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Ordföranden
har ordet
När detta skrivs en dag i slutet av mars 2020 lyser solen
från en i princip klarblå himmel, men allt förmörkas tyvärr
av ett virus som påverkar allt
och alla på något sätt. Även vår förening berörs förstås
och då inte minst på grund av att flertalet av oss tillhör
en grupp som särskilt anses vara i farozonen.
Osäkerheten är stor om hur samhället kommer att
vara påverkat under de närmaste månaderna, och i
dagsläget avråder myndigheterna från såväl möten som
resor, och personer som fyllt 70 rekommenderas dessutom att vara särskilt återhållsamma med socialt umgänge. Styrelsen hade den 20 mars ett extra telefonmöte då vi avhandlade ett antal spörsmål kring detta,
och resultatet blev att vi beslutade att ställa in årets
vårmöte som varit planerat att äga rum i Norrköping
den 15 maj. Utöver själva årsmötesförhandlingarna
hade vi inbjudit den nye generaldirektören, och som
ytterligare en programpunkt hade vi tänkt oss att tillsammans med representanter för de fackliga organisationerna ta upp en diskussion om arbetsmiljön i dagens
(ansträngda) kriminalvård.
Rum för långväga deltagare var reserverade på personalhotellet liksom plats på Café Broadway för den
sedvanliga kvällssamvaron.
Men – detta vårmöte ställs nu alltså in och skjuts på
framtiden. Om bara omständigheterna medger det räknar vi med att ordna en ”riksträff” under hösten istället.

Årsmötet?
Och hur gör vi då med föreningens årsmöte? Många
andra sammanslutningar skjuter upp sina årsmöten till
hösten, och det finns röster som talar för att Kamratföreningen i ett sådant här extraordinärt läge borde
göra detsamma, även om stadgarna föreskriver att årsmöte ska hållas under maj månad. Å andra sidan är det

en olägenhet att ha mötet så sent under året, och det är
ju inte heller självklart att läget hinner bli tillräckligt
stabilt till hösten.
En extraordinär situation kräver extraordinära lösningar. Styrelsen har därför beslutat att genomföra
årsmötesförhandlingarna under ett telefonmöte, i vilket
medlemmarna inbjuds delta!
Sedvanlig kallelse kommer med detta info-blad, och
förfarandet beskrivs närmare nedan. Vi hoppas trots
den ovanliga hanteringen på en bra uppslutning från er
medlemmar!

Kamratstipendiet 2020
En annan konsekvens av pandemin är att utdelningen
av utmärkelsen Årets Kamrat, som skulle ha ägt rum i
dagarna, också har skjutits upp. Under senare år har vi
haft förmånen att kunna dela ut utmärkelsen på respektive pristagares arbetsplats. Det har som ni känner
till varit en uppskattad händelse på arbetsplatserna och
har rönt stor uppmärksamhet i Omkrim m.m.
I samråd med berörd enhet har styrelsen beslutat att
skjuta på årets prisutdelning till dess situationen så
tillåter. Vi avvaktar därför också med att avslöja årets
val tills dess en prisutdelning går att arrangera.
I år var det ca 80 kollegor som nominerade ett knappt
60-tal goda kandidater.

Regionala möten
Planerade regionala medlemsmöten i Malmö, Linköping och Göteborg har också ställts in tills vidare.
Stockholm hann genomföra ett möte i januari. En rapport om detta möte följer nedan.

Ny generaldirektör
Mitt i turbulensen har Kriminalvården fått en ny generaldirektör. Kamratföreningen vill hälsa Martin
Holmgren välkommen och önskar honom ett stort
Lycka till med alla de utmaningar som möter, bl.a. hög
beläggning och coronavirus! Vi hoppas också att så
snart som möjligt få återkomma med en inbjudan till
möte med oss i Kamratföreningen!
Sten-Åke

Årsmöte som vanligt – men
ändå inte
Kamratföreningen kommer alltså att ha ett stadgeenligt årsmöte fredagen den 15 maj kl. 13.00.
Detta kommer dock för ovanlighets skull att genomföras genom ett telefonmöte som är öppet för alla medlemmar. Styrelsen har flera års goda erfarenheter av att
mötas per telefon genom en kostnadsfri tjänst som
heter FreeConferenceCall. Kostnaderna inskränker sig
till de ordinarie (inrikes) samtalsavgifter som respek-

tive uppringare betalar, vilket idag i många abonnemang är 0 kr.
De som anmäler sig att delta i mötet kommer att få
närmare instruktioner om hur uppkopplingen går till.
Det enda egentliga undantaget från gängse ordning är
att vi av tekniska skäl kommer behöva föreslå att föreningens ordförande också blir mötesordförande
(”sittande”, liksom brukar gälla sekreteraren).

Så här blir det inte i år. 2019 tog årsmötet 10 minuter.

Årsmöteshandlingar kommer att skickas till alla medlemmar efter påskhelgen. Utskicket kommer även att
innehålla en enkel begäran om ett skriftligt ställningstagande till genomförandet och till dagordningens
punkter, inklusive personval. Den riktar sig i första
hand till de medlemmar som inte kan (eller vill) delta i
telefonmötet.
Efter formaliteterna har vi under telefonsammankomsten möjlighet att ta upp idéer om och synpunkter
på föreningens framtid. Sådana tankar får gärna aviseras i god tid före mötet. Behandlingen av motioner och
andra förslag till beslut som inkommer inför mötet
kommer att hänskjutas till ett senare föreningsmöte.
Vi hoppas på – och behöver! – största möjliga
uppställning från er medlemmar i denna extraordinära tid!

Hög tid att betala avgiften
Det saknas fortfarande årsavgift från många av er. Vi
behöver din peng för att kunna bedriva verksamheten
vidare.
Fortfarande gäller det endast 100 kr om året och
föreningens plusgiro är 84 85 20-3.

