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Sammanfattning

utfärdades den 2 april 1992. EnligtFängelseutredningenDirektiven för
uppgift genomgripandehaft tillhar utredningen göradessa att en

fastlades 1974principer och det regelverkdeöversyn som genomav
arbete borde avslutatkriminalvårdsreform. Utredningensårs vara

den juli 1993.lsenast
maj 1992. Arbetet harpåbörjade sitt arbete iFängelseutredningen

för parlamentarisktvarit möjligtbedrivits intensivtså samman-som en
inhämtatsöverväganden har bl.a.Underlag till vårakommitté.satt

varvidkriminalvårdsanstalter,studiebesök vidantalstortettgenom
fram synpunkter. Entillfälle läggaoch intagna berettspersonal att

genomförts.klientelundersökning harupplagdbrett
övergripandeinrymmer såvälvidsträckt ochUtredningsuppdraget är

därfördetaljfrågor. Detbetydelse åtskilligaprincipiell ärfrågor somav
förfogande varitfått till sittbegränsade tid viuppenbart denatt som
genomgripandeöverväganden ochdjuplodandeotillräcklig för mera

i alla frågor.analyser
väsentligaför diskuterafunnitshar inteDet attutrymme mera

ochkriminalvårdens arbetsformeravseende påförändringar med
vissa frågordärför huvudsak inriktats påArbetet har iorganisation. av

åstadkommaprincipiell betydelse och pågrundläggande att en
1974utveckling sedanregelverket till denanpassning ägtsom rumav

i kraft.kriminalvårdsreform träddeårs
1974 intar deskett sedan år ärBland de förändringar somsom

lagstiftningengällandesedan januari 1992betingade den den 1 nyaav
psykiskt stördabehandlingentvångsvård ochpsykiatrisk avom

tillförts kategoriKriminalvården harsärställning.lagöverträdare enen
lagstiftning skulle hatidigarelagöverträdare enligtpsykiskt störda som

kriminalvårdenpsykiatrisk vård. páKraventill slutenöverlämnats att
psykiatrisk vård har därmedbehovtillgodose de intagnaskunna av

problembedömningen deväsentligt. Vi har gjort den ärökats att som
inte kopplasför sig ochhärmed börförknippade övervägas samman

fängelsestraff. Därför har viverkställighetenfrågormed andra avom
särskild ordningdenna fråga itillståndoch medgettsbegärt att ta upp

avslutats. Tillhuvudbetänkandemeddet arbetetefter ettettatt
harpsykiskt stördaintagnabehandlingen ärslutbetänkande av somom

ellerpsykoterapeutisknäraliggande fråganhänfört också denvi om
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behandling dömdamän förannan övergrepp kvinnorav och barn.mot
I övrigt har alla i direktiven särskilt angivna frågor tagits upp.

När det gäller beslutsgången inom kriminalvården dom-samt
stolsprövningen i kriminalvårdsmål har Domstolsutredningen i sitt
betänkande SOU 1991: 106 redovisat vissa överväganden och lämnat

del förslag. Frågor besluts- och besvärsförfarandeten har inteom
behandlats särskilt i våra direktiv. Det ligger emellertid i sakens natur

frågor så central betydelseatt för kriminalvårdensav regelverk måste
falla inom för vårt uppdrag och det bör ankommaramen påatt attoss
självständigt lämna förslag vilken ordning lämpligen bör gälla.om som
Vi har för avsikt behandla även denna frågaatt i slutbetänkandet.

Under den tid vi arbetat har det i ordningsom pågåttannan
lagstiftnings- och utredningsverksamhet med avseende på frågor som
har sambandnära medett vårt uppdrag. Nya regler Villkorligom
frigivning har beslutats och i kraftträtt den juli1 1993. Väg- och
sjöfyllerikommittén har nyligen lagt fram betänkande med bl.a.ett
förslag verkställighet fängelsestraff i särskildom ordning förav

dömts för rattfylleri. Frågorpersoner som grovt brottspåföljd förom
ungdomar har Ungdomsbrottskommittén,utretts förslag likasåav vars
redovisats nyligen. Straffsystemkommittén, har till uppgift attsom se

detöver straffrättsliga påföljdssystemets innehåll och uppbyggnad,
tillsattes samtidigt med Fängelseutredningen. Dess förslag med
överväganden bl.a. vilka principer skall ligga tillom grund försom
påföljdsbestämningen inteväntas föreligga före halvårsskiftet 1994.

Vi har haft kontakt och visst samråd med de nämndaovan
kommittéema. Vi har emellertid det nödvändigtansett grunda våraatt
överväganden och förslag på den lagstiftning gäller utansom nu
hänsyn till de ändringar föreslagits eller kan komma föreslåssom att

andra kommittéer. Detta innebär frågorav verkställighetatt om av
fängelsestraff kan behöva övervägas på bakgrund ändradenytt mot av
förutsättningar till följd eventuell lagstiftning. Särskilt kanav en ny
lagändringar grundas sådana principiellasom överväganden om
påföljdsbestämningen ankommer på Straffsystemkommittén fåsom
betydelse.

Utgångspunkten för straffverkställigheten måste enligt vår mening
brottsbalkens regler ochvara grundläggande principer förom

Ändamåletpåföljdssystemet. fängelsestraffetmed måste detsammavara
vid verkställigheten vid domstolens påföljdsval. Detta bör kommasom
till uttryck i lagregleringen.

De regler straffmätning och påföljdsvalnya infördesom årsom
1989 uttryck för i viss mån ändrat i förhållandeettger synsätt till vad

gällde tidigare. Vid tiden för 1974 års kriminalvårdsreformsom gällde
fortfarande huvudregel domstolen skulle fästasom att särskilten
avseende vid påföljden skulleatt ägnad främja den dömdesattvara
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behand-s.k.denuttryck förRegelnsamhället.anpassning i gav
ifått trädalagstiftningendenharlingstanken. Denna nyagenom

ökadtillerkäntsharochstraffvärdeBrottets art enbakgrunden.
vilkaövervägandenbekostnadpáföljdsvaletför ombetydelse av

samhällsanpass-dömdesfrämja denägnadekanåtgärder attvarasom
ning.

dömsingenlagstiftning klartdagens attbakgrundstårDet mot av
denharellerbehöverhan nyttafängelsestraff därför avatttill ett

Grundenkriminalvårdsanstalt.ihonomberedaskanbehandling ensom
tilldömdedenlagtsbrottslighetdenuteslutandestraffetför är som

ochintresse ärbrottslingensintesamhälletsiStraffet utmätslast. --
till denproportionistårobehagbrottslingentillfoga ett somattavsett

fängelsestraffet ärobehagDetdömts.hanför vilkenbrottslighet som
skallstrafftidenunderdömdedendäribestårinnebära attavsett att

kontakternormalafrånavskurendärmedochfrihetberövad sinvara
förhindradarbetslivet attutanförställd samtochanhöriga vänner,med

önskemål.efterfritidsinbegagna egna
domstolverkställauppgiftgrundläggande är attKriminalvårdens av

sålundadetankommersagdadetbakgrundstraff. Motutmätta av
fängelsetill ärdömtsdentillverkställighetsmyndigheten attatt somse

tiddenunderkriminalvårdsanstaltivistas somochfrihetenberövad en
betydelse ärgrundläggandekravytterligareEttmed domen. avavsetts

tidunder denbrottbegåförhindras somskalldömdeden att nyaatt
pågår.verkställigheten

inteochbrottetfrånÄven utgårlagstiftningen attnuvarandedenom
detfinnspåföljdsbestämningenföristårbrottslingen centrum
dentillhänsynpåföljdsvaletvidför tafortfarande attutrymmeett

skyddstillsynVillkorlig domPåföljdema samtförhållanden.dömdes
tillalternativsamhällstjänst utgörkontraktsvård ochvarianternamed

påföljd änlindrigareförtalaromständigheterfängelsestraffet. ensom
alternativaDepåföljdsvalet.vidbeaktassärskiltskallfängelse

intefängelse,framförföreträdesåledeshar ompåföljdsformema ett
brottslighetenomständighetendeneller attellerstraffvärdebrottets art

tilltaladesDenfängelse.påföljd änhinderåterfall är motutgör annan
kvalificeradangelägenståndtillfåmöjligheternaellerungdom att en

altemati-förtillämpningsområdetvidgaytterligarekanmissbruksvård

ven.
undvikamöjligt attdet ärlångtsåambitionlagens attBakom

straffverkställigheteninsiktenligger attfängelsestraff utmäts om
frihetsinberövadärDenkonsekvenser.negativafår somgenerellt sett

domenmedobehagtidsbegränsade avsettsdet sombaraintedrabbas av
beståendefallmångaikan merastraffverkställigheten geutan

frihetsberövandetsamhälletfrånavskildhetDen somskadeverkningar.
samhället ärianpassning utan snararedömdesdenintefrämjarinnebär

denna.motverkaägnad att
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Det rimligtär sådana förhållandenatt med avseende på på-som
följdsvalet alternativa påföljdsformergett företräde framförett fängelse
beaktas också vid verkställigheten fängelsestraff. De skadeverk-av
ningar kan förknippadesom med frihetsberövandetvara måste
motverkas och sådana åtgärder frihetsberövandettrotssom kan vara
ägnade främja samhällsanpassningatt bör vidtas.en Det viktigtär att
frigivningen förbereds så den dömde efteratt verkställigheten kommer
i så välordnade sociala förhållanden möjligt. Behandlingstankensom
bör i enlighet med vad departementschefen uttalade i samband- med
páföljdsreformen fortfarande tillmätas betydelse för straffverkställig--
heten. Såtillvida får dock behandlingstanken utmönstrad ocksåanses
från verkställighetsplanet det tvångatt inteutövas skall motiverassom
med hänsyn till den intagnes behov och intressen.

Regler verkställigheten fängelsestraffom saknas i brottsbalkenav
och har i stället hänförts till särskild lag, lagen 1974:203en om
kriminalvård i anstalt KvaL. Vi har utgått från detta böratt gälla
också i fortsättningen. Därvid har vi funnit KvaL böratt ersättas med

lag, till vilken dock åtskilligaen ny bestämmelser från KvaL kan
överföras i oförändrat skick. Vi föreslår den lagenatt skallnya
benämnas lagen verkställighet fängelsestraffom Fängelselagen.av
Detta är bakgrundmot vår uppfattning kriminalvårdensav att
huvuduppgift är verkställaatt domstol utmätta straffav en mera
realistisk benämning denän nuvarande.

I 4 § KvaL grundläggandeanges ett mål försom kriminalvården i
anstalt uppgiften främja den dömdesatt anpassning i samhället och
motverka skadliga följder Ävenfrihetsberövandet.av dennaom
målsättning i och för sig inte har något göra med straffetsatt ändamål

detär uppenbart den ändåatt är väl förenlig med grunderna för
påföljdssystemet. Det vårär mening kriminalvårdensatt verksamhet

fortsättningsvisäven bör präglas brottsförebyggandeav och socialen
inriktning. Samtidigt detär emellertid tydligt det föreliggeratt enkonflikt mellan denna inriktning verksamheten och denav grund-
läggande uppgiften verkställaatt straff. Sådana åtgärder bästärsom
ägnade främja den dömdesatt anpassning i samhället förutsätter som
regel den avskildhet frånatt samhället med straffet brytsavsettssom
eller på lättnadatt sätt iannat verkställigheten medges.

Konflikten mellan kriminalvårdens olika uppgifter uppmärksammas
i 4 § KvaL såtillvida den verksamhetatt inriktadär densom mot
dömdes rehabilitering begränsas med hänsyn till kravet påatt sam-
hällsskydd inte får eftersättas. Verkställigheten skall sålunda anpassas
till vad behövs för motverkasom denatt dömde fortsätteratt brottslig
verksamhet under den tid verkställigheten pågår. Kravet pá sam-
hällsskydd är emellertid enligt vår mening inte det enda begränsarsom
kriminalvårdens möjligheter på bästaatt sätt verka för de dömdas
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Även fall detta krav inte kansamhällsanpassning. i de många då
till fängelse vistasåberopas hinder den dömts utommot att somsom

lättnad kriminalvården beaktaanstalten eller medges måste attannan
domstolens straffbestämning inteverkställigheten utformas så att

upprätthålla allmän-åsidosatt. viktigt förframstår Detta är attsom
förtroende för rättsväsendet.hetens

ifrågavarandesagda denföreslår bakgrund detVi attmot av
förutom kravet pådet framgårbestämmelsen kompletteras så attatt

straffbestämningen skall beaktasmedsamhällsskydd ändamåletäven
förtydligande ochinnebär i huvudsaklagförslaget. Tillägget4 §se ett

enligtordning gällerlagregleringen tillanpassning somenaven
meningföreskrifter och praxis. Enligt vårinternakriminalvårdens

rimlig balans mellanväsentligt i tillämpningennämligen i alltråder en
dessuppgift verkställa straff ochrepressivakriminalvårdens attrent
detsamhället. Dock harför de dömdas anpassning iuppgift verkaatt

verkställighetenbeviljats lättnad ifall förekommit intagnai några att
gjortomständigheteranstalten underform vistelseri attutom somav
iverkställigheten ståtti fråga över-med fog kunnatdet sättas om

heltdärför intestraffbestämningen. Detensstämmelse med är utan
straffbestämningen sådanframgårdet lagenbetydelse attatt somav

friförmånermotiverade närhinder socialt ävenkanibland utgöra mot
samhällsskydd.hänvisning till kravet påförvägras underinte kandessa
förbereder denåtgärderskallbestämmelsen i 4 § KvaLEnligt som
straffverkstäl-redan frånanstalten vidtastillvaron utanförförintagne

helamarkeringFöreskriften viktigbörjan. ärlighetens attaven
frigiv-åstadkommaskallstrafftiden strävan att engenomsyras enav
redanbörmöjligt. Manvälordnade förhållandensocialtning till så som

för sindömdetill denställningtill intagningenanslutningi ta om
vård- ochutbildnings-,kan hai samhälletframtida tillvaro nytta av

straffverkställig-förerbjudas inomkanbehandlingsinsatser ramensom
direktåtgärderemellertid i sakensligger tarheten. Det natur att som

angelägnaochaktuellablirfrigivningssituationensikte på meramera
Även kravet påtillmed hänsynintagenstrafftidens slut.mot somen

restriktionersäkerhetsmässigavarit föremål för strängasarnhällsskydd
möjlighetrimligverkställigheten attslutetmåste mot ges enav

förskäloch andrasamhällsskyddpåfrigivning. Kravetförbereda sin
verkställighetenefter handfrihetsberövandet måsteupprätthålla somatt

verksam-hindermindre vikttillmätas alltsig slutet motnärmar som
markerasdetta synsättföreslårambitioner. Visocialahetens genomatt

skalluppmärksamhetsärskildföreskrivslagförslagetdet i 4 § attatt
hälftenunder denfrigivningenförberedelse avsenareägnas av

anstalt.iverkställigheten
fastprincipkriminalvårdsreform slogs attårs1974Genom som

ochstöd-samhälletstillhar rättintagnakriminalvårdens samma
principensålunda knäsattamedborgare. Denandravárdinsatser som
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brukar benämnas normaliseringsprincipen. Till principen knöts som
huvudregel grundsatsen den service de intagnaen att sålunda ärsom

berättigade till skall tillhandahållas de utanför kriminalvårdenav organ
normalt har för hälso- och sjukvård,som ansvaret socialvård,t ex

arbetsförmedling Kriminalvården borde byggam.m. upp egna resurser
endast för sådana fall där frihetsberövandet utgjorde hinder andramot
myndigheters medverkan eller där stödinsatsema uteslutande hade sin
grund i kriminalvårdens rehabiliterande verksamhet.

Vi har inte funnit någon anledning till från normaliserings-avsteg
principen sådan. Ett fängelsestraff bör inte innefattasom be-annan
gränsning den dömdes rättigheter denän ligger iav självasom
frihetsberövandet Ävenoch det tvång förknippatär med detta.som
grundsatsen andra kriminalvårdenän skallatt ha huvudansvaretorgan
för den samhällsservice olika slag de intagna behöver bör ståav som
fast. Grundsatsen kan inte åsidosatt på grund den utvecklinganses av
under år varigenom åtskilliga kriminalvårdsanstalter skaffatsenare sig

och kompetens för behandlingsinsatserresurser bl.a.gentemot
missbrukare män dömdaär för vålds- ellersamt sexualbrott.som
Denna utveckling bör enligt vår mening fortsätta.

