Pressträff, ny anläggning i Kalmar – transkribering
Lena Karvik: Då hälsar jag varmt välkommen till den här pressträffen med kriminalvården och
Kalmar kommun om en ny anstalt och häkte i Kalmar. Jag heter Lena Karvik och med mig här
från Stockholm har jag också kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren och från Kalmar
deltar kommunstyrelsens ordförande Johan Persson.
Jag ska strax lämna över ordet till dem, men jag tänkte först bara säga något kort om kommer ske
här idag. Martin Holmgren och Johan Persson kommer att inleda med att säga några ord vardera
och därefter undertecknar dem en avsiktsförklaring om den här kriminalvårdsanläggningen. När
själva undertecknandet är avklarat så blir det ett kort samtal om den fortsatta vägen framåt och då
deltar också kriminalvårdens ekonomi och fastighetsdirektör Björn Myrberg.
Därefter finns det möjlighet för er som deltar att ställa frågor till Martin Holmgren, Johan
Persson och Björn Myrberg. Och anmäl gärna det redan nu så tar vi er i turordning så
småningom. Det finns också efter sändningen möjlighet för enskilda intervjuer.
Då så, varsågod Martin Holmgren och Johan Persson.
Martin Holmgren: Tack. Jag är stolt och jag är glad över att vi idag kan underteckna det här
samverkansavtalet för en ny kriminalvårdsanläggning i Kalmar. Med det så tar vi ett stort kliv in i
kriminalvårdens framtid när det gäller att säkra fler platser på anstalter och häkten. Men vi bygger
också vidare på en lång och god relation med Kalmar kommun, och det tror jag att Johan
Persson håller med mig om.
Nu bygger vi bort platsbristen, med satsningen i Kalmar och nysatsningen i Trelleborg, så gör vi
de två största insatserna vi kommer att göra på väldigt lång tid i Kriminalvården. Men vi gör
också så att vi bygger ut befintliga stora och små anstalter. Vi finns ju redan i Kalmar. Sveriges
äldsta, fortfarande i bruk, fängelse byggt 1852 tjänar oss väldigt väl. Så det finns gott om
kriminalvårdshistoria, gott om erfarenhet att ta till vara.
Men det nuvarande fängelset när det byggdes så låg det i utkanten av staden och idag så ligger
fängelset i centrum. Det har växtvärk. Genom en ny anläggning så kan vi både utöka
verksamheten och få möjlighet att bedriva en framtida, modern kriminalvård. För kriminalvård
är så mycket mer än en plats eller en lokal. De avgörande är innehållet i verksamheten och det är
medarbetarna som står för innehållet. Genom den kompetens och erfarenhet som finns hos
medarbetare idag i Kalmar så har vi otroligt goda förutsättningar att bygga vidare på detta.
Nu återstår en hel del arbete att göra. Men den här gemensamma viljan som vi visar upp idag,
genom att skriva under samverkansavtalet och gå över i en ännu mer konkret fas är ett otroligt
viktigt steg i att bilda och bygga ny anstalt och nytt häkte i Kalmar.
Så tack för det, och med dem orden så skulle jag gärna vilja lämna ordet vidare till dig Johan,
Varsågod.

Johan Persson: Tack så mycket, Martin. Ja det här är ju en glädjens dag för hela Kalmar. Särskilt
i dessa svåra tider. Vi har tillsammans med kriminalvårdens duktiga medarbetare i Kalmar kämpat
väldigt länge för att få en sådan här överenskommelse till stånd. Den första generaldirektören
som jag träffade var Lars Nylén på plats i Norrköping och efter det så nött och uppvaktat för att
försöka få till stånd moderna kriminalvårdsanläggningar i Kalmar. För precis som
generaldirektören sa, så har vi bedrivit kriminalvård länge i Kalmar, i flera hundra år. Bland annat
på Kalmar slott och idag har vi landets äldsta fängelse och väldigt slitna häkteslokaler.
Jag är glad och stolt över att kunna skriva på den här överenskommelsen som faktiskt är bingo
för Kalmar när det handlar om jobb. Men också ett lyft för hela södra Kalmar län. Sen
justitieminister Morgan Johansson var här för drygt en månad sedan, så har vi diskuterat och
förhandlat. Och det har inneburit att antalet platser på den nya anstalten i Halltorp handlar nu
om upp till fyra hundra platser. Vi har också landat i diskussionen om ett nytt häkte intill
polishuset i Kalmar, med upp till åttio platser. Så netto innebär den här överenskommelsen mer
än fyra hundra nya arbetstillfällen till Kalmar. Och då räknar jag inte in kringtjänster eller alla de
jobb som skapas under byggtiden.