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

OBS - kallelse på sid 4!

Regional träff i Stockholm
Vårterminens, på grund av omständigheterna, enda
regionala träff ägde rum i Stockholm den 22 januari
med 10 deltagare. Lennart Palmgren, avdelningsdirektör för Kriminalvårdens häkten, anstalter och frivård,
berättade om den aktuella situationen.
Lennart beskrev det dystra beläggningsläget för häkten och anstalter. För anstalterna saknas f.n. 400 - 500
platser. Arbete pågår för att underlätta platsläget genom att skapa baracker, bygga ut anstalter, bygga storanstalter, senarelägga frifotingarnas inställelser, utveckla utsluss, utöka IÖV i frivård m.m.
Det är ett hårt tryck på häktena. Man klarar 2020
knappt. Politikerna har hittills inte insett Kriminalvårdens behov av fler platser.
När det gällde behandling betonade Lennart betydelsen av RBM (risk, behov, mottaglighet) metodiken i
kriminalvården, bl.a. vid anstaltsplacering, och han
hyllade också KRIMSTICS-metodens användbarhet.
Han berättade också att ROS-programmet är under
utveckling. Modern Frivård grundas enligt Lennart på
- enhetlig och forskningsbaserad med gemensamt
innehåll och arbetssätt
- trygg arbetsmiljö genom säker frivård och transformerande ledarskap/medarbetarskap
- trovärdighet och rättssäkerhet då den är känd hos
allmänheten och tydlig och förutsägbar
Kriminalvården ska få en ny lagstiftning 2020-07-01
som innebär en sammanhållen verkställighet och där
den villkorliga frigivningen får en ökad status. Frivården kommer att få fatta beslut som får direkta konsekvenser för klienten, beslut som tidigare togs av övervakningsnämnderna. Man kommer fatta beslut om
omprövning av övervakning, föreskrifter och varning
vid misskötsamhet.
Den nya lagens innehåll vad gäller övervakning innebär:
- Övervakningen gäller under hela prövotiden, med
möjlighet till upphävande i förtid
- Föreskrift om drogtester utan kombination av vård
och behandling
- Proportionalitetsregel för föreskrifter. Syfte: stöd
och kontroll, ej straffskärpande
- Föreskrifter, för stöd och kontroll, max ett år åt
gången
- Åtgärder (föreskrifter eller varning) även i de fall
klienten missköter anvisningar som meddelats i
VSP (alla insatser)
- Frivården kan besluta om elektronisk övervakning
i syfte att kontrollera att en föreskrift följs (boja –
max sex månader i taget)
(forts)

(forts)
Som en av flera konsekvenser nämnde Lennart att det
blir en ökning av övervakningsår med ökade klientvolymer i frivård.
Det går att återge mer från denna intressanta träff men
jag stannar där.
Kamratföreningen riktar ett stort tack till Lennart och
till regionchef Susanne Wedin, som bjöd på smörgåsar,
kakor och kaffe.
Thomas Ekbom

på olika håll i landet, men t.ex. i Stockholm hölls biografer och teatrar igång som vanligt.
En av dåtidens mest framträdande revydirektörer/
författare var för övrigt fångvårdstjänsteman: Jacob
”Svasse” Bergqvist var under dessa år anställd som
direktörsassistent på Länsfängelset/Östermalmsfängelset i Stockholm. Bara under de år som Spanskan
härjade satte han upp åtta revyer på Mosebacke revyteater (med över 600 välbesökta föreställningar totalt)!

Historiska hörnet
För 100 år sedan grasserade fortfarande Spanska
Sjukan, även om den börjat klinga av.

Ja, botemedlen och förströelserna var verkligen inte
som idag… eller?

Annons i DN 3 april 1920
Dagens Nyheter 24 mars 1920

På Fängelsemuseets hemsida finns att läsa om hur
farsoten drabbade fångvården. I en artikel av Viktor
Englund framgår att Spanskan var den värsta sjukdom
som drabbat fängelserna sedan koleran på 1850-talet,
men att cellfängelsesystemets isolering i viss mån
skyddade de intagna. På anstalten i Ystad drabbades
t.ex. ingen fånge trots att farsoten ”våldsamt rasade i
staden”. Däremot insjuknade två ur personalen.
På Långholmen dog 59 fångar i Spanska Sjukan under
1918, liksom 4 av personalen. Nära hälften av de avlidna fångarna (47%) befann sig på gemensamhetsavdelningar, jämfört med 6% av cellfångarna och 1% på
kronohäktet. Samtidigt kämpade man också mot en
väldig överbeläggning.
Under de nästan två år som pandemin pågick (i tre
vågor) dog nära 40.000 människor i Sverige. Kunskaperna och botemedlen var mera begränsade då än nu.
Det förekom isolering och beslut om utegångsförbud

Flera historier finns i Kamratföreningens berättelsebok Bland
direktörer och dynamitarder.
Boken kostar endast 110 kr plus
porto (44 kr) och kan beställas
via vår hemsida eller hos Gunnar
Warren direkt: telefon och mailadress nedan.
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Kallelse till årsmöte i Kriminalvårdens Kamratförening
Tid
Plats

Fredagen den 15 maj 2020 kl. 13.00
Telefonmöte

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) tre 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 2 maj!
Maila till gunnar.warren@telia.com (tel. 0738-161747)

Anmäl ditt deltagande i mötet senast den 2 maj. Maila eller ring till
ordföranden Sten-Åke Lövdahl sten-ake.lovdahl@telia.com (0709-382879), eller
sekreteraren Gunnar Warren gunnar.warren@telia.com (tel. 0738-161747)