En princip slogs fast 1974 års kriminalvârds-annan som genom
reform den s.k. närhetsprincipen. Den dömts till fängelsevar som
borde i enlighet med denna princip få avtjäna sitt straff så nära
hemorten möjligt. Detta skulle underlätta för den dömdessom
samhällsanpassning nyttiga kontakter med anhöriga och vänner samt
med de samhällsorgan enligt normaliseringsprincipen harsom
huvudansvaret för vård- och stödinsatser i anslutning till frigivningen.

En konsekvent tillämpning närhetsprincipen förutsätter i vårt för-av
hållandevis glest befolkade land strängt intagna alla slagtaget att av
lämpligen kan vistas i anstalt. Så emellertidär inte fallet. Detsamma
finns behov fördela de intagnaett mellan olikaatt anstalter medav
hänsyn till vilka säkerhetsátgärder krävs för förhindraattsom
rymningar och återfall i brott. Det efter hand allt större narkotika-
problemet har upphov till ytterligare differentieringsbehov.gett ett
Missbrukare bör helst inte undergå straffverkställighet tillsammans med
icke missbrukare. Vidare bör intagna önskar komma till medrättasom
sitt missbruk hållas åtskilda från andra missbrukare. Den speciella
kompetens byggts vid vissa anstalter förutsätter slutligensom upp att
dessa anstalter tillförs sådana intagna behöver och efterfrågar desom
behandlingsinsatser tillhandahålls. Sammantaget har de olikasom
differentieringsbehov föreligger medfört närhetsprincipensom att
kommit i tillämpningen alltsättasatt sidan.mera

Det vårär uppfattning den utveckling bättre differentie-att mot en
ring de intagna varitägt värdefull och bör fortsätta.av Dettasom rum
innebär närhetsprincipen inte kan upprätthållasatt övergripandesom en
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närhetsprincipensamband medEttanstaltsplaceringarna. näraförnorm
lokalanstalterochriksanstalteranstalterna iindelningdenhade somav

indelningkriminalvårdsreform. Dennamed 1974 årssambandigjordes
ändamålsenlig.längremening inteenligt vårär

indelasanstalternaskallfängelselagenföreslagnadenEnligt ossav
enligtbehöverindelningytterligareNågonanstalter.och slutnai öppna

Kriminalvårdssty-dendockVilagfästas.mening inte attvår avanser
i ochsäkerhetsklasseri fyraanstalterindelningenföreslagnarelsen av

den börochkriminalvårdsarbetepraktisktlämplig för attsigför är
kriminalvårdensuppbyggnadengrund förtillläggaskunna av

tillämpningsföreskrifter.erforderligaochanstaltsbestånd
anstaltsplaceringen.förbestämmelserföljandeföreslårVi

anstalt.sluten ellermellan öppenhandi förstaanstalt stårValet av
anstalti ägerplaceringgälla öppenprecisskallHärvid attnusom
skäl kunnasärskildaskallanstaltplacering i slutenFörföreträde.

åberopas.
företrädesvisanstaltslutenplacering iförsärskilda skälMed avses

be-förtalaromständigheterföreliggaskall attsäkerhetsskäl. Det som
säkerställaförbehövsverkligen attkontrollinsatser attochvaknings-

brottsligifortsätterinteochi anstaltenkvarintagneden stannar
ingenbörUtgångspunktenverkställigheten. attunderverksamhet vara

fallenskiltvarjeisäkerhetenformerslutna änunderplaceras mera
skälhumanitärainte barautgångspunkt talar utansådanFörkräver. en

effektivtutnyttjas såanstaltsbeståndetiangelägnadetockså somatt
möjligt.

längd.straffetsanstaltslutenplacering iförskälSom angesett
fritagningellerrymning-förriskenuppenbartdetGenerellt är attsett

avtjäna. Judömde harstraff denlängre attframstår störresom
viktdestoskyldig till, störregjort sigdömdedenbrottallvarligare

fortsattmotverkaskallkriminalvårdenvid kravetfästasmåste att
utesluter inteverkställighetstiden. Detunder sagtsbrottslighet nusom

handenvidfallet kan attenskildabedömning i det engeatt en
verkställighetensfrånanstalt redanilångtidsdömd kan placeras öppen

medför intagnaanstaltnågonbörMöjligen öppenbörjan. reserveras
sammanblandningeftersomverkställighetstid,kvarstående avlång en

Enolägenheter.vissamedförakorttidsdömdamed är ägnatdessa att
anstaltsplaceringen ärvidbeaktasskallomständighet somannan

Återfallsbenägenheten vidolikagenerelltär settbrottslighetens art.
skyldigasiggjortdömdagällerdetbrottslighet. Närslagsolika som

brottsoffretsocksåbörsexualbrottslighetellerallvarlig vålds-till
säkerhetsåtgärder. Förbehovetbedömningeniintrygghet vägas avav

uppenbartvidaredetfängelsestraff attäravtjänattidigareden som
hurberoendeblirmycketianstaltochslutenmellan öppen avvalet

placeringförskälsärskiltSomförlöpt.verkställighetentidigare ettden
narkotika.missbrukintagnesdenocksåanstalt hari sluten avangetts
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Valet mellan sluten eller öppen anstalt är tidigare isom sagts
huvudsak beroende bedömning vad säkerheten kräver.av en Enav
placering i sluten anstalt måste dock i enskilda fall kunna förekomma

säkerhetsskäl kanutan åberopas.att I den mån särskilda utbildnings-
eller behandlingsresurser knyts till viss sluten anstalt bör intagnaen

har behov och efterfrågar sådan utbildningsom eller behandlingav
kunna hänföras till den anstalten oberoende den slutna verkstäl-av om
lighetsformen påkalladär säkerhetsskäl eller Den medgettsav som
frigång för arbete, utbildning eller bör, det i övrigtannat ärom
lämpligt, kunna placeras i sluten anstalt, denna är närbelä-en om mest

den där frigångsverksamhetenort skallgen äga För intagenrum. en
på begäran medgetts verkställighetsom egen gemenskap medutan

andra intagna finns inte något alternativ till sluten anstalt. Slutligen går
det inte komma ifrånatt ändamålsenligtatt utnyttjandeett kriminal-av
vårdens ibland förutsätter intagna iresurser och föratt sig ärsom
ägnade för verkställighet i öppen anstalt tillfälligtvis placeras i sluten
anstalt. Som framgår det följande föreslås i vissa hänseendenav olika
regler för slutna och öppna anstalter kontroll- och säkerhets-om
åtgärder friförmåner. Desamt strängare reglerom är avseddasom att
gälla för de slutna anstalterna bör, i den mån det möjligt,är inte
tillämpas i fråga sådana intagna placerats i slutenom anstaltsom utan

säkerhetsskäl förelegat.att
När det gäller fördelningen de intagna mellan anstalterav av samma

slag redovisas i lagförslaget två sidoordnade principer. Den först
nämnda innebär intagen har behovatt utbildningen ellersom av
behandling anordnas vid viss anstalt skall placerassom i denna, detom

lämpligt.är Den särskilda kompetens utvecklats vid vissa anstaltersom
skall sålunda till En ytterligaretas specialiseringvara. anstalternaav
kan såsom tidigare anförts värde. För det andra bör emellertidvara av
fortfarande närhetsprincipen vissäga betydelse med avseende valet

anstalt. Detta kommer till uttryckav det föreskrivs denattgenom att
placering skall eftersträvas bästär ägnad främja ändamåls-som att en
enlig planering frigivningen. I allmänhet innebär dettaav att en
placering i närheten hemorten framstår fördelaktigast.av som

Lagförslaget innehåller särskilda bestämmelser anstaltsplacering-om
ungdomar och kvinnor.en av

När det gäller ungdomar föreskrivs i 8 § KvaL den intenu att som
fyllt 21 år skall, inte särskilda skäl föranleder hållasom åtskildannat,
från sådana intagna kan inverka menligt på hans anpassningsom i
samhället. Den föreslagna bestämmelsen den inteav oss fylltatt som
21 år skall, inte särskilda skäl föranleder placerasom iannat, en
anstalt företrädesvis avseddär för intagnasom torde i alltyngre
väsentligt ha innebörd. Vi förutsätter någonsamma eller någraatt
anstalter inom region för klientelvar intagnaettreserveras yngre upp-
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avsedd förekommande falltill 25 år. Bestämmelsen iär ägaattca
ungdomar inte fyllt 18 Vi anslutertillämpning också på år.som oss

till den tolkning FN:s barnkonvention gjorts isålunda inte av som
till under verkställer straffetDanmark och lett intagna 18 är påattsom

vid kontakt med intagna 18särskild avdelning vilken all åröver ären
utesluten.

avseddafinns för närvarande endast två anstalter enbartDet ärsom
Hinseberg Färingsö. Kvinnliga intagna placeras iför kvinnor och-

vid vissa anstalter ocksåsärskilda avdelningarövrigt på ärsom
förekommer gemensamhet mellanför Vid dessa anstalteravsedda män.

fritid.under arbetstid och bevakad Vimanliga och kvinnliga intagna
uppfattningen renodladeanstaltsbesök fått denhar våra attgenom

föredra. Kvinnornaolika skäl klartkvinnoanstalter utgörär attav
mycket liten klientelgrupp.emellertid i förhållande till männenen

differentiering med avseende påfinns behovdennaInom samma av
det gällersäkerhetsåtgärder och behandlingsinsatser när männen.som

till kvinnoanstal-innebär koncentration kvinnornaDetta att renaen av
finnanärhetsprincipen ambitionenåsidosätta såvälskulle attter som

utbildnings- ellertill förekommandeplacering med hänsynrätt
huvudsakdärför iNuvarande ordning måstebehandlingsbehov.

skall föreskrivas delsföreslår emellertid det i lagenbibehållas. Vi att
föranstalt avseddföreträdesvis skall placeras ikvinna äratt somen

skallefter ha gått med detkvinna barakvinnor, dels attatt en
med manliga intagnaanstalt där gemensamhetplaceras ikunna en

förekommer.
långtidsdömda begåttsärbehandlingfinns reglerI KvaL somom av

bestämmelsengrundläggandesamhällsfarlig Denbrott särskilt natur.av
intagenEnligt denna bestämmelse skalltredje stycket.finns i 7 § en

anstalt. Andraverkställa straffet i slutensäkerhetsklassificerats ensom
anstaltsplaceringen skallbestämmelser i KvaL att avse enanger

lämpad tillgodoseföreträdesvis anstalt särskiltriksanstalt, är attsomen
tredje stycketi 7 §säkerhet, intagnapå högkraven samt att som avses

form särskildutanför ifår medges vistelse anstalten äninte somannan
säkerhetsklassificering meddelaspermission med bevakning. Beslut om

styrelsen detKriminalvârdsstyrelsen. Beslutet skall näromprövas avav
från föregåendeinom månaderanledning till det, dock alltidfinns sex

prövning.
till det finnsanledning ställningförsta hand haftVi har i ta om

gällande ordning.enlighet medsäkerhetsklassificering ibehov av en
fall anordnaför enskiltkriminalvårdensMed hänsyn till att vartansvar

och såsamhällsskyddkravetverkställigheten med beaktande attav
får förut-upprätthållas detkanoch säkerhet vid anstalternaordning

formell säker-förhand gjorddet alldeles oberoendesättas att enav
de intagnafråga placeraha kommit ihetsklassificering inte skulle att

säkerhet elleranstalter med höggäller i slutnadet här än attannatsom
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medge dem friförmâner. En fördel med klassificeringen emellertidär
den intagne denna får klart förhandsbeskedatt hanettgenom attom

inte kan påräkna lindrigare anstaltsplacering eller frifönnåner förränen
längre tid verkställigheten förflutit. Klassificeringen härjämteären av
betydelse för allmänhetens förtroende för kriminalvårdens verksam-av

het. Den kan uppfattas åtagande från kriminalvårdens sidaettsom att
fästa särskilt avseende vid kravet på samhällsskydd det gällernär
intagna gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighet samhälls-som av
farlig Viktigt i det hänseendet den delegationär beslutande-art. att av

frågairätten anstaltsplacering friförmåneroch till myndigheter påom
lokal nivå gäller beträffande intagna i allmänhet inte demsom avser

säkerhetsklassificerats. Vi det finns skäl bibehållaattsom attanser en
säkerhetsklassificering.

Den kritik riktats gällande ordning för säkerhetsklassifice-motsom
ring har framför allt gällt beslutsordningen. Kritiken har främst
kommit från intagna eller företrädare för dessa. Man har detmenat att
innebär dubbelbestraffning kriminalvårdsstyrelsen på i huvudsakatten

underlag legat till grund för straffbestämningrättenssamma som
beslutar långtgående särbehandling det med hänsyn tillsamt attom en
rättssäkerheten inte acceptabelt fråganär iavgörs änatt annat
domstolsmässiga former. Vi har för avsikt denna fråga iatt ta upp
slutbetänkandet i anslutning till andra frågor besluts- och besvärs-om
förfarandet i kriminalvärdsfrågor.

rekvisit förDe säkerhetsklassificeringen vi föreslår anknyter isom
allt väsentligt till vad gäller enligt 7 § tredje stycket KvaL.som nu
Kravet på viss lägsta strafftid har dock för all slags brottsligheten
bestämts fyratill är. Med hänsyn till det i praxis sällan förekommitatt

någon med kortare strafftid klassificerats har vi inte detatt ansett
nödvändigt bibehålla särbestämmelse för dömts föratt en personer som

narkotikabrottslighet. Att sådan brottslighet i allmänhet ärgrov att
bedöma brottslighet särskilt samhällsfarlig torde stå klartsom artav

det särskilt i lagtexten.nämnsutan att
Innebörden säkerhetsklassificeringen skall enligt förslagvårtav vara

densamma Intagning skall ske till sluten anstalt. Attsom nu. en
placeringen företrädesvis skall anstalt uppfyller högtavse en som
ställda krav på säkerheten självklart. Permissionär och andra
friförmåner förutom särskild permission under bevakning får inte- -
medges den säkerhetsklassificerats.som

särskiltI avsnitt betänkandet vi frågor narkotikaett tarav upp om
inom kriminalvården i anstalt. Som framgår klientelundersökningenav

andelen missbrukare hög bland de intagna. De problemär dettasom
för med sig i mycket utsträckning sinsätter prägel på kriminalvår-stor
dens verksamhet. har iDenna detta sammanhang två skilda inrikt-
ningar. Den innefattar ambitionen hålla kriminalvårdsan-attena
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bästatillsyftarandraden attmedannarkotika,frånfriastalterna
denRedanmissbruk.sittifrånkommaintagnadehjälpa attsätt
detbrott görnarkotika utgörmedbefattningallomständigheten att

Härtillanstalterna.iförekommafåskallintenarkotikasjälvklart att
störaägnatanstalterna är atttillnarkotikainflödekommer ettatt av

kriminalvårdensled iSomanstalterna.i ettsäkerhetenochordningen
aktivtskeruppgiftbrottsförebyggande ettallmäntochrehabiliterande

erbjudandenanstaltspersonalen, omfrånpåverkansarbete genom
stöd-förmedlinganstalter avvid vissa samtbehandlingsinsatser genom

inflödeEttkriminalvården.utanför avbehandlingsinsatseroch
behandlings-ochpåverkans-dettamotverkanarkotika ägnatär att

frånfriaanstalternahållamålsättningengäller attdetNärarbete.
tillstårslagolikakontrollåtgärder somallt deframför avnarkotika är

de intagnafördelningenocksåvikt är avAv störstabetydelse.buds av
missbruksförhållanden.derastillhänsynmedanstalterolikamellan

delarolikabehandlaravsnitt avi deredovisasförslag somVårt
narkotika-emellertid sägas attSammanfattningsvis kanverksamheten.

tillmöjligheterinnefattarförslagallabakomligger somproblemen
friförmá-frågairestriktiviteteller större omkontrollåtgärderskärpta

ner.
avsnittetvi iföreslårnarkotikasituationen ombakgrundMot av

reglernagällerdetskärpning näryttervärldenmedkontakt enintagnas
behandlasavsnittIanstalter.vid slutnabrevgranskning sammaom

narkotikainförselDen somintagna.detillbesök avreglerna om
Därförbesöken.medsambandiutsträckningiskerförekommer stor

fåskallbesökkontrolleradesåtillvidaskärpning attviföreslår en
Vid deregler.nuvarandeenligtomfattning äni störreförekomma

börallvarligasärskiltnarkotikaproblemen somärdäranstalterslutna
kontrollunderfår avendastbesök emottasgällahuvudregel att

denmellankontaktfysiskomöjliggöreller på sättanstaltspersonal som
honom.besökerdenochintagne som

förslagdeocksåbakomdeltillliggernarkotikamedProblemen en
harFörslagenanstalt.vistelseravsnittet utomiredovisas omsom

grunder.andraocksåemellertid
formikorttidsperrnissionkan avKvaLstycketförsta§32Enligt
påtagligföreliggerintedetbeviljas,permissionregelbunden oms.k.

missbruk.förfaraavsevärd annatellerbrottslighetfortsattförfara
förut-gällerdetrestriktivitet närstarkföruttryckLagtexten enger
Sådanpermissioner.säkerhetsskäl vägraförsättningarna att av
lagenföreslårVitillämpningen. attiinteförekommerrestriktivitet
dettaiförekommerpraxisskärptadenefter numerasomanpassas

hänseende.
förochperrnissionsmissbrukmotverkasyfteiocksåföreslår attVi - bättrepermissionsinstitutetanvändningändamålsenligfrämja av -att en

enskildvarjepåkravställer attpermissionstillfällena samtplanering av
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permission skall ha uttalad och godtagbaren ändamålsbestämning.Även nuvarande föreskrifterom kvalifikationstider ochom permis-
sionsfrekvens enligt vår mening i allt väsentligt kan bibehållas somriktlinjer för åstadkommaatt enhetlighet i bedömningen, torde vårt
förslag bättre planering kommaom medföraatt permission inteatt
beviljas med regelbundenhetsamma hittills. Vi föreslår därförsom att
benämningen regelbunden permission byts till normalpermission.

