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Ordföranden 

har ordet 
 

 
   Hej du medlem! Jag hoppas 

att du har haft en fin sommar, 

men nu är vi redan inne i okto-

ber och snart är det jul igen..! 
Här lite information om vad som varit och är på G 

denna höst. 

   Sedan det lyckade jubileumsmötet i Gävle i våras har 
inte så mycket hunnit hända i föreningen. Som vi 

nämnde i sommarbrevet hölls ett regionalt möte i Gö-

teborg i mitten av maj med Birgitta Göransson som 

föreläsare. Styrelsen har haft ett telefonmöte i septem-
ber, och fyra regionala möten planeras äga rum under 

hösten: i Malmö den 17 oktober om projektet Sluta 

Skjut m.m. (se nedan), den 5 november i Norrköping 
med HR-direktören Johan Modin, som informerar om 

vad som är på gång i svensk kriminalvård, i Göteborg 

den 19 november om utökat innehåll i övervakning vid 
villkorlig frigivning, samt i Stockholm med direktören 

och chefen för avdelningen för frivård samt häkte och 

anstalt Lennart Palmgren om dagens frivårdsverksam-

het (datum meddelas senare). 
   Vi hoppas förstås att du som medlem tar chansen och 

deltar i något/några av dessa sammankomster. Utöver 

intressant information får du även, och icke minst, 
träffa ”gamla!” kollegor och umgås! 

 

Styrelsens (telefon)möte i september 
   Utöver reaktioner från jubileet diskuterade vi bl.a. 

regionala höstmöten (enlig ovan), det lämpliga i att 

söka kontakt nu med den tillförordnade generaldirektö-
ren Stefan Strömberg (vi avvaktar), att tyvärr inga bi-

drag kom in till vår sommartävling om bästa/sämsta 

justitieminister – men att det kanske finns andra ämnen 

som skulle kunna aktivera medlemmarna? 
   Vidare togs frågan upp om ytterligare engagemang 

från föreningen. Här lyftes frågan om vilka konsekven-

ser den höga beläggningen och den politiska diskuss-
ionen medför för ett utvecklande kriminalvårdsarbete. 

En, som det upplevs, ”smygande” avhumanisering kan 

konstateras. Man kan kanske också ifrågasätta huru-

vida problem löses genom återkommande politiska 
krav på straffskärpningar.  

   Vi diskuterade också nästa årsmöte. Vi har fått be-

sked från serviceenheten på HK att vi inte kan påräkna 
lokaler och logi vid Personalboendet i Norrköping i 

maj 2020, och funderar därför på alternativ. Ett förslag 

är, efter inspiration från Gävlemötet, att hålla mötet på 

Långholmen i Stockholm. Har du som medlem någon 
annan bra idé här? (Det ska dock sägas att vi avser att 

ta upp frågan om Personalhotellet med ledningen för 

kriminalvården.) 
   Kommande styrelsemöten, kamratstipendiet 2020 

och föreningens (goda!) ekonomi var också föremål för 

diskussion. 
   Mera info kommer till jul. 

   Avslutningsvis konstaterar jag att vi för närvarande 

är 140 medlemmar i föreningen! Medlemsavgiften för 

2020 är oförändrad, 100 kr. 
  Sten-Åke 

 

PS. Filmerna från Kamratföreningens 20-årsjubileum 
finns att beskåda på Youtube. Klicka här: 

 

Kamratföreningen 20 år (45 min) 

 

Jubileet den 10 maj 2019 (16 min) 

 

 

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

 

Regionalt möte i Malmö    

 
 

   Den 17 oktober samlades 24 medlemmar (inkl. bli-

vande) i Malmö för att höra närmare om Sluta Skjut - 
pilotprojektet som bedrivs i Malmö sedan 2017. Mona 

Frank från frivården informerade. Projektet drivs i 

samverkan mellan polisen, Malmö stad, Kriminalvår-
den och civilsamhället. Det riktar sig direkt till den 

grupp individer som lever nära det grova våldet, som ju 

inte minst under de senaste åren blivit allt synligare. 
Sluta Skjut har sin grund i metoden Group Violence 

Intervention (GVI), som framgångsrikt testats i USA, 

och som nu har anpassats tills svensk lagstiftning. Pro-

jektet samverkar med BRÅ och finansieras bl.a. av 
EU:s fond för inre säkerhet. 

