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Ordföranden 

har ordet 
 

   När detta skrivs kom snön 
tillbaka… och vi har precis 

avslutat ett långt telefonmöte 

med styrelsen. På dagordningen 

tre större diskussions- och be-
slutsfrågor: 1) Årets Kamrat, 2) vårt 20-årsjubileum i 

Gävle den 10 maj och 3) själva årsmötet med alla 

handlingar etc., därtill några informationsfrågor. 
 

Årets Kamrat 2019 
   Rekord, rekord…! I år kom det 130 nomineringar, 
avseende 101 olika personer från olika områden inom 

kriminalvården! Vi i styrelsen har som tidigare var och 

en för sig utan inbördes kontakt valt ut och rangordnat 
vardera fem kandidater. Det visade sig att vi sex till-

sammans lyft fram totalt 15 nominerade, flera lika 

således, vilket gör oss trygga i att vi förhoppningsvis 

gjort ett bra urval även om det är en svår och grannlaga 
uppgift. I samråd har vi sedan motiverat våra val och 

slutligen enats om ett antal kandidater som vi inhämtar 

ytterligare information om. 
     Det jämfört med 2018 dubblerade (!) antalet nomi-

neringar tyder på att Kamratföreningens stipendium 

röner stor uppmärksamhet inom kriminalvården, vilket 
även det stora antalet visningar på Youtube av våra 

”utdelningsfilmer” från 2017 och 2018 (f.n. drygt 400) 

tyder på. 

   Vi vill också återigen understryka att det uppenbarli-
gen, inte minst av motiveringarna att döma, finns ett 

mycket stort antal kriminalvårdsanställda som är värda 

att uppmärksammas som goda kollegor och föredö-
men! 

   Efter referenstagning och slutligt val kommer pris- 

utdelningen som numera är brukligt att genomföras på 

stipendiatens arbetsplats, preliminärt i mitten/slutet av 
april månad. En film från ceremonin kommer som 

vanligt att visas på årsmötet. 

20-årsjubileet 
   Just nu är hela 49 medlemmar anmälda till mötet i 

Gävle den 10 maj! Fantastiskt! Det blir som tidigare 

meddelats en dag i nostalgins tecken med besök i fäng-
elsemuseet, film och minnesskrift om Kamratförening-

ens 20-åriga historia, återblickar på vår tid i kriminal-

vården, samt samvaro och jubileumsmiddag på Kafé 

Kåken – och allt detta i det gamla cellfängelset från 
1847! Dagen kommer att fotodokumenteras och pre-

senteras i ett kommande infobrev. 

  

 
 

Årsmötet 2019 
   Vi har alltså att se fram emot en rekordartad och 

glädjande anslutning till föreningens årsmöte. Förbere-

delsearbetet är igång i styrelsen, valberedningen och 
hos revisorerna. Till dags dato har inga motioner in-

kommit från medlemmar. 

   Till detta info-blad fogas också den formella kallel-
sen till årsmötet. 

 

Regionala möten 
   Under denna ”vårtermin” genomför föreningen flera 

regionala möten. Några har redan ägt rum, några ligger 

framför oss. I Göteborg berättade Alf Andersson den 
22 januari om kriminalvårdens nya utslussform ”Halv-

vägshusplats”, i Linköping den 28 februari beskrev 

Hanna Jarl från Huvudkontoret det prekära belägg-
ningsläget och dess dystra konsekvenser för verksam-

heten (se ett längre referat nedan); och i Malmö den 7 

mars berättade Lisbeth Färnlöf, sektionschef vid 

HK/HR Kompetensförsörjningsenheten, om den nya 
personalutbildningen. I Stockholm har inbjudits till 

möte den10 april med Elisabeth Åbjörnsson Hollmark, 

kriminalvårdsdirektör och chef för avdelningen för 
ledningsstöd vid Kriminalvården, och i Göteborg blir 

det ytterligare en sammankomst den 15 maj med Bir-

gitta Göransson som talare. 

   Full gas i föreningen således! 
 

 

Vår hemsida: www.krimkamrat.se 
Vår e-postadress: krimkamrat@telia.com 
 

 

http://www.krimkamrat.se/
mailto:krimkamrat@telia.com


Kriminalvårdens aktuella 

dilemman 
Referat från det regionala kamratmötet i Linköping den 

28 februari – av Gert-Arne Sköld 

 
   Hanna Jarl, avdelningschef anstalt och häkte var 

inbjuden talare, och hon berättade vad man från led-

ningsnivån arbetat med sedan 2016 och om det nuva-
rande besvärliga läget med platsbrist på i princip alla 

nivåer i anstalt och häkten. 