Av betydelse för kriminalvårdensstor rehabiliterande verksamhet är
möjligheten med stödatt 34 § KvaL lämna medgivandeav till att envistelse på behandlingshem eller vårdinrättning utanför kriminal-annan
vården får tillgodoräknas straffvcrkställighet. Institutetsom har hittills
inte haft någon särskild benämning vanligen kallatsutan 34
placering. Vi institutet bör bibehållasattanser och föreslår detatt
skall benämnas behandlingsplacering anstaltutom 49 § lagför-
slaget.

Vi föreslår inte någon ändring när det gäller förutsättningarna för
bevilja behandlingsplacering.att Dock hänvisar vi till 4 § lagförslaget

och de däri föreslagna allmänna föreskrifterna dels verkställig-attom
heten skall utformas så straffets ändamålatt beaktas, dels särskild
uppmärksamhet skall ägnas förberedelse den intagnes frigivningav
under den hälften verkställighetensenare i anstalt.av

Ett problem med behandlingsplaceringarna är förhållandevisatt en
andel demstor bryts i förtid. Närav behandlingstiden sträcker sig

förbi tidpunkten för den villkorliga frigivningen är antalet avbrutna
behandlingar större än antalet fullföljda. För motverka avbrottatt vid
tidpunkten för villkorlig frigivning och för bättre säkerställaatt att
förmånen behandlingsplaceringav för intagna verkligenreserveras som

motiveradeär för behandlingen föreslår vi föreskriftatt i 26som avses
kap 15 § brottsbalken skall få meddelas i anslutning till med-att
givandet till behandlingsplacering lämnas. När den avsedda be-
handlingstiden sträcker sig längre än till tidpunkten för den villkorliga
frigivningen föreligger ytterligare problemett ibland varit tillsom
allvarlig olägenhet för tillämpningen. Problemet hänger medsamman

kostnadsansvaret föratt den behandling är avsedd ägasom att rum
efter frigivningen ligger inte på kriminalvården på den kommuna-utan

socialtjänsten. Av skäl närmare i det ifrågavarandesom anges
avsnittet betänkandet föreslår viav detta kostnadsansvaratt skall
övergå till kriminalvården.

I avsnitt behandlar vi ocksåsamma frigångsinstitutet. Därvid hän-
visar vi till den allmänna bestämmelsen i 4 § lagförslaget. Att
ändamålet med straffbestämningen skall beaktas bör hindra sådanen
extensiv tillämpning frigångsinstitutet någonav gång förekommitsom
och då för allvarlig kritik.utsatts Vidare markeras 51 § lagförslaget

det skall föreliggaatt behov särskildaett stödåtgärder hosav den
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frigängsin-tillämpningbeviljas. Enskallfrigângförintagne avatt
väluppfattningenligt vårreglernaförslagna ärenligt destitutet

förut-frigângändamål. När utgörfängelsestraffetsmedförenlig en
frigivningsförhållanden elleracceptablaåstadkommasättning för att

frigånghinderstraffet ocheffekterbestående skadliga motmotverka av
samhällsskydd, skulle det tvärtomkravettillmed hänsyninte möter

tillämpningen.frånavståändamålstraffbestämningensstrida attmot
förförutsättningarnagällerdetlagändring närföreslår ingenVi

anstalten.fritidsverksamhetideltaintagna utomatt
särskiltibehandlasanstalternavidutbildning ettochArbete m.m.

sysselsättningspliktbestämmelsernuvarandeföreslårViavsnitt. att om
fast.står

anstalternatillnarkotikainförseln samtförsvårasyfteI att av
viföreslåranstaltsvistelsenunderintagnamellan denarkotikahandel

innehaanstaltenigäller intagnas rättdetbestämmelser när attskärpta
Vikontanter.tillhörigheter änpersonligaandra menarkontanter samt

tillgångnågonhaskall behövainteanstalterslutnaiintagnahärvid att
-låterförespråkarvisåsomkriminalvårdentill kontanter,alls om -

liknandeförochkioskinköpanvändas vidkanbetalkortutfärda som
tillkommerkontantervaluta änhindraFörändamål. attatt annan

viföreslårde intagnamellannarkotikatransaktioner attvidanvändning
tillhörigheterpersonligai anstalteninnehavtillde intagnas rättdels av

överlåtelserdelsvärde,mindreföremåltill attskall begränsas avav
otillåtna.skallintagnaandraföremål tillsådana vara

följandeviredovisarintagnakontrollâtgärderavsnittetI motom
lagändringar.tillförslag

kriminalvården rättenmedgerbestämmelse attföreslårVi somen
anstaltenibostadsrumintagnesdenunderkastahusrannsakangenom

Kriminalvårdenkontroll.förvaringsanordningarandraochväskorsamt
hasiglagförarbetenuttalanden ibakgrund ansetthittillshar mot av --

regerings-emellertidlagstöd. Visärskilt attsådan rätt menarutan
torderättigheterfri- ochmänskligabestämmelserformens om

lagregleras.fråganförutsätta att
ochskyddsvisitationbestämmelsernagäller annandetNär om
förespråkarVisak.iändringföreslår vi ingenkroppsvisitation

lagregleringen.förenklingemellertid aven
kampenbetydelse förharpraktiken störstikontrollâtgärderDe som

formerandraochurinprovstagninganstalternainarkotika är avmot
förochlagstiftningen inuvarandedenVikroppsbesiktning. attanser

dessatillgripamöjlighetertillräckligakriminalvården attsig ger
gällerdetändringen närföreslagnaDenkontrollâtgärder. ossav

formeningripandedendockmedföranstaltsindelningen avmestatt
anstalteri sådanaanvändasfå ävenkroppsbesiktning kommer somatt

sammanhangetanför iVilokalanstalter.kategorin slutnatillhänförsnu
urintestappa-sådaninförskaffabörkriminalvårdenförockså skäl enatt
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medger tekniska förutsättningarrat försom urinprovstagningatt genom
konstatera förvarar narkotika i kroppen.om en person

Efter förebild i rättegångsbalken föreslår vi regel atten om pro-
portionalitetsprincipen skall beaktas vid användningen tvångsmedelav
inom kriminalvården.

En intagen under verkställigheten i anstalt bryter anbefalldsom mot
ordning eller meddelade anvisningar kan enligt gällande bestämmelser
tilldelas disciplinär bestraffning i form antingen varning ellerav
tidstillägg, dvs. förordnande viss tid inteett skall inräknas iattom
verkställigheten. Vid sidan eller ibland i stället för den såsomav
disciplinstraff betecknade sanktionen kan disciplinförseelsen medföra
andra för den intagne negativa följder. Vanligt är kvalifikationstidenatt
för medgivande till permission eller utevistelse ändras. Detannan
förekommer också den intagne förutsätts s.k. knalltransport,att dvs.
förflyttning till säkrare anstalt.

Vi föreslår sådana åtgärder kanatt motiveras barasom nu av
behandlingsskäl eller säkerhetsskäl i realiteten vidtasmen som som
reaktion på disciplinär förseelse bör ingå i differentieraten ett mera
disciplinärt sanktionssytem. Det i vissär mån fråga rättssäkerheten om

saker och ting sin benämning.att rättages
Härtill kommer ytterligare skäl för den i detta hänseendeett av oss

föreslagna ordningen. Frågan s.k. fakultativ villkorlig frigivningom
förövervägs närvarande Straffsystemkommittén. Det ankommerav

därvid på kommittén ställning till frågan i vadatt ta män den intagnes
uppförande under verkställigheten skall inverka tidpunkten för
den villkorliga frigivningen. Om uppförandet skall beaktas vid
prövningen frigivningsfrâgan måste detta emellertid påav göras ett
sådant det intesätt kan uppfattasatt dubbelbestraffning försom en
förseelser redan medfört sanktioner i ordning. En förut-som annan
sättning för sådant med fakultativ Villkorligett frigivningsystem som
Straffsystemkommittén sålunda skall överväga enligtär vår mening en
ordning för disciplinär bestraffning innebär det klart kanattsom
utredas vilka åtgärder disciplinär vidtagits dennaturav motsom
intagne.

Enligt nuvarande ordning kan disciplinära sanktioner tillämpas bara
i fråga förseelser begåtts under vistelsen i anstalt.om Permis-som
sionsmissbruk dyl kan inte bestraffas disciplinärt, föranledero men
regelmässigt kvalifikationstiden för permissionatt påverkas till denny
intagnes nackdel. Med vår inställning åtgärder vidtas iatt som av
realiteten disciplinära skäl skall sin benämningrätta följer viges att
vill disciplinsystemet skall tillämpningägaatt också i fråga om
förseelser begåtts i samband med permission eller medgivensom annan

övervägandenutevistelse. ordning med fakultativ villkorligom en
frigivning spelar också i det här sammanhanget roll.en
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ändradbeslutviföreslåranfördadet attframgått omSom av
utevistelseeller samtpermissionför omkvalifikationstid annan

avdelningelleranstaltsäkraretillskåldisciplinäraförflyttning av
sanktioner.disciplinäraskallformellt somanses

vi iredovisarsanktionssystemetdisciplinäradetgällerdetNär
förslag.ochövervägandenföljandeövrigt

förstagångs-förseelserallvarligaalltförintereaktionrimlig avEn
kvarståsålundabörVarningmeddelas. somvarningär attnatur

sanktionsform.
harsanktionsform. DettidstilläggetriktatsharkritikViss mot som

kvarståendemed långdömdasanktionverkningslös motansetts som en
straffkortamed så attintagnagällerdetNärverkställighetstid.

hävdatsvidaredethar atti frågainte kommerfrigivningvillkorlig
inommyndighetdomstolintebeslutas utanvilkettidstillägget, avav

konventioner.internationellaåtaganden istriderkriminalvården, mot
betraktasfårfortfarande etttidstillägget somuppfattning ärVår att

såmedintagnagällerdetsanktionsmedel när endisciplinärtlämpligt
mellankopplingtydligföreliggerdetstrafftidåterstående att enkort

sålundabörTidstilläggeteffekt.disciplinbeslutetsochförseelsen
gjordakonventionsåtagandenatillmed hänsynmed dendockbehållas,

denmedförafårintefallet attenskildai dettilläggetbegränsningen att
detföljertidlängre änunder avfrihetenberövad avsomintagne

straffet.domstol utmätta
dettidstillägg näranvändningenanförtskritik mot avDen som nu

berättigad.funnitvistrafftid harkvarståendelångmedintagnagäller
sådanasanktionsmedel. SomytterligarebehovdärförföreliggerDet av

deltagan-förtill intagenutgårersättningdenavdragviföreslår som
ensamvistelse istudierellerarbete samtverksamhetanvisadide --

sanktions-nämndaförstdengällerdetNärbostadsrum.intagnesden
disciplinåtgärdförekommerlöneavdragtillvihänvisar somformen att

sanktiondisciplinärisoleringFörslagsammanhang.åtskilliga somi om
vissåsig påskiljerförslagVårtavvisats.dåochtidigareframförtshar

idenverkställasskallenrumsvistelsenvitidigaredet attfrån att menar
skadeverkningarförriskdenminskasDärmedbostadsrum.intagnes
Farhågornaförslaget.tidigaredet omskälanförts motsomsom

tillhänsynmedöverdrivna attf.ö. någotviskadeverkningar anser
harsanktionendrabbadetänkaskande intagna avflertalet somav
för-svårareavsevärtunderenrumsvistelseerfarenhetåtskillig av

häktning.ochanhållandemedsambandihållanden
differentieradeföreslagnadetinnefattarSammanfattningsvis ossav

tidstillägg,Varning,sanktionsformer:följandesanktionssystemet
tillförflyttninganstalt,vistelse annanförbudlöneavdrag, utommot

bostadsrum.intagnesdenensamvistelse ianstaltelleravdelning samt
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Författningsförslag

Förslag till1

fängelsestraffverkställighetLag avom

Fängelselagen

föreskrivs följande.Härigenom

BESTÄMMELSERINLEDANDE

fängelsestraff.verkställighet§ lag1 Denna avavser
gällertill fängelseföreskrivs i lagen den dömtsVad om somsom

förvandlingsstraff för böter.fängelseden ålagtsäven somsom

verkstäl-inseendeleder och har§ Kriminalvårdsstyrelsen över2
fängelsestraff.ligheten av

elleranstaltKriminalvårdsanstalt eller avdelning är öppen3 § av
i § kan slutensådana intagna 14placeringsluten. För som avsesav

övervakningsärskildsäkerhetsavdelning medavdelning inrättas som
mellan de intagna.begränsad gemensamhetoch

förordnarmyndighet, regeringen bestämmer,Regeringen eller som
avdelningarslutna och vilka slutnaellervilka anstalter är öppnasom

säkerhetsavdelningar.ärsom
gällereller sluten anstaltlag även öppenVad i denna sägs öppenom

avdelning anstalt.eller sluten av

straffets ändamålbeaktandei anstalt skall med4 § Kriminalvården av
de kravbrottslighet ochdömdeslängd denoch samt arten somav

frihetsberövandetskadliga följderställer utformas såsäkerheten att av
Åtgärder anpassningden intagnesägnade främjamotverkas. är attsom

anstaltenför tillvaronförbereder honomsamhället ochi utomsom
möjlig med hänsynomfattningi denfrån början vidtagas ärskall som

förbe-skalluppmärksamhetändamål. Särskild ägnasstraffetstill
verkställigheten ihälftendenfrigivningen underredelse avsenareav

anstalt.
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5 § Kriminalvården i anstalt skall planläggas och genomföras i nära
samverkan mellan kriminalvårdens olika I den månorgan. ett
förverkligande kriminalvårdens syfte kräver insatser andraav av sam-
hälleliga skall erforderlig samverkan ske med företrädare förorgan,
sådant organ.

Vid planläggningen den intagnes behandling skall samråd ägaav
med denne. I den utsträckning det lämpligen kan ske bör samrådrum

ske med hansäven närstående. Den intagne skall beredas tillfälle att
sig tillämnade åtgärder honomyttra rör särskilt, inteom som om

synnerliga skäl talar däremot.

6 § Vid fördelningen de dömda mellan slutna och öppna anstalterav
skall följande iakttagas.