Vi kommer från kommunens sida göra allt vi kan för att landa de här två etableringarna på ett så
smidigt och snabbt sätt som möjligt. När det gäller häktet så är detaljplanen redan klar och den
har vunnit laga kraft sen 2017. Och vi ska också göra allt när det gäller detaljplanen för Halltorp.
Om ett par timmar har vi extra sammanträde med kommunstyrelsen för att fatta beslut om
samverkansavtalet och där har vi haft en diskussion med samtliga gruppledare som står bakom.
Vi är överens mellan partierna. På tisdag så kommer planutskottet till Kalmar kommun att ta
beslut om att starta detaljplanarbetet för den nya anstalten i Halltorp. Så vi ska göra allt vi kan för
att landa de här etableringarna och ha ett så gott samarbete som möjligt med Kriminalvården.
Tack.
Martin Holmgren: Tack för det Johan. Det hade ju varit fantastiskt om vi hade kunnat få sitta
sida vid sida och skriva under tillsammans, men det blir ju bra det här också. Ska vi försöka göra
så att vi skriver under varsitt exemplar av samverkansavtalet nu?
Johan Persson: Vi signar det.
Martin Holmgren: Ja.
”Ljud av penna mot papper”
Johan Persson: Och det har ju redan skickats mellan oss, genom kungliga postverket.
Martin Holmgren: Så är det, nu är det underskrivet. Ska vi försöka skaka hand på det här också?
Johan Persson: Det försöker vi ja, en digital sådan.
”Skratt”
Lena Karvik: Sådär ja, då var avtalet undertecknat och till och med en handskakning fick vi på
plats. Då har vi också med oss kriminalvårdens ekonomi och fastighetsdirektör, Björn Myrberg.
Hej Björn.

Björn Myrberg: Hej.
Lena Karvik: Vad innebär det här avtalet och vad blir nästa steg?
Björn Myrberg: Det här samverkansavtalet som precis har undertecknats är ju en väldigt viktig
milstolpe för oss i det fortsatta arbetet. Vi har ju naturligtvis väldigt mycket utmaningar framför
oss. Men det här signalerar ju en tydlig vilja från både oss och Kalmar kommun om att hjälpas åt
att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att få ihop en bra verksamhet så snabbt som
möjligt. Det är väldigt angeläget för oss att skapa fler platser och också då att ha smidiga
processer för att åstadkomma det här så bra som möjligt. Vi har behov av nära samarbete med
alla kommuner där vi bedriver verksamhet, i det här fallet handlar de naturligtvis mycket i
samverkansavtalet om de praktiska förutsättningarna. Komma på plats, sätta igång detaljplan,
bygglovsprocesser och så vidare. Precis som Johan Persson var inne på.
Men det finns också andra perspektiv där det handlar om samarbete kring hur man kan ta sig till
och från våra verksamhetsställen. Möjligheter att utnyttja tjänster som finns. Till exempel
bibliotekssamarbeten, samarbeten med kommunal räddningstjänst och annat. Det är väldigt nära
samarbeten som vi behöver ha. Och i det avseendet finns det flera fördelar med att också ha en
historik på orten.
Det vi gör nu är att vi egentligen bedriver det fortsatta arbetet i tre spår. Där det ena är
naturligtvis att ha ett väldigt nära och bra samarbete med den kommun som vi samarbetar med, i
det här fallet Kalmar. Vi har också behov av att internt jobba med att förfina och vidareutveckla
inriktningen för det fortsatta arbetet. Alltså, vad vill vi, vad behövs för att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för att skapa en modern kriminalvård som håller under en lång tid i
Kalmar kommun.
Den tredje delen det handlar om att så snart som möjligt också utse en hyresvärd och upphandla
en byggentreprenör för att göra det praktiska jobbet. Det här är långa processer. Men vi behöver
tillsammans skapa så goda förutsättningar som möjligt för att komma i mål så snabbt som
möjligt.