https://www.youtube.com/watch?v=X3Vb874zv9k
https://www.youtube.com/watch?v=-BtsRXo-iTg
http://www.krimkamrat.se/
mailto:krimkamrat@telia.com


 
    

   Arbetet presenteras för de inblandade med att sam-

hället står enat och inte tolererar det eskalerande vål-

det, och med det kärnfulla budskapet: 
- vi vill inte att du ska dö 

- vi vill inte att du ska döda 

- vi vill att du tar emot den hjälp som vi kan er-
bjuda 

   Man ser projektarbetet som framgångsrikt. Hittills 

har närmare 20 individer ingått i projektet, som också 

engagerar åklagare, sjukvården, drabbade föräldrar, 
fritidsledare m.fl. Därtill har kommunens s.k. konsul-

tationsteam haft kontakt med över 20 presumtiva” av-

hoppare” som kan erbjudas hjälp med ny bostadsort 
och andra insatser för att komma bort från ett liv i våld 

och kriminalitet. 

   Det grova våldet, bl.a. skjutningar, har de facto 
minskat i Malmö under tiden som projektet hållit på 

och alla inblandade är övertygade om att Sluta Skjut är 

en del i förklaringen. Samarbetet mellan myndigheter-

na har också förbättrats och effektiviserats. 
   Pilotprojektet avslutas i januari 2020 och ska utvär-

deras av BRÅ och Malmö Universitet. Intresset för 

spridning till andra orter är redan stort. Verksamheten i 
Malmö kommer att fortsätta utan avbrott. 

   Läs mera på Malmö kommuns hemsida och se en 

kort filmpresentation https://malmo.se/slutaskjut. 

En informationsfilm finns också på polisens hemsida 
https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/dodligt-

vald/sluta-skjut/. 

   Kamratmötet, där vi också tittade på filmen från jubi-
leumsmötet i Gävle, avslutades traditionsenligt med 

samvaro, kaffe och danska smørrebrød. 

 

Tidskrift för Kriminalvård 
    Nog finns det många i medlemskåren som har 

både funderingar och idéer om dagens kriminal-

vård!? Redaktören för TfK Arne Bogren tar gärna 

emot nya bidrag till tidskriften! Manusstopp till 

nästa nummer är den 15 november. SKRIV NU – 

och skicka till arne.bogren@gmail.com, eller till 

Arne Bogren, Gotlandsgatan 84, 116 38 Stock-

holm. 

Historiska hörnet 
   Den tidigare byråchefen/avdelningschefen vid 

Kriminalvårdsstyrelsen Lars Bolin (1915-2002),  

berättade i sina, i övrigt opublicerade, Spånor från 

anteckningsblocket för Kriminalvårdens Boksam-

lare om minnen från en mång-

årig verksamhet inom vården.  

Bolin gjorde sina första lärospån 

vid den rättspsykiatriska klini-

ken på Långholmen. De rätts-

psykiatriska undersökningarna 

hade ju till uppgift att utreda 

huruvida den åtalade vid brotts-

tillfället var otillräknelig enligt 

strafflagens § 5:5, förminskat 

tillräknelig enligt § 5:6 eller helt klok ”5-nolla”. 

Bland annat berättar han om en rätt speciell fot-

bollsmatch på kliniken hösten 1938. 

En av de intagna var Johnny Bode, den svenska 

grammofonunderhållningens Gossen Ruda nr 1. 

Bode hade skaffat fotbollsutrustning till ett kom-

plett lag, tränat medfångar och utmanat personalen 

på match. Lars Bolin refererar: ”Vi mötte följande 

kanonelva med dåtida laguppställning. Kedjans 

fem man bestod av Salaligan med mångmördaren 

Thurneman som center. Johnny Bode gick center-

halv med två kassaskåpssprängare som halvback-

ar. En greve och en friherre, förskingrare båda, var 

backar. En av dem hade förresten odlat champin-

joner i Riddarhusets källare. Målet vaktades av 

Tillbergamördaren. 

   Till stor förtjusning för chefen för rättspsykia-

triska kliniken, professor Olof Kinberg, slutade 

matchen 5-5.” 

                   (!) 

 

 

Flera historier finns i Kamratföreningens berättelse-

bok Bland direktörer och dynamitarder.  

Boken kostar endast 110 kr plus porto (ännu så länge 

36 kr) och kan beställas via vår hemsida eller hos Gun-

nar Warren direkt: telefon och mailadress nedan.  
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