Den undergår fängelse i lägst fyra år skall placeras i slutensom
anstalt, det med hänsyn till hans brottslighet ellerartenom av annars
kan befaras han särskilt benägenär avvika eller fortsättaatt att en
brottslig verksamhet allvarlig karaktär innan verkställigheten iav
anstalt har avslutats. Beslut placering i sluten anstalt enligt dettaom
stycke skall meddelas så verkställigheten påbörjats ellersnart annars
så det finns anledning till det. Beslutet skallsnart detomprövas när
finns anledning till det, dock alltid inom månader från föregåendesex
prövning.

Har beslut enligt andra stycket inte meddelats skall den dömde
placeras i anstaltöppen inte särskilda skäl talar det. Vidom mot
bedömningen särskilda skäl påkallar placering i sluten anstaltav om
skall beaktas straffets längd, den dömdes brottslighetarten samtav
omständigheter vid verkställighet straff den dömde tidigareav som
avtjänat. Den missbrukar narkotika skall företrädesvis placeras isom
sluten anstalt.

Utan säkerhetsskäl i tredje stycket föreligger fåratt som avses
placering i sluten anstalt förekomma det därigenom kan beredasom
den dömde arbete, undervisning, utbildning eller särskild behandling

inte lämpligen kan anordnas i anstalt elleröppen placeringen ärsom
nödvändig för ändamålsenligt utnyttjande tillgängligaett av resurser.

§7 Vid fördelningen de dömda mellan anstalter slagav av samma
skall följande iakttagas.

Den inte fyllt 21 är skall, inte särskilda skäl föranledersom om
placeras i anstalt företrädesvis avsedd förannat, ären som yngre

intagna. Om inte särskilda skäl föranleder skall kvinnaannat en
företrädesvis placeras i anstalt avsedd för kvinnor.är Enen som
kvinna får inte medgivande placeras i anstalt därutan eget en
gemensamhet med manliga intagna förekommer.
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vidanordnasbehandlingellerutbildningbehovharDen somavsom
skall,övrigtIi denna.lämpligt, placerasdetskall, äranstaltviss om

föranlederomständigheter annat,eller andralängdstraffetsinteom
ändamåls-främjaägnadbästplaceringden är atteftersträvas ensom

frigivningen.planeringenlig av

tillöverförasskall öppenanstaltsluteniplaceratsintagen§8 En som
längreanstalt inteslutenplacering iförskälsärskildaanstalt när

föreligger.
slutentillöverförasfåranstaltiplacerats öppenintagenEn som

påkalladäromplaceringenavvikit ellerhar avhananstalt annarsom
Överföring fåranstaltslutentillfrån öppensäkerheten.tillhänsyn

stycket.fjärde§i 6skälpåbeslutashärjämte angessom

INNEHÅLLVERKSTÄLLIGHETENS

människovärde.hansföraktningmedbehandlasskallintagen§ En9
svårigheter ärsärskildaför deförståelsemed somskall bemötasHan

anstalt.ivistelsemedförenade
medintagna.ochanstaltspersonalvisa hänsynskallintagen motEn

ochanstaltenförgällerordningsreglerdeeftersigskallHan rätta som
honom.lämnaranstaltspersonalenanvisningarde som

Gemenskap

sysselsättninghaskyldigtid då han ärunder attskallintagen§10 En
följerinteintagna,andra annatmed avtillsammansvistas om
särskildasysselsättningensellerlagdennaibestämmelserna av

anstaltsluteniintagnadeantalstörreVägrarbeskaffenhet. enett av
dockfårdem,ålagtsharsysselsättningdenhasamtidigt somatt

oundgängligendetden mån äriinskränkasmellan demgemensamheten
anstalten.iförhållandenatillhänsynmedpâkallat

vistasdetönskarhanutsträckningi denden intagnefårfritidenPå
bestämmelser-följerinteandra intagna,med annat avtillsammans om

intagnamellangemensamhetendockfåranstaltslutenlag. Idennaina
med hänsynpåkallatoundgängligendet ärinskränkas,fritidenpå om

anstalten.iförhållandenatill
frånavskildahållasintagnafår dedygnsvilantillanslutningI

varandra.
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Avskildhet och placering på säkerhetsavdelning

11 § En intagen får på begäran ha anvisad sysselsättning iegen enrum,
lämplig plats kan beredas honomom och särskilda skäl inte talar mot

det. Medgivande härtill skall oftaomprövas så det finns anledning till
det, dock minst gäng i månaden.en

Läkare skall undersöka intagen har anvisad sysselsättningen isom
det behövs med hänsyn till dennesemum, om tillstånd. Har den

intagne haft sysselsättning i under sammanhängande tidenrum en av
månad, skallen sådan undersökning alltiden äga rum.

12 § En intagen får, förutom i fall i 53 § andra stycketsom avses
56 § och 61 hållas avskild från andra intagna, det nödvändigtärom

med hänsyn till rikets säkerhet eller föreliggande fara för den
intagnes eller säkerhet till liv eller hälsa eller förannans allvarlig
skadegörelse på anstaltens egendom,

för hindra den intagneatt påverkaratt någon intagen attannan
allvarligt störa ordningen inom anstalten,

för hindra den intagneatt medverkar tillatt intagenatt en annan
får tillgång till berusningsmedel,

för hindra den intagne allvarligtatt ofredaratt intagen.en annan
intagenEn har dömts till fängelse i lägst två år ochsom placeradär

färi sluten anstalt hållas avskild från andra intagna, det kanom
befaras han planläggeratt rymning eller planlägger fritag-att annan
ningsförsök och avskildheten nödvändigär för hindra sådan planatt att

verketisättes det med hänsyn till densamt intagnes brottslighet eller
kan befaras han är särskilt benägenannars att fortsätta brottsligatt en

verksamhet allvarlig karaktär. Ett beslut enligt förstaav eller andra
stycket skall så oftaomprövas det finns anledning till det, dock minst

tionde dag.var

§ En intagen hålls avskild från andra intagna enligt l2som § skall
den lättnad i avskildheten möjlig.ärsom

14 § Finns det i fall iett 12 § andra stycket anledningsom avses anta
de förhållanden däratt kommer bestå längre tid, fårsom attavses en

den intagne placeras på säkerhetsavdelning.en
En intagen får också placeras på säkerhetsavdelning, det finnsen om

särskild anledning det påkallat föräranta hindraatt honom frånatt
brottslig verksamhet allvarligt slag under vistelsen i anstalt.av

Ett beslut placering på säkerhetsavdelning skallom såomprövasen
ofta det finns anledning till det, dock minst gång i månaden.en
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och videnligt 12 eller 14 §beslut meddelas åtgärd15 § Innan om en
rörande deutredning skeomprövning sådant beslut skallettav

avgörande.inverkar på frågansomständigheter som
för sinhan farlighålls avskild grund ärDen att egenavsom

det kanundersökas läkare såeller hälsa skallsäkerhet till liv snartav
sådan intagenenligt § ochhålls avskild 12intagenske. Annan som

läkare,undersökassäkerhetsavdelning skallplacerad påär avensom
intagentillstånd. Harintagnesmed hänsyn till dendet behövs enom

skallmånadsammanhängande tidavskild underhållits enav enen
undersökning alltidsådan äga rum.

Över skallförsta stycketenligtvid utredningvad förekommitsom
föras.protokoll

Sysselsättning

möjligtsåvittlämpligt arbeteskall beredasintagen16 § En som
iinordna sigfrigivningenefterför honomutsikternafrämjar att

arbetslivet.
arbetsträningutbildning,undervisning,behovintagenHar aven

medicinskpsykologisk ellersysselsättning ellereller någon avannan
underhonomberedasskall sådanbehandling,särskildnågon annan

ochlängdanstaltstidenstillhänsynkan ske meddetarbetstiden, om
förutsättningar.den intagnes

under-i dendeltautföra det arbete,skyldig§ intagen17 En är att
isysselsättningdeneller haarbetsträningutbildning ellervisning,

lagenålderspension enligterhållerDenanvisas honom.övrigt somsom
ha någonåläggasfår dock inteförsäkringallmän1962:381 attom

sjukbidragförtidspension ellererhålleroch densysselsättning, som
ochdensysselsättning barahalag får åläggasnämnda artenligt att av

för honom.lämpligkanomfattning ansessom

meddelasenligtersättning,erhållaskall18 intagen§ En normer som
för arbetebestämmerregeringeneller myndighetregeringen somav

arbets-ellerräkningförskettdetta inteutfört,han egenomsom
enligtintagen,skall utgå närErsättning ävenanstalten.givare enutom

under-iarbetstid deltagerunderrörande honom,bestämtsvad som
ellerverksamhetanordnadsärskiltutbildning ellervisning, annan

ellerarbeteKanstudier.enskildabedriverellerbehandling annan
ellerintagenberedasersättning inteberättigar tillverksamhet ensom
skallverksamhet,sådantilloförmögendelvishelt ellerdenneär
ellerålders-erhållerinteintagnedeni den månändå utgåersättning

försäkring.allmän1962:381enligt lagenförtidspension om
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Ersättning för arbete skall bestämmas med hänsyn till den intagnes
arbetsinsats, inte särskilda skäl föranleder Förom annat. annan
verksamhet skall ersättning i regel bestämmas enhetligt.

Regeringen eller myndighet, regeringen bestämmer, meddelarsom
föreskrifter beträffande användningen ersättning enligt första stycketav
och arbetsinkomst intagen uppbär.av annan som en

Fritid

19 § En intagen skall beredas tillfälle till lämplig fritidssysselsättning,
kan bidra till hans utveckling. I den utsträckning det lämpligensom

kan ske bör han få möjligheter tidningar, radio ochatt genom
television följa vad händer i omvärlden. behovHans förströelsesom av
bör tillgodoses i skälig omfattning.

20 § En intagen skall beredas tillfälle till fysisk träning lämpligärsom
med hänsyn till hans ålder och hälsotillstånd.

Personliga tillhörigheter

21 § denI utsträckning det kan ske olägenhet får intagenutan en
inneha andra personliga tillhörigheter betalningsmedel skaffaän samt
sig eller böcker, tidskrifter, tidningar och kanmottaga annat som
bereda honom sysselsättning under fritid. intagenEn i sluten anstalt får
inte inneha andra personliga tillhörigheter sådana enkelän ärsom av
beskaffenhet och har mindre ekonomiskt värde.ett

tillhörigheterVid prövning intagens innehav personligaav en av
eller utrustning skall särskilt beaktas innehavet inte fårattannan
underlätta införsel narkotika i anstalten.av

22 § I sluten anstalt får intagen inte inneha eller betal-annaten pengar
ningsmedel det kriminalvården utfärdat.än Om särskilda skälsom
föreligger härför, får anstaltschefen undanta intagen från vaden som

Under vistelse i fåranstalt intagenöppen inneha betal-sagts.nu en
ningsmedel enligt särskilda bestämmelser.

intagenEn i sluten anstalt får varken för eller räkningegen annans
överlåtainom anstalten egendom tilleller förvärva frånegendom annan

intagen. Inte heller får sådan intagen inom anstalten lånetrans-göraen
aktioner med intagen. Föreligger synnerliga förskäl överlåtelseannan
eller lån mellan intagna, får anstaltschefenmedge intagen inomatten
anstalten vidtaga sådan åtgärd.
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skallräkning göraför hansanstaltenbegär enintagen§ Om23 atten
vadvisaskall hanpenningöverföring, trans-ellerkontotransaktion en

beloppskäligtöverföringVid ettöverföringenelleraktionen avavser.
hanbehöverunderhållsskyldig,den intagne ärvilkentill motperson
tillmedverkaintefårAnstaltenöverföringenvadvisadock inte avser.

medbefattningmedsambandhakantransaktioner, antassom
verksamhet.brottsligellermedelberoendeframkallande

införs iotillåtnahindraförpåkallat att varordet§ Om är att24
medgivandesärskiltintede intagnaföreskrivas utandetfåranstalt, att

skriftligellerbrevslag änförsändelser annanannatfår avmottaga
handling.

sjukvårdochHälso-

vårdashanskallsjukvård,ochhälso-behöverintagen25 § Om en
undersökningerforderligKanläkare.anvisningardeenligt avgessom

allmännadenböranstalteninomskelämpligenintebehandlingoch
tillföras överintagenfårbehövs,detOmanlitas.sjukvården en

kriminalvårdensjukvårdspersonal inomochhälso-Fårsjukhus.allmänt
sjukdomsmittsamsådanlider somintagenkännedom enatt avenom

sjukdom,samhällsfarlig14721988: utgörsmittskyddslagenenligt en
hänsynmedbehövsdetdetta,underrättasanstaltschefen omskall om

psykiatriskFöreskrifterspridas.skallsmittan omförfaratill att
rättspsykiatrisk1991:1129i lagenintagenför omtvångsvård gesen

vård.
sjukhus.skemöjligtsåvittskallkvinnaintagenFörlossning enav

ditöverförasförlossningenföregod tidikvinnanskallbehövs,detOm
vård.lämpligerhållakandär honinstitutiontilleller annan

ellerförstaenligtdenskalldärtill,föreliggeranledning somOm
ellerbevakningunderanstalt stå varavistasstycketandra utom

föreskrifter.särskildaunderkastad
tillförtshar överintagen,behandlingen enBeträffande somenav
andrastycketförsta§i 6sjukvårdsinrättningsådan avsessom

frivilligförvårdrättspsykiatrisk1991:1129lagenmeningen om
1991:1128§§ lagen18-24iföreskrifternatillämpasvård,psykiatrisk

tredjeochandra§i 8bestämmelsernatvångsvårdpsykiatrisk samtom
förbefogenhetvårdrättspsykiatrisk1291991 1 omlagenstyckena om:

särskildabeslutaregeringenochkriminalvårdsstyrelsen att om
intagen.vissbeträffanderestriktioner en

hansfår påanstalten,Är skall lämnahansjuk närintagen§26 en
kandethonom,beredasanstalten ansesisjukvårdfortsatt ombegäran

skäligt.
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Frigivningsförberedelser

27 § Vid förberedelse intagens frigivning skall särskilt efter-av en
beredasträvas honom lämpligatt arbetsanställning eller annan

försörjningsmöjlighet lämplig bostad. Kommersamt han behövaatt
undervisning, utbildning eller ekonomiskt, socialt eller medicinskt
stöd, skall så långt möjligt åtgärder vidtagas för tillgodose sådantatt
behov.

Kontrollátgärder intagnamot m.m.

28 § En intagens bostadsrum väskor och andra förvaringsanord-samt
ningar finns i får undersökas för eftersökanderummetsom föremålav

han inte får inneha.som

29 § En intagen får kroppsvisiteras för eftersökande föremålav som
han inte får inneha.