Lena Karvik: Tack, det finns en del arbete kvar låter det som. Nu har vi kommit fram till den
delen där det finns möjlighet ställa frågor till Martin Holmgren, Johan Persson och Björn
Myrberg. Är det någon som vill ställa en fråga?
Våra tekniker undersöker om det finns några frågor på väg in. Annars finns det ju möjlighet
också efter sändningen att göra enskilda intervjuer givetvis. Då tror jag vi har en fråga här.
Rasmus Björe på P4 Kalmar, varsågod. Ja, vänta ett ögonblick du hörs inte tydligen. Nu,
varsågod!
Rasmus Björe: Johan Persson, hör du mig nu?
Johan Persson: Ja.
Rasmus Björe: Johan, vad skulle du säga att det här betyder för Kalmar kommun, att få till en
sådan här överenskommelse och en avsiktsförklaring?
Johan Persson: Ja det betyder ju jättemycket, det handlar ju om flera hundra arbetstillfällen som
kommer att vara under en väldigt lång tid. Och det är klart att det betyder väldigt mycket, men
också att vi säkrar kriminalvårdens viktiga verksamhet i Kalmar. Att den personal som redan
finns på plats kan känna att de verkligen kan ha positiv framtidstro. Men det är klart att de

kommer få väldigt många fler arbetskamrater och vi pratar ju om en nettoökning på en bit över
fyra hundra arbetstillfällen. Det är klart att de kommer påverka arbetsmarknaden. Och sen har vi
hela byggprocessen som också kommer skapa väldigt mycket sysselsättning. Särskilt i de här
tiderna så är det ju klart att det är väldigt positiva signaler.
Rasmus Björe: Tack så mycket.
Lena Karvik: Fler frågor? Då ska vi ha ytterligare en fråga på gång här. Anders Blank, dagens
Kalmar. Varsågod. Du har nog mutat din mick Anders Blank, så om du sätter på ljudet så hör vi
dig.
Anders Blank: Så, nu hörs jag kanske. Jag vill veta lite om häktet. Det finns ju en detaljplan så
det är väll egentligen bara att ansöka om bygglov och börja bygga.
Lena Karvik: Ska vi be Björn Myrberg svara på den frågan?
Björn Myrberg: Ja, det finns ju ett antal praktiska frågor som behöver redas ut innan man börjar
bygga. Men det är ju rätt att det underlättar onekligen att detaljplanen finns på plats. Men det vi
gör nu är att skapa någonting där vi kan bedriva verksamhet under en lång tid. Och då är det
också viktigt att de lokaler som ska byggas också anpassas utifrån närmiljö, utifrån utveckling hur
en modern kriminalvård behöver vara utformad. Vi har naturligtvis lärdomar ifrån andra platser
hur vi vill utveckla häktesverksamhet. Men att vi också beaktar utvecklingen i områden där det
här ska bedrivas. Till exempel hur vi ska förhålla oss till polisens verksamhet, utbyggnader på
granntomter och så vidare. Så det är arbete kvar att göra och också naturligtvis det jag var inne på
generellt. Att göra upphandlingar av byggentreprenad, hitta en lämplig hyresvärd och ingå
hyresavtal med dem.
Anders Blank: Får man ställa en till fråga?
Lena Karvik: Det går bra.
Anders Blank: När jag åker förbi det här bygget. Det ser ganska litet ut, men er bedömning är att
det räcker? Att man får in åttio platser på den här lilla ytan?
Johan Persson: Byggrättens storlek i detaljplanen är femton tusen kvadratmeter. Så det är fullt
tillräckligt och kan till och med klara mer än åttio platser. Och när vi tog fram den detaljplanen så
gjorde vi det i samråd med kriminalvården, så den är ju anpassad efter kriminalvårdsverksamhet.
Sen kanske det behövs modifiering i bygglov och annat, och det är ju det som Björn Myrberg
pratar om. Men byggrätten är ganska flexibel och anpassad för det ändamålet. Och är på femton
tusen kvadratmeter.
Björn Myrberg: Det man kan säga också är naturligtvis att vi kommer behöva bygga på höjd. Vi
har ju ett behov av rastgårdar där vi inte ska ha insyn till exempel och det innebär att vi också
måste jobba på höjden för att få till bra lösningar.
Lena Karvik: Tack. Har vi någon ytterligare fråga?
