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REMISSVAR
Datum

Vårt diarienummer

2019-06-24

2019-10197

Justitiedepartementet

Utkast till lagrådsremiss Ett särskilt straffansvar för samröre med en
terroristorganisation
Er beteckningJu2019/01919/L5

Kriminalvården ställer sig i allt väsentligt bakom utkastets förslag och öve1väganden och önskar
framföra följande.
I konsekvensanalysen bedöms kostnadsökningen för Kriminalvården vara marginell. Avseende de
ekonomiska konsekvenserna önskar Kriminalvården dock peka på att varje nyktiminalisering
otvivelaktigt innebär ökade kostnader för rättsväsendet. Det är dock svårt att avgöra hur stor
kostnadsökning genomförandet av den utökade terroristlagstiftningen kan antas medföra för
myndigheten, exempelvis för att anpassa anstalter utifrån krav på ökade differentierings.möjligheter eller
särskilda platstyper. Mot bakgrund av inte bara detta lagförslag utan de senaste årens hela reformarbete
mot terrorism menat I<riminalvården att det finns ett behov av att på ett ändamålsenligt sätt följa upp
de faktiska ekonomiska konsekvenserna för myndigheten.
I<riminalvården bedömer att de ökade kostnaderna bör finansieras genom att anslaget till myndigheten
ökar. Kriminalvården vill understryka att besked om kommande anslagsökningar behövs redan i nästa
budgetproposition eftersom omedelbara åtgärder krävs för att öka Kriminalvårdens kapacitet. Behovet
av en kapacitetsutökn.i.ng och hur den ska finansieras behöver dock bedömas som en heföet. Ett antal
straffskärpningar har genomförts under senare år, eller planeras att genomföras inom kort.. Hur stort
anslagstillskott som behövs bör beräknas utifrån en samlad bedömning av klientinflödet under
kommande år. Detta straffskärpningsförslag är en av många beståndsdelar av den bedömningen.
Ett ökat antal terroristbrottsdömda bedöms vidare påverka myndighetens arbete då dessa ärenden är
resurskrävande dels för att behovet av samverkan med andra myndigheter ät stort, dels för att ärendena
vanligen kräver omfattande intern samverkan i frågor kring placering, verksamhetsplanering och
frigivningsfötberedelser.

Detta yttrande har beslutats av kriminalvårdsdirektören Elisabet Abjörnsson Hollmark efter·
föredragning av verksjuristen Anna Ah.man Lundberg. I den slutliga handläggningen av ärendet
_Llf~ ..~ .n deltagit chefen för sektionen fö vvetksjuridik Per Henrik .Hedbrant.
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