30 § En intagen är, inte föranleds medicinskaannat ellerom av
liknande skäl, skyldig på anmaning lämna blod-,att urin- eller
utandningsprov för kontroll han inte haräratt beroende-använtav
framkallande medel eller sådant dopningsmedel i 1 § lagensom anges
1991:1969 förbud vissa dopningsmedel.motom

31 § En intagen får underkastas kroppsbesiktning änamian som avses
i 30 § anledningnär förekommer föremål han enligtatt vadsom som
följer denna lag inte får inneha skall anträffas på honom.av

Utöver vad följer första stycket får i fråga densom av ärom som
intagen i sluten anstalt kroppsbesiktning företas i den mån det anses
påkallat när

han ankommer till anstalten vid intagning eller efter vistelse utom
anstalten,

det sker stickprovsvis eller också i anslutning till större under-
sökning säkerhetsskäl görs inomsom av anstaltenutrymmen ochav
den intagne har eller har haft särskild anknytning till utrymme som
berörs undersökningen, ellerav

han skall eller har haft okontrolleratmottaga besök.
Utöver vad föreskrivs förstai stycket får den intagensom är isom

öppen anstalt underkastas ytlig kroppsbesiktning i den mån det anses
påkallat i fall i andra stycket.som avses

32 § Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte göras mer
ingående vad ändamåletän med åtgärden kräver. All den hänsyn som
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möjligt skall vittneiakttagas. Ommedger skallomständigheterna
närvara.

kroppsbesiktning får,eller närytligkroppsvisitation änAnnan
bevittnasverkställas eller änintegäller kvinna,åtgärden av annan

sjuksköterska.legitimeradläkare ellerkvinna,

kroppsbesiktningkroppsvisitation,anträffas vidFöremål,33 § som
enligt vadintagenoch28 §undersökning enligteller somsom en

omhändertagas ochskalli anstalt,får innehalag intedennaföljer av
särskilt föreskrivet. Ominteräkning, såvitt ärför hansförvaras annat

fårinte lagligenintagnedenanträffas egendom,kontrollviddet som
beslag.avvaktan påiomhändertasegendomenskallinneha,

medintagen i stridtilleller ankommerpåträffas hosPengar, ensom
skallinnehaintagnasföreskrivet rättsärskiltvad attär pengar,omsom

Omhändertagnaoskäligt.uppenbartintedetomhändertas, ärom
får interäntebärandeförsorganstaltens görasskall mengenompengar

inteslut, detanstaltsvistelsensvidförränintagnedendisponeras omav
skäl.särskildaföreligger

enligt får hållas kvar,37-40 §§granskatsharförsändelseEn som
fallskall i såintagnesäkerhetsskäl. Den genastpåkallatdet är avom

Är skallförsändelse,ankommandefrågadetdärom.underrättas om en
få kännedomskelämpligen kandetutsträckningi denden intagne om

såtill den intagneskall utlämnasförsändelsekvarhållenEninnehållet.
upphör, inteanstaltsvistelsenske och närkandet senast omsnart

talar däremot.skälsärskilda

får omhän-berusningsmedeldrycker eller andraAlkoholhaltiga34 §
dertas,

intagen,påträffas hosde enom
sig tillsända,demfårintagen2. enom

kriminalvårdsanstalt,in iskallmedförs någonde tassomavom
eller

kändfinns någondet inteanstalt ochpåträffas inomde4. annarsom
dem.tillägare

injektions-frågaitillämpasstycket äveni förstaBestämmelserna om
människokroppeninsprutning iföranvändaskankanylellerspruta som

föranvändasägnadesärskiltföremålandra ärfråga atteller i somom
narkotika.medbefattningellermissbruk annanav

kriminalvårdsan-skall34 §enligomhändertagitsEgendom§35 som
beslagtagenbestämmelsernaenligtförsäljaellerförstöralåtastalten om

förverkande1958:205lagenförsta stycket§i 2 1 avegendom om
dryckeralkoholhaltiga m.m.

egendom,omhändertagenförsäljningviderhållitsBelopp, avsom
tillfaller staten.
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Åtgärd36 § enligt 28-34 får§§ beslutas endast skälen för åtgärdenom
det intrånguppväger eller i övrigt åtgärden innebär för denmen som

intagne eller något motstående intresse.

Intagnas kontakt med yttervärlden.

Försändelse

37 § försändelseEn till eller från den intagen iär sluten anstaltsom
får granskas för undersökning den innehåller otillåtna föremål.omav
Sådan granskning får också ske för undersöka försändelseatt om en
innehåller något meddelande planläggning brottslig verksamhet,om av
avvikande eller något liknande förfarande. Beträffande den ärsom
intagen på säkerhetsavdelning skall granskning försändelse ske.av

En försändelse till eller från den intagen iär anstalt får,öppensom
för syfte i första stycket, granskas det finns anledningsom anges om

försändelsen innehåller föremål eller meddelandeanta däratt som
eller stickprovsvis beträffande intagna i allmänhet.avses

Om intagen under utredningen disciplinårende hålls avskildetten av
från andra intagna, får han också hindras från kontakter med andra

försändelse i den mån det oundgängligenär nöd-personer genom
vändigt för syftet med utredningen inte skallatt äventyras.

38 § försändelseEn mellan intagen och svensk myndighet,en etten
internationellt har Sverige erkänd behörighetorgan, att ta emotsom av
klagomål från enskilda, eller advokat skall vidarebefordras utanen
granskning. Anges brev från svenskavsänt myndighet,ett vara etten
sådant internationellt eller advokat och finns det anledningorgan en

uppgiften inte riktig, får dock försändelsenär granskas,anta att om
förhållandet inte kan klarläggas på sätt.annat

frågaI försändelse till postverket tillämpas 37 i§ stället förom en
första stycket.

39 § Granskning försändelse får inte ingående änav en vara mer som
nödvändigt med hänsyn till granskningensär syfte.

33 tredjeI § stycket finns bestämmelser angående omhändertagande
försändelse.av

40 § iVad 37-39 §§ föreskrivet försändelseär gäller även annatom
skriftligt meddelande. Bestämmelserna i dessa paragrafer rörande en
intagen gäller sammanslutningäven intagna.av
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Besök

kanlämpligendetutsträckningdenbesök ifårintagen§ En41 emotta
säkerhetenäventyrabesök är ägnat attintefårHanske. emotta som

ellersamhälletianpassningmotverka hanskanelleranstalteni som
för någon.skadatillvaraannars

avskildhållsdisciplinärendeutredningenunder ettintagenOm aven
ound-detmån ärdenbesök iockså vägrasfår hanintagna,andrafrån

skallinteutredningenmedsyftetförnödvändigtgängligen att
äventyras.

iordningenellersäkerhetentillhänsynmedbehövsdetOm§42
dennärvarande näranstaltenvidtjänstemanskall varaanstalten en

förhållandensådanaunderskekanbesöketintebesökharintagne om
tillföremålöverlämnakanintebesökandedenochintagnedenatt

besök.kontrolleratvarandra
säker-tillhänsynmedbehövsdetfår,Kriminalvårdsstyrelsen om

ide intagnabeslutaanstalt,sluten att envissvidordningenellerheten
föreliggerdetbesök. Omkontrolleratendastfåranstaltsådan emotta

kontroll.genomförasdockbesöket utanfårskälsärskilda
angelägenheträttsligiintagnedenbiträderadvokat enBesök somav

det.begärintagnedenelleradvokatenbarakontrolleratskall omvara

sluteniintagenden ärbedömningenförunderlag somTill43 § omav
undersökasförvägskall ibesökfall fåsärskilt emotskall i taanstalt ett

brottsligallvarligförmisstänkteller ärdömtsharbesökandedenom
skallskekanlämpligenochbehövsdetutsträckningdenIverksamhet.

övrigt.iförhållandenpersonligahansinhämtasocksåupplysningar om
uppenbartdet ärmåni deninte,gällerföreskrivitsVad som nu

skäl.ellerkänd annatbesökande ärdengrund avpåobehövligt attav
skallanstaltiintagen öppenbedömningenförunderlagTill om enav

kontroll sagtssådanfårbesök nysssomfall fâsärskilti emottaett
säkerhetsskäl.påkallatdetmån ärdeni avgöras

denföreskrivassäkerhetsskäl attbesök kanförvillkorSom av
kroppsbesiktningytligellerkroppsvisitationsigunderkastarbesökande

förvaringsanordningellerväskaundersökning annanmedgereller av
medförs.som

Telefonsamtal

får skeanstaltenoch utomintagnamellanTelefonsamtal personer44 §
förvägraskanintagenEnske.kanlämpligendetutsträckningdeni
elleranstaltenisäkerheten somäventyratelefonsamtal ägnatär attsom

skadatillellersamhälletianpassning varaannarshansmotverkakan
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för honom eller någon Om intagen under utredningannan. en ettav
disciplinärende hålls avskild från andra intagna, får han också hindras
från kontakter med andra telefonsamtal i den mån detpersoner genom

oundgängligenär nödvändigt för syftet med utredningenatt inte skall
äventyras.

Beträffande den den intagne önskar samtala med kansom sådan
kontroll i 43 första§ stycket igöras densom mån detavses anses
behövligt.

Om det påkallatär med hänsyn till säkerheten, skall tjänsteman på
lämpligt avlyssnasätt telefonsamtal. Avlyssning får äga endastrum
med den intagnes vetskap. Telefonsamtal med advokat biträdersom
den intagne i rättslig angelägenhet får inte avlyssnas den intagnesutan
medgivande.

Gemensamma bestämmelser

45 § Regeringen får beträffande viss intagen besluta avvikelseren om
från bestämmelserna i 37-44 §§ det påkallatär med hänsyn tillom
rikets säkerhet eller till risken för den intagne under verkställig-att
heten i anstalt medverkar till brott innefattar användande våld,som av
hot eller tvång för politiska syften.

Vistelse anstaltutom

Permission

För46 § underlätta anpassningen i samhälletatt eller för motverkaatt
skadliga följder frihetsberövandet kan intagen beviljas tillståndav en

lämna anstalten för viss kortatt tid normalpermission. Föreligger en
inte obetydlig fara för fortsatt brottslighet eller missbruk fårannat
normalpermission inte medges. Vid denna bedömning skall särskilt
beaktas den intagne har nyttjat eller tagit befattningom sättannat
med narkotika inom anstalten eller giltigt skäl vägrat lämnautan att

enligt 30prov
Permission får också särskild anledning föreligger änges, om annan

i första stycket särskild permission. Kan den angelägenhetsom anges
ligger till grund för ansökan särskild permissionsom ombe-en om

sörjas under normalpermission, skall sådan permission i första hand
användas.
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i 6 §intagenfår inte beviljasNormalpermission47 § som avsesen
permissionfår särskildskäl därtillsynnerligastycket. Föreliggerandra

sådan intagen.beviljas
erforderligakanställas de villkorpermission skallFör ansessom

Skriftligelleranmälningsskyldighetbeträffande vistelseort, annat.
permissionstillfälle. Omför varjepermissionsplan skall upprättas

vidden intagneföreskrivasbehövlig, kan dettillsyn är attnoggrann
§ andrai 6bevakning.under Intagenskall ståpermission som avses

bevakning.permission stå undervidskallstycket

26 kap.kan intagenförberedelse frigivning48 § Till som avsesenav
frigivnings-tidviss längrepermission underbeviljasbrottsbalken§7

dåför tid före den dagbeviljasfår intepermissionSådanpermission.
straffet har avtjänats.tredjedelartvå av

villkor kanskall ställas defrigivningspermissionFör ansessom
elleranmälningsskyldighetvistelseort,beträffandeerforderliga annat.

anstaltBehandlingsplacering utom

förbli föremålanstaltvistelseintagen49 § Kan utomgenomen
anpassning iunderlätta hansåtgärder kansärskilda antas sam-som

ändamål vistassådantmedgivande förfå utomkan hanhället, att
behand-skäl föreliggersärskildalämplig tid,underanstalten om

densärskilt beaktasskallDärvidanstalt.lingsplacering omutom
missbrukbehandlingellervårdbehöver motintagne avannan

medel.beroendeframkallande
stycket.6 § andraiintagenintestycket gällerFörsta avsessomen

kande villkorskall ställasbehandlingsplacering50 § För ansessom
behandling får detmed vård ellersambandIerforderliga. annan

urin-blod-,lämnaskyldigskallden intagneföreskrivas attatt vara
påverkadintekontroll han ärförutandningsproveller att avav

meddelasplacering kanVid beslutberoendeframkallande medel. om
efterför tidgällabrottsbalkenkap. 15 §enligt 26föreskrift att

frigivning.Villkorlig
planeradetidigt denpåbörjas såBehandlingsplacering får inte att

återståendeberäknadedenkortarebehandlingstiden blir änvård- eller
verkställighetstiden.

rigângF

intagen,samhället kanianpassningenunderlätta§51 För somenatt
medgesfrigivningen,införstödåtgärder attsärskildai behovär av
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under arbetstid utföra arbete eller i undervisning,deltaga utbildning
eller särskilt anordnad verksamhet anstalten frigâng. Vidannan utom
prövning medgivande till frigâng skall särskilt beaktas denav om
intagne i behov inskolningär i arbetslivet eller frigâng kanav annars

väsentligt underlätta försörjningsmöjligheterhansantas efter frigiv-
ningen. Det bör vid anstalt från vilken intagna normalt beviljas frigång
vidtagas särskilda åtgärder för främja sådan verksamhet.att

Frigång får inte beviljas intagen 6 § andra stycket.en som avses
frigângFör skall ställas de villkor kan erforderligasom anses

beträffande vistelseort, anmälningsskyldighet eller På platsen förannat.
frigångsverksamheten skall för den intagne särskild kontakt-utses en
man.

Fritidsaktiviteter anstaltutom

52 § Om det lämpligen kan ske, bör intagen beredas tillfälle atten
anstalten fritid delta i sådan föreningsverksamhet ellerutom annan

liknande verksamhet ägnad underlättaär anpassningen iattsom
samhället fritidsvistelse anstalt. För sådan vistelse anstaltutom utom
skall ställas de villkor kan erforderliga. Därvid kansom anses
föreskrivas den intagne skall stå under tillsyn. Intagenatt som avses
i 6 § andra stycket får inte medges fritidsvistelse anstalt.utom

Disciplinära påföljder

53 § Bryter intagen anbefalld ordning eller meddelademoten
anvisningar han inombefinner signär anstalten eller han vistasnär
utanför anstalten med bestämmelsestöd i 58 § eller medav som anges
stöd 63 § första disciplinärstycket, får bestraffning åläggas honomav
enligt andra stycket, det inte föreligger anledning han skall låtaattom
sig anvisningrätta eller tillsägelse eller gämingen sådanärav om av
beskaffenhet bestraffning påkallad hänsyn tillär ordningen elleratt av
säkerheten inom anstalten.

Som disciplinär bestraffning kan
den intagne meddelas varning,
förordnas viss bestämd tid, tio dagar, intehögst skall inräknasatt

i verkställighetstiden för den påföljd intagne undergår,den
förordnas den intagne under bestämdviss tid, högst tio dagar,att

skall vistas i enrum,
förordnas4. den intagnes ersättning enligt 18 § skall minskasatt

med %20 under viss bestämd tid, 30 dagar,högst då den intagne
anvisad verksamhet,utövar



451993:76SOU

frigång,frigivningspermission,normalpermission,förordnas5. att
inteanstaltbehandlingsplanering utomochanstaltfritidsvistelse utom

tid ellerbestämdvissundermedgesfår
anstalt.elleravdelningtillförflyttasintagneden6. annan

denmedföraintefår att2stycketandraenligtförordnandeEtt
fängelse-detanstalti äntid motsvararlängrevistasskall somintagne
verkställs3stycketandraenligtFörordnandeundergår.hanstraff

enligtFörordnandebostadsrum.sittivistasintagnedenattgenom
vistelseslag utomvissttillfår begränsas avatt5stycket avseandra

integäller, annatbestraffningdisciplinär omBeslutanstalt. om
omedelbart.förordnats,

53 §enligtbestraffningdisciplinärfrågaprövningVid54 § omav
andrafåbedömaskanellerfåttfår, harförseelsenbeaktasskall om

avskildhållits§56stödmedintagenHarintagne. avdenförföljder
tillgodorä-härförtidenskalldisciplinärendeutredningen ettunder av

3stycketandra53 §enligtförordnandedisciplinärthonom,knas om
utredning.nämndaanledningihonomåläggs av

be-bestraffningdisciplinärskallförseelserfleraFöreligger§55
förseelser.samtligaförgemensamtstämmas

sammanlagtfår2stycketandra53 §enligtförordnandenUpprepade
undergårintagenfördagarfemton somtid änlängre eninte avse

intagenfördagarfyrtiofem somochmånader enfyrahögstifängelse
månader.fyratid änlängrefängelseundergår

53 §enligtförordnandenupprepadeförtidensammanlagdaDen
undergårintagenfördagartioöverstiga somintefår3 enstycketandra
undergårintagenfördagarfemtonmånad, somenhögstifängelse en
dagarfyrtiofemochmånaderfyra perhögsti änfängelse menenmer

fyratid änlängrepåfängelseundergårintagenförkalenderår somen
månader.

tillfälligtintagenfårdisciplinärendeutredningen enettUnder§56 av
nöd-oundgängligendet ärmåni denintagnaandrafrånavskildhållas

Åtgärdenskallinte äventyras.utredningenmedsyftetförvändigt att
hållasinteintagnedenKandygn.fyratid änlängreunderintefår vara

detta ärhäkte,allmäntiplaceras omhanfåranstalten,iavskild
fåskallintagneDenanstalt.tillförs överhan annanlämpligare än att

möjlig.äravskildhetenilättnadden som

meddelasbeslutInnanskyndsamt.skall avgörasDisciplinärende§57
vidförekommitvadOverintagne.denmed somhållasförhörskall

protokoll föras.skallundersökningochförhör annan
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Övrigt

58 § Tid för vistelse anstalt enligt 25,utom 46, 48, 49, 51 eller 52
inräknas i verkställighetstiden, inte särskilda skäl talarom det.mot

59 § Om intagen avtjänar straff fören brott harett riktat sigsom mot
någons liv, hälsa, frihet eller frid, skall mâlsäganden tillfrågas hanom
eller hon vill bli underrättad i vilken kriminalvårdsanstaltom den
intagne befinner sig, den intagnes förflyttning till öppen anstalt,
permissioner och andra vistelser anstalten, tidpunktutom för frigivning

rymning ochsamt uteblivande efterom permission.
Underrättelse skall ske så tidigt möjligt.som

60 § Vid intagentransport skall möjligtav tillsesen han inteom att
förutsätts obehörigas uppmärksamhet.