Ander Blank: Jag fortsätter gärna.
Lena Karvik: Varsågod.

Anders Blank: Läget är ganska ansträngt på häkte och på anstalt i Kalmar. Och resten av Sverige
också som jag har förstått det. Nu kommer det dröja ett tag innan de här båda projekten blir
klara, så vad är er strategi för att klara försörjningen av platser?
Lena Karvik: Martin?
Martin Holmgren: Det är helt rätt som du säger. Vi behöver, och det gör vi också, vi behöver
utveckla vår förmåga både på kort sikt och på lång sikt. Och det har vi egentligen arbetat med de
senaste åren. Vi har fått till stånd ett stort antal hundratal platser under det senaste året. Vi
dubbel belägger i anstalter och vi försöker också att utnyttja alla utrymmen som finns på
befintliga häkten, så mycket som möjligt idag. Det är bland annat därför som kriminalvården och
jag tog ett beslut tidigare i höstas att gå upp i särskild organisation och gå upp i särskilt stabsläge,
därför att vi ser ju att det är en väldigt ansträngd situation och den blir inte mindre ansträngd.
Utan det är ett stort flöde in både på häkten och anstalter. Vi behövde öka tempot i framdriften
och det har vi också gjort nu under hösten. Vi har lyckats frigöra ytterligare utrymmen på
befintliga häkten och platser så vi ändå har goda förhoppningar om att vi ska klara att ta emot det
som är vårt uppdrag. Nämligen när häktade kommer från polis och domstol till oss, och när
dömda kommer till fängelserna. Men vi behöver ha, så att säga, kortsiktig och långsiktig
planering.
Och det som också är positivt i detta, när vi skrev vår nu gällande rapport där vi beskriver
platskapaciteten talade vi om att vi behöver bygga en ny anstalt syd, den som nu blir Trelleborg.
Vi behöver bygga en ny anstalt öst, det som nu då presenteras som Kalmar. Då skrev vi att vi
trodde att det skulle kunna vara klart senast 2029. Nu i vårt samverkansavtal här, tror vi bägge
parter att vi ska kunna få till stånd och flytta in i en ny anstalt redan fjärde kvartalet 2026.
Lena Karvik: Tack!
Anders Blank: Något datum på häktet också?
Martin Holmgren: Det som vi har skrivit i samverkansavtalet är ju, så att säga på totalen, och då
är de det här datumet 2026 som vi har angivit. Någon ytterligare precisering har vi inte idag, men
det är väl möjligtvis en fråga som man får återkomma till framöver i det fortsatta arbetet. Och där
Björn Myrberg beskrev de olika stegen som nu ska vidtas.
Lena Karvik: Björn, vill du kommentera det någonting?
Björn Myrberg: Nej men det är ju, de praktiska förutsättningarna skiljer ju lite grann från anstalt
respektive häktet, som Johan var inne på så finns det en detaljplan på häktet. Och det kan ju tala
för att den processen möjligtvis kan gå ännu snabbare. Men vi jobbar just nu med parallella
tidplaner, med utgången 2026 för både anstalt och häkte.
Lena Karvik: Tack. Var du nöjd där, Anders blank på dagens Kalmar?
Anders Blank: Jag är jättenöjd, tack så mycket.
Lena Karvik: Tack. Då vill Rasmus Björe på P4 Kalmar komma in och ställa en fråga igen. Var
så god.

Rasmus Björe: Jag ska fatta mig lite kort bara för att klargöra, jag sitter och skriver samtidigt här.
Är det då, planen är att häktet och fängelset om allt går som det ska, då ska stå klart år 2026?
Martin Holmgren: Man kan väl säga så att det som står i samverkansavtalet nu är att, på totalen
så ska det här vara klart fjärde kvartalet 2026. Det som Björn Myrberg sa på frågan alldeles nyss
är att det utesluter ju inte att häktet kan vara färdigt mycket tidigare. Men det finns inte någon
tidplan för det idag.
Rasmus Björe: Då förstår jag, tack.
Lena Karvik: Tack, då tror jag att vi var klara med den delen. Och som sagt, vill man göra
enskilda intervjuer, så går det bra efter sändningen i egen ordning.
Då avslutar vi den här pressträffen, och vill man titta på den igen så finns den tillgänglig på
kriminalvården.se och kalmar.se. Tack för att ni var med.
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