   Det har varit mycket arbete med att få den nya orga-
nisationen på plats. Verksamhetsfrågorna fick stå till-

baka inledningsvis men har nu fullt fokus inte minst på 

grund av arbete med ett stort antal statliga utredningar 
som 

- Färre i häkte och minskad isolering 

- Frihetsberövade barn 

- Nya ungdomspåföljder 

- Ungdomsreduktionsutredningen 

- Frigivningsutredningen 

   Kriminalvården har fått minskade anslag sedan 2015 

och flera av utredningsförslagen är inte finansierade i 

dagsläget.  

   En debatt pågår mellan kriminalvården och polisen 
rörande Transportuppdraget från 2017. Parterna är inte 

överens om hur lagstiftningen skall tolkas. Skulle kri-

minalvården ta ett 24/7-ansvar för polisens samtliga 
transporter beräknas kostnaden till 700 miljoner årligen 

vilket inte är rimligt enligt Hanna. 

   Det pågår en straffskärpningstrend i samhället som 
styrs mer av politiker än experter. 

   Andra utmaningar för kriminalvården är 

- Hög personalomsättning 

- Anpassa infrastrukturen (kapacitet) 

- Beläggningen 

- Ekonomin 

   Personalomsättningen ligger på mycket höga 12%.    
   Det råder extremt hög beläggning på både häkten och 

anstalter. På vissa håll i landet sitter häktade i arrestlo-

kaler, framförallt i södra Sverige. Dubbelbeläggning 

tillämpas också på ett antal häkten och anstalter. Ett 
arbete pågår med att slussa intagna mot öppnare förhål-

landen och utsluss. En rad åtgärder prövas för att till-

skapa beläggningsbara platser. En nationell stab är 
tillsatt för att arbeta med kapacitetsproblematiken. 

Prognosen är att kriminalvården kommer att behöva ta 

emot 8.000 häktade/intagna åren 2024-2030. 
   En ny strafftidslag är beslutad och träder i kraft den 1 

april 2019, vilket inneburit mycket arbete. Lagen för- 

anstaltar bl.a. att en intagen får vistas maximalt 7 dagar 

i häkte efter verkställbar dom innan anstaltsplacering 
ska ske. 

   Kriminalvårdens psykologer tillhör numera hälso- 
och sjukvårdsområdet som administreras av avdelning-

en för anstalt och häkte. 

   KrimStics är infört i frivården och en modell kallad 

”Goda positiva samtal” ska etableras på anstalt. För 
häkte gäller alltjämt ”Strukturerade klientsamtal”. 

   Kriminalvården har också tagit fram en ny definition 

av Arbetsdrift. Termen terapi har ersatts av Praktisk 
arbetsträning. Man räknar med att ca 20% av landets 

intagna är anställningsbara. 

   Klosterverksamheten på Kumlaanstalten är tillfälligt 

stängd av rena platsbehovsskäl. Initiativet kommer 
enligt Hanna från lokal nivå!? Klosterverksamheten 

vid Skänningeanstalten utreds också, bl.a. med anled-

ning av en tidigare genomförd inspektion som framfört 
kritiska synpunkter på verksamheten. Hanna informe-

rar om att ett möte med berörda ska genomföras under 

mars månad för att diskutera Klosterverksamhetens 
framtid. 

Hanna Jarl avslutade med att lyfta fram några fram-

gångsrika områden och utmaningar. 

- De isoleringsbrytande åtgärderna minskar inte 

- GPS-bojan är klar att implementera 

- Återfallen har minskat något 

- Rymningarna ökar inte 

- Narkotika i anstalt ökar inte 

- Vuxenutbildningen går framåt 

   Kriminalvården har en ansträngd ekonomi med stora 

underskott. Budgetunderlaget är helt inriktat på pengar 

och infrastruktur. Kriminalvården äskar 9,4 miljarder 
för den kommande budgetperioden. 

   Hanna citerade avslutningsvis ett pikant uttalande 

från den nye rikspolischefen, som anser att kriminal-
vården måste effektivisera utslussarbetet!? 

 

 
Kamratföreningens  

berättelsebok finns  

fortfarande att få tag i! 