Om det är nödvändigt säkerhetsskäl, får intagenav viden transport
eller under vistelseannars anstalt beläggasutom med fängsel. Vid
förflyttning inom anstalt får intagen beläggas med fängsel, det ärom
oundgängligen nödvändigt säkerhetsskäl.av

Kan det befaras medföratt transport skada för den intagnes hälsa,
skall läkares medgivande till inhämtas.transporten

61 § En intagen uppträder våldsamt ellersom såär påverkadsom av
alkoholhaltiga drycker eller berusningsmedelannat han kan befarasatt
störa ordningen i anstalten får tillfälligt hållas avskild från andra
intagna så länge det är nödvändigt för betvinga detatt våldsamma
uppträdandet eller tills påverkan har upphört.

Visar sig andra medel otillräckliga för betvinga våldsamtatt upp-
trädande intagen, får han hållas belagdav en med fängsel, det ärom
oundgängligen nödvändigt med hänsyn till hans elleregen annans
säkerhet till liv eller hälsa.

Kan intagen i fall i förstaen eller andrasom stycketanges inte
hållas avskild i anstalten fâr han placeras i allmänt häkte i högst två
dygn, detta lämpligareär än hanom föras över tillatt anstalt.en annan

Läkare skall så det kan ske undersökasnart den föremålär försom
åtgärd enligt denna paragraf. I fråga den hålls avskild därförom som

han påverkadäratt berusningsmedel skallav sådan undersökningen
dock äga endast det behövs med hänsynrum tillom hans tillstånd.
Över vad förekommit skall protokollsom föras.

62 § Medför kvinna spädbarn vid intagningen eller föder hon därefter
barn, kan tillstånd henne ha barnet hos sig.attges
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nämndeller vidinställas vid domstolskall§ intagen63 En som avses
eller begär det. Begärnämndendomstolenbrottsbalken,kap.i 37 om

inför denna,skall inställas prövarintagenmyndighet att enannan
inställelseanslutning tillskalldet ske. Ikriminalvárdsstyrelsen om
häkte,i allmänttillfälligt placerasfår intagenfrågaär omenvarom nu

säkerhetsskäl.behövsdet av
verkställig-inräknas ii första stycketför inställelseTiden som avses
anstalt medvistasintagengäller tidhetstiden. Detsamma utomsom en

internatio-bestämmelsermed vissa1991:435§ lagenstöd 2 omav
brottmälsområdet.påsamarbetenellt

Åtalas lättnad ierhålla denskall han på begäranintagen,en
talan i målet.för utförande hans-erfordrasverkställigheten avsom

anstalten,tillhörförstört egendomuppsåtligen§ intagen64 Har somen
honom enligttillkommermedelhärförersättningfâr uttagas av som

stycket.§ första18
kriminal-innestår hosräkningför intagensArbetsersättning som en

får intevårdsmyndighet utmätas.

utomhus minstvistasdagligenmöjlighetskall ha§ intagen65 En att
hinder däremot.synnerligtinte mötertimme omen

religion skallsinvillanstalteninom utöva§ intagen66 En som
ske.utsträckning det kanhärtill i dentillfälleberedas

ochbestämmelsergällandeföljerbegränsningarMed de67 § som av
ide intagnakriminalvården har rättverksamheten inomför attavtal

i frågormed anstaltsledningen äröverläggaordninglämplig som av
rätt lämpligiocksåintagna. harför de Deintresse attgemensamt

frågor.i sådanaöverläggningvarandra försammanträda medordning
idock deltagafårfrån andra intagnahålles avskildintagenEn som

olägenhet.det kan skesammanträde endastelleröverläggning utanom

säkerhetordning ochför upprätthållanödvändigt68 § Om det är att
intagenlagen tillkommerenligtförmåneranstalten, kaninom som

inskränkas.tillfälligt
kanuppenbarligenlagbestämmelse i dennatillämpningOm av

psykiska hälsa,kroppsliga ellerintagensförmedförabefaras men en
sådantförebyggaförpâkalladjämkning ärfår den göras att men.som

Beslut m.m.

kriminalvårdsnämnden.i 48 § prövasFrågor69 § avavsessom
har dömtsintagnedeni49frågorgällerDetsamma omsom avses
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Övrigatill fängelse i lägst två år. frågor enligt 49 § prövas denav
övervakningsnämnd till verksamhetsområde anstalten hör.vars

70 § Regeringen kan förordna tillämpningen 48 och 49 §§ fåratt av
överflyttas från kriminalvårdsnämnden till den övervakningsnämnd, till

verksamhetsområde anstalten hör.vars

71 § En intagen får hos kriminalvårdsnämnden påkalla prövning av
övervakningsnämndens beslut i frågor i 48 och 49 §§.som avses

Övervakningsnämnds72 § beslut enligt denna lag länder till efter-
rättelse omedelbart, inte annorlunda förordnas.om

kriminalvårdsnämndensMot beslut enligt denna lag får talan inte
föras.

73 § Beslut enligt denna lag i andra frågor iän 69-71 §§som avses
meddelas kriminalvårdsstyrelsen.av

Beslut i frågor på vilka första stycket tillämpligtär gäller omedel-
bart, inte något förordnas.annatom

74 § Regeringen får beträffande viss intagen besluta ärendeatt etten
vistelse anstalt skall överlämnas till regeringensutom prövning,om om

det påkallat med hänsynär till rikets säkerhet eller till risken för att
den intagne under verkställigheten i anstalt medverkar till brott som
innefattar användande våld, hot eller tvång för politiska syften.av

75 § Kriminalvârdsstyrelsens beslut i särskilt fall enligt denna lag får
överklagas till kammarrätt. Beslut i fråga vistelse anstalt förutomom

intagen beträffande vilken regeringen har meddelat förordnandeen
enligt 45 § överklagas dock hos regeringen. Detsamma gäller andra
beslut styrelsen enligt denna lag haränav angetts.som nu

76 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kansom
föreskriva överflyttning till någon kriminalvârdsmyndighetom annan

kriminalvårdsstyrelsenän eller till tjänstemän inom kriminalvården av
övervakningsnämnds befogenhet enligt 69 och 70 §§ kriminal-samt av
vârdsstyrelsens befogenhet enligt denna lag i andra fall än som avses
i 12 § andra stycket 14samt

77 § Kriminalvârdsstyrelsen kan ändra beslut i andra frågor än som
i 69-71 §§ efter bemyndigande enligt 76 § har meddelatsavses som av

kriminalvårdsmyndighet. Den beslutet fårangår påkallaen annan som
styrelsens prövning sådant beslut, det har gått honomettav emot.om
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försökerellerintagen överlämnarolovligen till78 § Den ensom
själv ellerskada sigdenne kanelleröverlämna annat annansomvapen

inte gärningenfängelse i högst år,ellertill bötermed, dömes ett om
brottsbalken.straff ibelagd med strängareär

andradrycker elleralkoholhaltigaintagennågonLämnar en
kanyl kanellerinjektionssprutaeller sådanberusningsmedel som

eller hjälper någonmänniskokroppeninsprutning iföranvändas annars
föremål, dömesberusningsmedel ellersådanakommaintagen atten

eljestgärningenintemånader,fängelse i högstellertill böter omsex
straff.belagd med strängarei lagär

Övergångsbestämmelser

1974:2031994, då lageni kraft denträderlagDenna om
gälla.skall upphörai anstaltkriminalvård att

1974:203i lagenbestämmelsemed stödmeddelatsBeslut2. avsom
enligtbeslutSådanagälla.fortfarandeanstalt skallkriminalvård iom

intedockgällerskallkriminalvård i anstalt omprövaslagen somom
skett.omprövning hartill desslängre än

i §7kategori intagnahänförts till denharIntagen avsessomsom
hänförligaskallanstalt,kriminalvård istycket lagentredje ansesom

skett.omprövningtill desslagdennaandra stycket6 §till

skettharanstaltvistelsetid förtillgodoräknandeVid4. utom somav
lageni 39 §bestämmelsernaskallikraftträdandelagsföre denna

anstalt tillämpas.kriminalvård i1974:203 om

dennainnanbegåttsförseelseförbestraffningdisciplinärVid som
kriminal-1974:203i lagenbestämmelsernaskallkraftilag omträtt
lag lederdennaenligtbedömningintetillämpas,anstaltvård i enom

bedömning.lindrigaretill en
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2 Förslag till

Lag ändring i lagen 1974:202 be-om om

räkning strafftidav m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1974:202 beräkningom om av
strafftid 23 § skall ha följande lydelseattm.m.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

23§

Har avbrott ägt i verkställigheten, skall det antal dagar avbrottetrum
läggas till slutdagen.varat

Som avbrott icke den undergár fängelse häktasattanses medsom
anledning misstanke brott.av om
Genom beslut enligt lagen Genom beslut enligt lagen
1974:203 kriminalvård i 1994:000 verkställighetom om
anstalt kan bestämmas viss fängelsestraffatt kan bestäm-av
tid icke skall inräknas i verk- viss tid icke skallattmas
ställighetstiden. Därvid äger inräknas i verkställighetstiden.
första stycket motsvarande till- Därvid förstaäger stycket
ämpning. motsvarande tillämpning. Vid

bestämmande slutdagenav
skall dock bortses från dis-
ciplinärt förordnande enligt
53 § andra stycket 2 lagen om
verkställighet fängelsestraffav

Denna lag träder i kraft den
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tillFörslag3
be-1976:371i lagenändringLag omom

m.fl.anhållnahäktade ochhandlingen av

behandlingen1976:371lagenfrågaföreskrivs iHärigenom omom
följandehaskalloch 17m.fl 17anhållnaochhäktade attav

lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

17§

tillämpningmotsvarandehäktad harlagdennaiVad sägs omsom
brott,misstankegrundgripitselleranhållits omden avsom

tillförpassningförpolisarrestelleri häkteintagitsharden2. som
kriminalvârdsanstalt,

tillfälligthardentillfälligtharden somsom
stödmedhäkteiplaceratsstödmed avhäkteiplacerats av

§61meningen,tredje§56första43 §stycket,tredje23 §
första§eller 63styckettredjeellermeningentredjestycket
lagenmeningentredjestycketlagenmeningentredje§50

verkställighet1994:000kriminalvård i22031974 omom
fängelsestraf ochochanstalt av

styckettredje§1128 kap.enligtomhändertagitsharden4. som
skyddstillsynundanröjandebeslutavvaktanibrottsbalken att avom

kraft.lagavinner
§ lagen16enligtgripitsbarnintetillämpaslagDenna som

lagöverträdare.bestämmelsersärskildamed1671964: ungaom

häkteplacerad iärDenhäkteplacerad i somärDen som
tredje56 §stödmed me-tredje50§ avstödmed me-av

1994:000lagenningen om1974:203lagenningen om
fängelsestraffverkställighethin-fåranstalt avkriminalvård i

medkontakterfrånhindrasfårandramedkontakterfråndras
brev,andratele- genombrev, personergenompersoner

denibesökellertelefonsamtaldenbesök iellerfonsamtal
oundgängligendet ärmånoundgängligendet ärmån

medsyftetförnödvändigt attmedsyftetförnödvändigt att
disciplinärendetiutredningendisciplinärendetiutredningen

Sådanaskall äventyras.inteSådanaskallinte äventyras.
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beslut meddelas den krimi- beslut meddelas den krimi-av av
nalvârdsanstalt har be- nalvârdsanstalt har be-som som
slutat placering i häkte. slutat placering i häkte.om om

Denna lag träder i kraft den 1994.
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tillFörslag4

1991:1129 rätts-lagenändring iLag omom
vård.psykiatrisk

rättspsykiatris-1991: 129lagen li frågaföreskrivsHärigenom omom
lydelse.följandeskall ha8 §vårdka att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

8§

16-bestämmelserna idelartillämpligagäller ivårdrättspsykiatriskVid
tvångsvård.psykiatrisk1991:1128§§ lagen24 om

denBeträffande ärBeträffande den är an-soman-som
iintagenhäktad ellerhållen,iintagenellerhäktadhållen,

krimi-tillförpassasskallellerkrimi-tillskall förpassaseller
kriminal-fårnalvårdsanstaltkriminal-fårnalvårdsanstalt

fall,i särskildavårdsstyrelsenfall,särskildaivårdsstyrelsen
ord-frånpâkallatdetord- ärpåkallat fråndet är omom

säkerhetssynpunkt,ellernings-säkerhetssynpunkt,ellernings-
inskränk-särskildabeslutainskränk-särskildabesluta omom

elleriningareller rätten emotatt tainingar rätten emotatt ta
försändelser,skicka emotatt taförsändelser,skicka emotatt ta

telefonisamtalaellerbesöktelefonsamtala i attellerbesök att
utomstående. Brevmedutomstående. Brev sommed som

förstastycketförsta9 §iförstastycketförstai 9 § avsesavses
1976:371lagenmeningen1976:371lagen ommeningen om

ochhäktadebehandlingenochhäktadebehandlingen avav
frånm.fl. den äranhållnafrån denm.fl. äranhållna somsom

liksomanhållenellerhäktadliksomanhållenellerhäktad
§ förstai 38första brev§i 25brev avsessomavsessom

lagenmeningenförstastycketmeningen lagenförstastycket
verkställighet1994:000ikriminalvård1974:203 omom

fängelsestraff från denintagendenanstalt från är somavsom
alltidskall dockintagenvidarebefor-alltid ärdockskall

föregåen-vidarebefordrasföregående gransk- utandras utan
granskning.dening.

domstolbesluteftervårdrättspsykiatriskBeträffande den avgessom
särskildairegeringenkriminalvårdsanstalt fåriintageneller ärsom

riskentillellersäkerhetriketstillmed hänsynpåkallatdetfall, ärom
tillmedverkarsjukvårdsinrättningenvistelsen påunderdenneför att

politiskaföreller tvånghotvåld,användandeinnefattarbrott avsom
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syften, besluta särskilda inskränkningar i rättenom elleratt ta emot
skicka försändelser, besök ellerta samtala iemot telefon med
utomstående.

Denna lag träder i kraft den 1994.
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Inledning1

Direktiven1

denregeringenbeslutades1992:36Dir.direktiv avKommitténs
genomgripande översynskall vi avgöradessaEnligt1992.april en2

års1974fastladesregelverkdet genomochprinciper somde
avvägningefterbörHuvuduppgiften att, enkriminalvårdsreform. vara

vilkaövervägagällande,siggörintressenolikademellan som
framtideni attsamttillämpasböranstaltsplaceringförprinciper som

narkotika-anstalternahållaIntressetdessa.till attregelverketanpassa
vidareanförsdirektivenluppmärksammas.särskiltdärvidskallfria

följande.

