestraff. I avsnittet förs ett resonemang om
att ett ökat antal lagföringar, i den mån de resulterar i annan påföljd än böter, kommer att
innebära ökade kostnader för Kriminalvården, men att häktningstiderna kommer att
minska, vilket i gengäld skulle innebära minskade kostnader för myndigheten. Svårigheterna
med att beräkna vilka kostnader som kommer att uppstå för Kriminalvården beroende på
ökat antal lagföringar och längre fängelsestraff berörs också. Utredningen gör emellertid
ändå bedömningen att de ekonomiska konsekvenserna för Kriminalvården inte blir mer
omfattande än att de ryms inom nuvarande budgetramar. Inga beräkningar eller liknande
har beskrivits och Kriminalvården vill framhålla att en mer ingående utredning av de ekonomiska konsekvenserna av förslagen bör genomföras.
Kriminalvården vill också påpeka följande avseende utredningens resonemang kring kortare häktningstider. Kriminalvårdens kostnader är beroende på den sammanlagda tiden en
person är frihetsberövad, dvs. såväl som häktad som intagen i anstalt. Att tiden en person
är häktad förkortas medför inte lägre kostnader för Kriminalvården om inte längden på ett
eventuellt fängelsestraff som döms ut också minskar, eftersom häktningstiden avräknas
från den tid som ska verkställas i anstalt. Kortare häktningstider och längre fängelsestraff
kan vidare medföra att ett omställningsarbete i syfte att rikta om resurser och kapacitet från
häkte till anstalt, vilket också kan innebära kostnader, måste vidtas inom myndigheten.
I övrigt har Kriminalvården inte något att erinra mot utredningens förslag och slutsatser,
och ställer sig positiv till åtgärder som eventuellt kan bidra till att förkorta häktningstiderna.
________________
I handläggningen av detta ärende, som beslutats av kriminalvårdsdirektören Elisabet
Åbjörnsson Hollmark, har även enhetschefen Elisabeth Lager och verksjuristen Stina Nilsson (föredragande) deltagit.
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