”Bland direktörer och  

dynamitarder” innehåller 
blandade historier från både 

äldre och senare tider.   

Boken kostar endast 

110 kr plus porto (36 kr). 

Beställs via vår  

hemsida eller hos  

Gunnar Warren direkt: 

telefon och mailadress 

nedan.  

 

 
Info-bladet är producerat av 

Gunnar Warren, 
V. Bernadottesgatan 30, 216 12 Limhamn 
Telefon 0738-161747 

Mailadress: gunnar.warren@telia.com 

 

mailto:gunnar.warren@telia.com


Kallelse till årsmöte i Kriminalvårdens Kamratförening 
Tid Fredagen den 10 maj 2019 kl. 17.15 

Plats Sveriges Fängelsemuseum, Hamiltongatan 1&3, Gävle 
 

Ärenden vid årsmötet (enligt stadgarna) 

1. Ordföranden öppnar mötet 

2. Justering av röstlängd (närvarolista) 

3. Fråga om mötets behöriga utlysande 

4. Val av funktionärer vid årsmötet: 

a) ordförande 

b) sekreterare 

c) en protokolljusterare tillika rösträknare 

5. Fastställande av dagordning 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse med resultat- och balansräkning 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 

10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen 

11. Val av styrelse: 

a) ordförande för ett år 

b) två ledamöter med två års mandat 

12. Val av två revisorer och en ersättare för ett år 

13. Val av tre ledamöter och en ersättare i valberedningen för ett år varav en sammankallande 

14. Behandling av inkomna motioner 

15. Övriga frågor 

16. Mötet avslutas 

 

Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast den 26 april! 

Maila till gunnar.warren@telia.com (tel. 0738-161747) 

 

 
Verksamhetsberättelse, bokslut, revisionsrapport, valberedningens förslag samt ev. motioner utlämnas vid mötet. De kommer 

också att finnas att rekvirera via föreningens hemsida ca en vecka före årsmötet. 

www.krimkamrat.se 

 

Medlemsavgiften 
Den som inte redan betalat in sin medlemsavgift, som är 100 kr om året, kan göra det nu till föreningens plusgiro 

84 85 20-3. Och meddela gärna ev. adressändringar till krimkamrat@telia.com! 

 

 
 

 

 

Minns ni Kriminalvårdens Boksamlare? 
En historik och ett komplett register över innehållet 
i medlemsbladet Perspektiv KBS finns nu på nätet: 

 
http://guwas.se/historia/kbs.htm 

 

 

mailto:gunnar.warren@telia.com
http://www.krimkamrat.se/
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Program för jubileumsmötet den 10 maj 2019 
Tider Aktivitet 

Ca 11:45 Välkomna till Gävle! 
Samling vid Kafé Kåken, Sveriges Fängelsemuseum 
 

12:00 Buffélunch på Kafé Kåken 
 

13:00 Rundvandring i muséet. Vi gör en historisk tillbakablick under sakkunnig 
ledning 
 

14:30 Kamratföreningen 20 år. Vad har föreningen betytt för medlemmarna 
och vilken verksamhet har bedrivits dessa år? Film och minnesskrift.  

 
 

15:15 Fika och reflektioner efter filmen 
 

15:45 Klipp ur film från utdelningen av priset till Årets Kamrat 2019. 

 
 

16:00 ”Inspirerande ögonblick” i kriminalvårdsarbetet. Genom samtal i 
grupper lyfter vi fram vad som har gjort särskilt intryck på var och en av 
oss under vår aktiva tid i kriminalvården. Thomas Ekbom leder. 

FÖRBERED GÄRNA: Tänk tillbaka på en händelse i Kriminalvården 

då du var med och som gjorde dig väldigt glad. Något du gjorde? Något 

någon  

annan gjorde? 

 

17:15-17:45 Årsmöte 
 

19:00 ”Mingelbubbel” på Kafé Kåken 

 
 

19:30-ca 22:45 Jubileumsmåltid/samkväm på Kafé Kåken 
(Fängelset stänger för utelåsning 23:00….) 

Måltidsdryck medföres efter eget gottfinnande! 
 

 

Kostnaden för lunch, middag och ev. logi ska ha varit betald i förskott enligt tidigare utskick! 

Eventuella efteranmälningar till mötet? – kontakta ordföranden per mail sten-ake.lovdahl@telia.com 
eller telefon 0709-382879. 

mailto:sten-ake.lovdahl@telia.com