Bakgrund

kriminalvårdsreformårs1974

ochelsefändomarverkställauppgifttillharKriminalvården att
dstillsyntill skydömdaärövervakninför sompersoneravensvara vidverksamhetenhandhaivnavillkorligt samt omeller är utanförbedrivskriminalvårddenandeBeträf somhäkten.landets

detaljeraderelativtbrottsbalkeninnehållerfrivård,s.k.anstalt,
ikriminalvårdenbestämmelsernaDe närmare omföreskrifter.

finnsområdenabådaPåsärskild lag.idäremotreglerasanstalt en myndighetsföre-ochförordningariföreskrifterletterandeklämter.s 1 fördessjuttiotaletbörjanoch ensextiotaletslutet avUnder av ocksåågickdet ettochSverigeidebattolitiskkriminallivlig
iminalvårdsbe-tillsattes1971ormarbete. Ar enomfattande re kriminal-aktuelladebedömningsamladför göra avredning att en reformarbetet.fortsattadetförplanoch upprättavårdsfrågorna en grundenladeKriminalvård1972:64SOUbetänkandeBerednin ens KvaL,anstaltvård ikriminal som1974:203för den omag gäller, ävenalltjämt enoch omjuli 1974lkraft deniträdde som

gjorts.harändringardel senare såutformasskall attanstaltikriminalvårdenfastslåslagenI att följderskadligaochfrämjas avsamhälletianpassningintagnesden
målsättningen är attVidare attmotverkas.frihetsberövandet anges

åtgärderkonkretapåinriktasskallbörjanfrånredananstaltsvården
denianstaltenutanförtillvaronförintagnedenförberedersom eftersätts.samhällsskyddkravetskekandetutsträckning attutan

samarbetetill närmareocksåsyftade ettKriminalvårdsreformen
851974220propositionenfrivârd. 1 s.ochanstaltsvårdmellan
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framhöll departementschefen anstaltsvården härigenomatt skulle få
möjlighet tillgodogöra sig frivårdensatt erfarenheter och arbets-
former. Övergången mellan de båda vårdformerna skulle bli mindre
skarpoch anstaltsvårdens målsättning förberedelse frigivningatt av-skal huvudsyfte med allaett åtgärdervara kunde lättare bli-infriad.

Genom reformen slogs den s.k. normaliseringsprincipen fast. Den
innebär den intagenäratt på kriminalvårdsanstaltsom eller står
under övervakning inom frivården har tillrätt samhälletssamma
stödåtgärder och vårdinsatser andra människor. Andra myndig-som
heters primära för bostads- och arbetsanskaffningt.ex.ansvar samtfysisk och psykisk hälsovård kvarstår. Kriminalvårdens personal
skall i första hand klarlägga klienternas behov stöd och vårdav samtförmedla den nödvändiga kontakten med ansvariga Departe-organ.mentschefen betonade endast i de fall dåatt den dömde omhän-
dertagits sådant sätt det förhindrar andraatt myndigheters eller
samhälleliga medverkan eller stödinsatsernanärorgans uteslutande
har sin grund kriminalvårdens rehabiliterande uppgifterl bör det

motiverat göra något frånvara att denna principavsteg och låta
kriminalvården det primärata föräven uppgifteransvaret somnormalt vilar andra huvudmän s. 85.

Normalisermgsprincipen har nära sambandett med en annanprincip, också ligger till grund för kriminalvårdsreformen,som
nämligen den s.k. närhetsprincyøen. Denna innebär den dömde,att
i den utsträckning det är möjligt, bör placeras på anstalt iennärheten sin hemort. På så fårsätt den dömdeav bättre möjligheter

hålla kontaktatt nära med frivården och andraen myndigheter på
den där han skall friges,ort liksom med sina anhöriga. Närhetsprin-
cipens förverkligande är således praktisk förutsättning fören att
normaliseringsprincipenskall kunna tillämpas så bra möriligt.somGenom kriminalvardsreformen infördes också ett nytt ansta tssys-

Tidigare byggdetem. anstaltssystemet på indelning riket i åttaen avkriminalvårdsräjonger, fem geografiskt indelade ochvarav var trespecialräjonger för ungdoms-, intemerings- respektive kvinnoklien-
tel. Det bygger, till skillnadsystemet från detnya tidigare, på enrenodlad regional organisation och indelning i riksanstalter ochen
lokalanstalter. Båda dessa anstaltstyper kan slutna eller öppna.vara

Riktlinjer också i fråga det fortsattaanto anstaltsbys gandet.om
Detta skulle inri på uppförande mindretas lokalanstaav ter somfrämst skulle utnyttjas för utslussningintagna i samhällslivet iav
enlighet med principerna isering och närhet.om Ar 1980norma

riksdagen princiantog för det framtidaett anstaltssprogram stemeti allt väsentligt bygg på principerna i kriminalvårdsresom e ormen.Totalt 21 lokalanstalter har tillkommit på grundval av programmet.Princip har således i betydanderogrammet utsträckning kunnat
öras.genom

För valet mellan riksanstalt och lokalanstalt gäller den haratt somdömts till fängelse i högst år företrädesvis skallett placerad ivaralokalanstalt. Den har dömts till fängelse isom än år skallettmerföreträdesvis bli placerad i riksanstalt. När det behövs för att manskall kunna förberedafrigivningen får emellertid den intagne föras
till lokalanstalt.över Aven dömda med korta strafftider kan placeras

i riksanstalt sådan placering påkalladär påom grundt.ex. avmissbruk narkotika eller säkerhetsskäl.av av
Vid intagning i lokalanstalt skall välja den region och såvittman

möjligt den anstalt inom regionen lämpligastär för densom attintagnes frigivning skall kunna förberedas på ändamålsenligtett sätt.
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huvudregelnanstaltoch slutenmellan ärvaletfråga öppenI om
slutenPlacerin ii anstalt.skall placeras öppenden intagne Sådanaatt

skälsärskilda skäl.nödvändigtdetskeanstalt skall är avom
den intagnesnarkotikahantering ellerförflyktfara, riskkan attvara

kan tillgodosesbehandling inteundervisning ellerarbete,behov av
skallf llt 21 årinteintagenVid placeringanstalt.i öppen somav
medtilhonomoch inte placerasärskild hänsyn sammanstaman

samhället.anpassning ihansinverka menligt åkanintagna som
två föreller lägsti fyra årtill fängelsedömts ägstharDen som - KvaLtredje stycketenligt §narkotika skall 7rörandebrottgrova - brottslighetenshänsyn tilldet medanstalt,i sluten artplaceras om

avvika ellersärskilt benägenhanbefaraskan äreller attattannars
brottslighet.allvarligfortsätta

särskiltförspecialavdelningarhar det inrättatsanstaltervissaPâ
strafftider. Sedanmed långafarliga intagnaellerrymningsbenägna

avdelningsådanplacering påförförutsättningarna1981år är
i KvaL.reglerade

underlättabl.a. tillanstaltsvårdensyftartidigareSom attangetts
led i dennaEttutanför anstalten.till livetanpassningdömdesden
beredasskallanstaltsvistelsenunderintaden ettärsträvan att ne

frigivningenefterutsikterhansrämjararbetelämpligt attsom
under-behovharOm intagenarbetslivet.tillsig avenanpassa

få sådanskall hanbehandling,särskildellerutbildningvisning,
anstaltstidenstillmed hänsynkan skedetarbetstiden,under om
konstateradepropositionenförutsättningar. Iden intagneslängd och

bristfälligmycketofta harde intagnadepartementschefen att en
väsentligtdärfördetutbildning och ärochskolunderbyggnad attatt

åtgärder förinriktas åomfattninrimlig attanstaltsvistelsen i
skyl-intagne122. är1974: 0brister prop.dessaundanröja ens.

undervisning ellerdelta i denellerarbete ut-utföra detatt
åläggs honom.dningbi som

möjligheterolikaflerai anstalt finns attintagendenFör ärsom
Dessautanförvistaseller på sättpermission ansta ten.få annat

ochsamhällettilldömdedensyftetillvistelser har att an assa
rihetsberövandet.skadliga följdermotverka av

regleri kan bl.a.innehåll övrigt nämnasgäller lagensVad om
innehafritidssysselsättning och intagnas rätttill attmöjlighet om

omgivninmedha kontaktochtillhörigheterpersonliga att genomen
isciplinärabestämmelserliksomsamtal och besöktelefon omrev,

ochanstaltenordningenbrutitintagnaförpåföljder mot omsom
kroppsvisitering och urinprov.oppsbesiktning,

tillfällen.vid fleraändratsanstalt harikriminalvårdLa en om
. syfteåtgärder idisciplinpáföljderbl.a. attharAndringarna rört samt

anstalt.narkotikamissbruk iochrymningarförhindra

anstaltklienteletbeskrivningKriminalvârdsberedningens av

grund i densinKvaL harianstaltsplaceringarnaförReglerna
i sittgjordeKriminalvårdsberedningenklienteletindelning somav

Kriminalvård.ft1251972:64betänkande SOU s.
skillnadlitenganskadetkonstateradeBeredningen att envar

ochkortamedanstaltsintagnaflertaletfrivårdsklientelet ochmellan
hälsotillstånd,ålder,kriminalitet,frågastrafftider imedellånga om

alkohol ochmissbrukinklusivesocialaochbakgrund avvanor - normalklien-kalladestill dennaOrsakennarkotika. att somgrupp,
deltillberedningen,enligtanstaltpå storbehandladestelet, var,
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vidtagna resocialiseringsåtgärderatt inte hade givit åsyftat resultat
klienterna hade kommitutan in i oordnad livsföring hade letten somtill fortsatt brottslighet. Kraven på samhällsskydd kunde ställas

relativt lågt med hänsyn till brottsligheten oftast inteatt var avallvarligare karaktär. Utöver sociala insatser olika slag krävdeavarbetet med denna relativt stark social kontroll kombineradgrupp en
med personlig påverkan i syfte få dematt att acceptera en meraordnad livsföring. Den anstaltsbehandling då inom krimi-som gavsnalvården ansågs inte fylla dessa krav. De sociala insatserna i
samband med klienternas utskrivning ofta otillräckliga ochvar
försvårades huvuddelen de frigavsatt frånav intagna anstalterav
belägna långt från hemorten. Enligt beredningen kunde bästmankomma till rätta med detta de intagna fick tillbringaattgenom
verkställighetstiden i anstalter i närheten hemmet- lokalanstalter.av
Härigenom skapades förutsättningar för successiv utslussning ochen

integration mellan anstaltsvård och frivården för tillämp-samt enning normaliseringsprincipen. Närheten till hemortenav när--hetsprincipen skulle således bilda utgångspunkten för anstaltsplace--rin för normalklientelet i stället för de principeren dittillssomgäl i fråga differentieringent de intagna; bl.a.om bordeav att manundvika blanda klienter med olikaatt kriminell belastning an-stalterna.
Den andra klientelgruppen utgjordes, enligt beredningen, av

intagna på grund sina personliga förutsättningarsom av varsvår ehandlade och vilkas kriminalitet allvarligvar av natur samt
kraftig kontroll riskeradeutan allvarligtpersoner som skada sigatt

själva eller andra. Till den hänfördes ocksågruppen personer somdömts till långvari fängelsestraff för brott deta typav samma soms.k. normalkliente vilkas kriminalitetet så omfattandemen var att
skyddsaspekten måste tillmätas betydelse.större På anstalter för
denna klientel slutna riksanstaltertyp måste verksamhetenav - -till regelmässig ordninganpassas säkerheten ochgaranterarsom
ordnade förhållanden för såväl intagna personal. Aven dessasom
intagna skulle enligt beredningen i princip slussas tillöver lokalan-
stalter frigivningennär förestående.nära l dessa fall måste dockvar
det med hänsyn till den dömdes återanpassning fördelaktigare
behandlin saltemativet vägas krav på beaktande säkerhetmot ochavsamhällss dd. Beredningen förutsatte de slutna riksanstaltemaatt
utvecklade brett register behandlingsalternativett av genom enrelativt långt driven specialisering.

En tredje klientelgrupp utgjordes, enligt beredningen, av personer
allmänpreventiva skälrent dömts tillsom kortvarigaav fängelse-

straff och efter frigivningen kunde beräknas återgå tillsom socialt
ordnade förhållanden. Dessa inte farliga frånpersoner var sam-hällsskyddssynpunkt och ansågs inte ha något vårdbehov kundesomtillgodoses kriminalvårdande ärder, bl.a. med hänsyngenom till
strafftidens längd. Deras eventuella jälpbehov måste klaras avandra sociala social- och nykterhetsnämnd.t.ex. Gruppenorgan,
bestod till delenstörsta rattfyllerister. Det övervägande flertaletav
ansågs kunna placeras i riksanstalteröppna med hänsyn till att
behovet tillbringa anstaltsvistelsenatt i omedelbar närhetav till
hemorten inte ansågs så för andra kategorierstortvara som avintagna. Mot bakgrund beredningens överväganden föreslogs iav
propositionenden avtjänat fängelse i högstatt fyra månadersom
öreträdesvis borde placerad i riksanstalt. Vid riksdagsbe-vara

handlingen ändrades lagtexten i enlighet med förslag från lagrå-ett
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företrä-åri högstfängelseavtjänaralla intagna ettdet så att som
rskr. 99.39,1974:2JuUlokalanstaltiskall placerasdesvis s.

kriminalvårdsanstaltemapåUtvecklingen

specialiseringökadutvecklingdet skettår har motUnder ensenare
det gällerlokalanstalterna närriksanstalternasåvälvid som

naturligaheltutveckling kaninriktning. Dennaverksamhetens av
ocksådärmedochnärhetsprincipentillämpningenförsvåraskäl av

främsthittillsharSpecialiseringennormaliseringsprincipen.av särskildafinnsDetnarkotikamissbrukama.inriktats numera
särskildaliksombehandlingsavdelningarochmotivations- av-

25-talvidnarkotikamissbrukarinte ettintagnafördelningar som
bedrivskriminalvårdsanstalternågraVidlokalanstalter.ochriks-

förbehandlingsmetoder mänfte finnaiverksamhetvidare somatts
isexualbrott. Avenkvinnomisshandel ochtilskyldigasiggjort

lokalan-ochvid riks-verksamhetenövrigt strävanär att anpassa
s.k.bedrivsBl.a.intagna.kategorier ratt-olikatillstalterna av

StockholmsregionenInomanstalter.tiotalvidfälleverksamhet ett
kvinnligförenbartanvändslokalanstaltfinns somnumera en

utsträckningökadikriminalvårdsmyndigheternaVidare harintagna.
vissaellertill vissintagnakvinnligaplaceringenkoncentrerat enav

regioner.andrainomlokalanstalter även
ökadde kravbl.a.utveckling liggerför dennagrundTill en

underuttalatstatsmakternaintagnade senaredifferentiering somav
självklaraerinrattillfällenfleravid attharRiksdagenår. om

måsteområdekriminalvårdensnarkotikapolitikenförriktmärken
blivillsådanaochnarkotikaproblemintagnabl.a. somutanattvara medkontaktikommabehövaskallintemissbruksittmedav frånskärsmissbrukareanstaltsvistelsen,undernarkotika att av

narkotika-bedrivaförhindrasintagnaochdroger atttillförsel attav
samhället.iochanstalternahandel inom ute

verksam-dentill kännaregeringenriksdagen att1991Våren gav ochsexualbrottfördömdabehandlingmedhet personer,av
ochutökaskriminalvården börbedrivsvåldsbrott, inomsom deriksdagen,enligtMålet måste, attytterligare.intensifieras vara

sådanfäskall kunnadetbehovharvill och enintagna avsom
behandling.

upprepaderiksdagenharlokalanstaltkvinnorgällerVad
önskarsåkvinnoralladelsiangelägnadetuttalat att somgånger

delsmanliga intagna,frånskildaanstaltsvistelsesingenomförakan
medanstalterocksåtillgodoseskanbehovkvinnorsintagnaatt

intagna.kvinnligaochmanligabåde

säkerhetsgradtillmed hänsynanstalternaIndelning av

indelningförslagutarbetatKriminalvárdsstyrelsen har avett enom
fritag-ochrymningavseendesäkerhetgradenefteranstalterna av

säkerhets-fyraidelas inanstalterlandetsinnebärFörslagetning. att
säkerhets-ochsäkerhetsnivånden högstasäkerhetsgrad l ärgrader;
säkerhets-olikahakananstaltdelarOlikalägsta.grad IV den av en

geografiskaanstaltenskriterier;fyrabyggerIndelningenrad.
denpersonalanstaltens samtutformning,fysiskadessäge,

Föranstalten.utmärker attinriktning enellerverksamhet som
krävssäkerhetsgradenden högstatillhänförasskall kunnaanstalt
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bl.a. den belägenäratt på sätt möjliggör friett sikt helasom runtanstalten, den uppfyller högtatt ställda krav på staket,murar,bevakning och andra säkerhetsanordningar den har högsamt att
personaltäthet och denna personalatt välutbildadär och erfaren. An-
stalter till största delen uppfyller dessasom krav, där någonmenfaktor försvagande,är bör enli förslaget hänföras tillt kategori II.
Anstalter med säkerhetsgrad skall slutna, dvs. devara intagnaskall kunna låsas in, och det skall finnas rymnin Anstalter

hänförs till säkerhetsgrad IVsom sådanaär där det inte finns några
egentliga rymningshinder.

Krimina har gjort indelning landets anstalteren avmed utgångspunkt från förslaget. Den innebär i rincip de slutnaattellerriks anstalterna hänförs till säkerhetsgraderna II, de slutna
lokalanstalterna till säkerhetsgrad III och de öppna riks- och
lokalanstalterna till säkerhetsgrad IV. Styrelsen överväger för
närvarande hur anstaltsklientelet skall delas in med avseende på
säkerhet vid anstaltsplaceringarna. Indelningen anstalterna iavsäkerhetsgrader används underlag för rioriteringarnu som hursäkergetshöjandeavde medel kriminalvården disponerar för åtgärder
skall användas.

Behovet övervägandenav nya

Det har i huvudsak rått enighet Sverige skall slå vaktatt deom omprinciper låg till grund för kriminalvårdsreformen.som Det är
emellertid närmare 20 år sedan kriminalvårdsreformen genomfördes.
Som framgått min redovisning har utvecklingenav under årsenareallt döma medfört vissaatt svårigheterav tillämpa lernaatt ireKvaL anstalts placering i enlighet med kriminalvârdsreom ormensintentioner, bl.a. med hänsyn till berättigade krav på samhällsskydd
och det växande problemet med narkotika på anstalterna. Detta
gäller särskilt i fråga lokalanstaltsplaceringarna. Till bildenom hör
också lokalanstalterna haratt utvecklat specialisering i frågaen omverksamhetens inriktning inte avsågs reformennär genomför-som
des. Därtill kommer Kriminalvårds verketatt har fått en nyorganisation. Riksanstalterna, lokalanstalterna, häktena och fri-
vårdsmyndi heterna fr.o.m.är den l januari 1991 organiserade i sju
kriminalvår sregiöner. Tidigare fanns det tolv regioner och
riksanstalterna ingick då inte i den regionalaorganisationen. Den

organisationen kan kommanya med öra riks- ochatt lokalanstal-att
utnyttjas påterna sätt vadän förutsattesannat reformennärsomgenomfördes.

Enligt min mening detär bl.a. den bakgrundenmot naturligt attgenomföra samlad utvärderingnu kriminalvårdenen i anstaltavefter 1974 års reform för förutsättningslöstatt överväga demer omhittillsvarande målen och medlen för kriminalvården i anstalt bör
förändras. Enligt min menin bör detta utredningsuppdrag åtges enparlamentariskt ommitté.sammansatt

Utredningsuppdraget

Allmänna utgångspunkter

Kommittén skall göra genomgripande översyn de principeren avoch det regelverk lades fast kriminalvårdsreformen.som Engenom
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grund-fortsättningeniemellertidbör att ettutgångspunkt även vara
dömdesdenfrämjaanstaltkriminalvården i ärmål förläggande att

frihetsbe-följderskadligamotverkaochsamhälletianpassning av
skyddpåberättigade kravsamhälletsSamtidigt måsterövandet. ges

mening,enligt minkriminalvården bör,svenskavikt. Denstor
effektivitet.ochsäkerhetåkravmed högahumanitetförena

differentieradfinnsmålkriminalvåruppfyllaFör enatt ens
möligheterförhållandevis vida attanstaltsorganisation och numera

fallet.ildai detbehovenefterverkställighetsinnehållet ensanpassa
Jagbästautnyttjas på sätt.möjligheterdessaangelägetDet är att

fortsattskerdetvärdedet liggersåledes attstort enettatt 1anser inriktning.verksamhetensgällerdetanstalterna närutveckling inom
kriminalvårdens brotts-börregeringsförklaringeniframhållsSom

liksombetydelseökadtillmätasektersocialaochförebyggande as
anstalterna.påotikamissbruketbekämpamedarbetet att nar

övervägabör närmarekommitténförHuvuduppgiften attvara
framtidenitillämpasböranstaltsplaceringförprincipervilka som

sinbör haOvervägandenatill dessa.regelverketoch att anpassa
Kommittén böranstaltsklientelet.undersökningutgångspunkt i aven

de olikamellanbör görasavvägningarvilkasärskilt belysa som
säker-dvs.anstaltsplaceringarna,i frågafinnsintressen omsom
underbehandlingochstödformerolikabehovethetskrav, avav

rimligtpåfrigivningenförberedamöjligheter ettanstaltstiden, att
samladkommittén örabörsammanhangetdetI ensätt, etc.

tillämp-i fragaårunderutvecklingenbedömning omsenareav
be-överväganärhetsprincipenochnorrnaliserings- samtningen av Kommitténs över-principer.från dessagörahoven avstegattav rin-normaliseringstillämmöjligheternafrågaväganden i att aom

tjän-inomingenbakgrundbl.a.bör utveccipen göras sociamot av
ocksåfinnssjukvården. Detochhälso-den allmännaochsten

anstaltsindelningen ärnuvarandedeninanledning att om
införaskälfinnsdet annat system,ettändamålsenlig eller attom

säkerhetsklassifice-föreslagnaKriminalvårdsstyrelsendent.ex. av
anstalterna.rin en av specialiseringdrivenlångterinravill också avatt enomag

fängelsedömdalacerasvårighetertillledariskeraranstalterna attatt
sinvilket iledigakategori på turrätttillhör atser,inte psom kostnadseffektivtutnyttjas påkananstaltsplatserna ettförsvårar att
tillframledaochbeaktasaspekter bördessaSamtliga ensätt.

medlämpligaavvägningar ärvilkabedömningsamlad somav
och intressetsidan,den attdifferentieringsbehoventillhänsyn enaa

andra.denkriminalvården åinomresursutnyttjandeeffektivtnå ett
övervägandensinakonsekvensernaredovisabörKommittén omav

gäller platsut-vadplaceringsreglernaochdifferentieringsbehoven
kriminalvårdsanstalterna.nyttjandet på

fördirektivsärskildaregeringenserinrasbörsammanhangetI om
föranslagsframställningfördjupadeKriminalvårdsstyrelsens

Enligtjuni 1991.beslutades i199596199394budgetåren som- frånutgångspunktmedbl.a.Kriminalvårdsstyrelsenskalldessa
deochklientelutvecklingenbeskrivadatarelevantatillgängliga
deundertillämpatsharanstaltsplaceringarnaförprinciper som

förgrundtillliggabl.a.skallbeskrivningDennafem åren.senaste
Kriminalvårds-klienteletindelningdenbedömning somavomaven relevantfortfarande1970-talet ärbörjangjorde iberedningen av

klientel-avseendenvilkaianstaltsplaceringarnaförgrund samtsom de intagnadifferentieringökadpåde kravochutvecklingen aven
prin-fråntilllettharårunderställt avstegstatsmakterna senaresom
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ciperna i kriminalvårdsreformen. Uppdraget skall i denna del
redovisas iden fördjupade anslagsframställning skall lämnas tillsomregeringen den l september 1992.senast Kommittén bör informera
sig detta arbete och vid behov kompletteraom Kriminalvårdsstyrel-

klientelundersökning och övriga utredningsarbetesens i relevanta
delar.

När det gäller kriminalvården i frihet detär min avsikt inomatt
kort föreslå eringen tillkalla utredning bl.a.attre skall haen somtill uppgift förslagämna huratt samhällstjänsten, kontraktsvår-om
den och andra alternativa påföljder kan utvecklas.

Frågan hur det framtida anstaltsbyggandet skall skeom övervägs
arbetsgrupp inom regeringskansliet. Kommitténav en bör hålla

arbetsgrupinformerad sina överväganden i den mån de harom
betydelse utformningenör kriminalvårdsanstalterna.av

Kommittén skall i övrigt oförhindrad och belysaatt tavara upp
de frågor rörande kriminalvårdens elverk, innehåll ochre ut-
formning för i första hand anstaltsbehand ingen kan aktualiserassom
under arbetets gång. Jag vill dock särskilt peka på några områden

kommittén bör behandla. Flera dessa frågorsom berörs också iav
de tidigare nämnda särskilda direktiven till Kriminalvårdsstyrelsen.

Narkotika på anstalt

Narkotikasituationen sedanutgör lång tid svårbemåstrat problemett
inom kriminalvården. Vid tiden för kriminalvårdsreformens genom-förande bedömdes 25 % de intagna på anstalterna narkotika-av vara
missbrukare den l april 1974. Den 1 april 1991 hade andelen
intagna miss brukade narkotika ökat till hela 42 %. Undersom de

åren har situationensenaste anstalterna dessutom komplicerats avnarkotikamissbruk ocksa kanatt medverka till spridning HIV-av
virus.

Lagstiftningen har skärpts vid flera tillfällen under 1980-talet i
syfte hindra förekomstenatt narkotika på anstalterna. Sedan denav

januaril 1981 finns generell möjlighet urinprov på deen att ta
intagna för kontrollera narkotikapåverkan.att Den oktoberl 1982
infördes den uttryckliga regeln vid bedömningattom man av omnågon tillhör den kategori i 7 § trede stycket KvaLsom avses
särskilt skall beakta straffet narkoti abrott ellerom grovtavser grov
varusmuggling avseende narkotika. Samtidigt infördes skärpta regler
för granskning brev och kontroll telefonsamtal och besök.av av
Möjligheterna företa krop svisitation och kroppsbesiktningatt infördesades.utö Den juli1 1984 bestämmelse vidatten om manfördelningen intagna mellan ochöp slutna anstalter särskiltav na
skall beakta det föreligger fara någonör allvarligt skallom att störa
ordningen nyttja eller förfara olagligtatt med narkotika.genom
Efter lagändring den julil 1988 kan särbehandlingen enligt 7 §
tredje stycket KvaL ske bl.a. beträffande intagna dömts tillsomfängelse i lägst två år för narkotikabrottslighet. Lagändringengrov
innebar också särskilda begränsningar i möligheterna för intagna

tillhör denna kategori få vistas anstalten.som öratt utan
Fördelningen de intagna mellan olika anstalter har ocksåav

förändrats i syfte bemästra narkotikaproblemen.att Till för några år
sedan det endast riksanstalterna hade särskilda behand-var som
lingsavdelningar för narkotikamissbrukare liksom anstalter eller
anstaltsavdelningar för intagna narkotikaproblem. Någonutan
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inte pådäremotförekomnarkotikaavseende påmeddifferentiering
lokalanstalterna.

utvecklingskettårunderdettidigare harframgåttSom ensenare
vidnarkotikaavseendemedbl.a.specialiseringökadmot en

finnsDetlokalanstalterna.riksanstalternasåväl numerasom
missbrukareditanstaltsavdelningarlokalanstalter ellersärskilda som

Vissasöka sig.missbruk kansittsigförsökavillsjälva ta ur
medanmissbruksför intagnaharanstalter utanreserverats

motiveranarkotikamissbrukare är attförutnyttjasandra svarasom
särskiltintagna utgörkategorin ettbehandling. Denför senare

rymnings-ochåterfalls-beskrivssammanhanget. Deiproblem som
psykiskahardemövrigt. Mångaisvårhanterligaochbenä avna

prob em.
bedömninganstalternalåtit göraharKriminalvårdsstyrelsen aven

oktobertidsperiodenunderanstalternanarkotika påförekomsten av
beslag,gjordabaserasBedömningen1991.till1990 mars

%15misstanke. Cagrundadiövrigtellerintagenerkännande avav
missbrukatshadenarkotikaingenrapporteradeanstalterna att

frågafrämstredovisningsperioden. Detunderanstalten omvar
anstalterochmissbrukarefårelativtanstalter somemottarsom

frivilligtdit intagnamissbrukare,förbehandlingsprojektbedriver
%omkring 39Påmissbruk.sittifrånkommasig för avsöker att

medansällsyntnarkotikamissbrukbedömdes caanstalterna som
%10Omkringoch då.dåroblemredovisadeanstalterna%29 av förekommande,oftaamissbruknarkotianstalterna att varuppgavav narkotika såmedproblemrapporteradeanstalterna%6och avca anstalterslutnafalletdetsigDet rördagligen. omsenarelgott som intenarkotikamissbrukareinskrivnaandelmycket hög sommed en mellanspännviddenmissbruk. Densittbrytamotiverade storaär att

denkonsekvenssåledesnarkotikahänseende ärianstalter avolika en
de intagna.differentieringenbeskrivnaförut av

erfarenheternabedömninsamladKommittén bör avgöra aven
narkotikamedintagnadedifferentiering nusomden avseen eav

vilkapmärksammakommitténbörsammanhangetdetIsker. u
möjligheternahafall kan ör atti dessaplaceringenkonsekvenser

utanförtillvaronförintagneförbereda denfrigivningeninför
vilkabakgrunden övervägadenbörKommitténanstalten. mot

behovetochframtidenitillämpasbördifferentieringsprinciper som
skallnarkotikaproblemenföråtgärdsprogramformerolika attavav utgånmening börEnligt minbästa sätt. s-bemästraskunna en

narkotispridningenhindraintressetdärvid a-punkt att avattvara
rehabilitering äventillmöjlighetererbjudakunnaochmissbruket att

denmotiveradet kan attsålokalanstalterna väger atttungt
ligger närmastdenanstalt änpåplacerasdömde somannan

hemorten.
utvidgadebehövsdettillställninvidareKommittén bör ta om

missbrukochinförselförhinförkontrollmöjligheter avatt ra
särskiltkommitténbörsammanhangetI detanstalterna.pånarkotika

förharanstalterde reserveratspåproblemenuppmärksamma som
beskrivitskategori intagnasvårhanterliga ovan.den som

anstaltpåKvinnor m.m.

reglernågrainte attinnehållerlagstiftningennuvarande omDen
kräveråtskilda. Däremothållasskallintagnamanligaochkvinnliga

pådetkonventionerinternationella atttill bl.a. gemensam-hänsynen
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anstalter finns särskild bostadsavdelningma för kvinnor.en
Riksanstalten Hinseberg är sedan länge helt inrättad för kvinnor och
sedan några år tillbaka gäller detsamma för lokalanstalten Färingsö
i Stockholmsregionen. Kommittén bör ämföra erfarenheterna från
Färingsöanstalten med erfarenheterna rån lokalanstalter med både
manliga och kvinnliga intagna. Mot denna bakgrund bör kommittén
överväga olägenheterna med blanda kvinnligaom ochatt manliga
inta såär det kan motivera flerstora lokalanstalterna att avdelasatt
för vinnliga intagna det innebär fråntrots att närhetsprin-avsteg
cipen. Finner kommittén inte tillräckligt starka skäl frångåatt

med blandade anstaltersystemet bör kommittén överväga på vilket
kvinnornassätt behov bättre kan tillgodoses på de gemensammaanstalterna.

Det finns också anledning för kommittén märksammaatt upkriminalvårdsanstaltförhållandena för barn vistas på till-som
med intagen förälder.sammans en

Ungdomar på anstalt

Sverigehar ratificerat Förenta Nationernas konvention barnetsomrättig Enligt konventioneneter. skall varje frihetsberövat barn
person under 18 år hållas avskilt från det intevuxna, om ansestill barnets bästa så inte sker. Det harvara ifrågasättsatt denomsvenska lagstiftningen pfyller konventionens krav. KvaL in-u
nehåller regel under 21är åratt skall hållasen avskildom en som
från intagna kan inverka menligt á hans anpassning isom sam-hället, det finns inte något ovillkorligt förbudmen mot att personerunder 18 år förvaras i anstalt tillsammans med I dettavuxna.
sammanhang bör också anmärkas i Sverige iatt tillman motsats-många andra länder normalt inte placerar flera ipersoner samma-cell. Det inteår heller säkert regel hålla ungdomaratt atten om
under l8 år avskilda från alltid skulle till förmån för denvuxna vara

De under l8 år döms till fängelseunge. personer iärsom t.ex.
allmänhet kriminellt belastade ochgravt erfarenheterna från
ungdomsfängelserna tyder på det riskär deatt utövarstor att ett
negativt inflytande varandra. Kommittén bör bl.a. bakgrundmot

Sveriges âtagan enligt FN-konventionenav bedömninggörae en avhur inom kriminalvården på lämpligast börman sätt hand deta omungdomar under 18 år allt döms till fängelse.trotssom

Behandling intagna psykisktär stördaav som

Den januaril 1992 infördes lagstiftning psykiatrisk tvångs-ny om
värd och behandlingen psykiskt störda lagöverträdare. Denav
ändrade lagstiftningen beräknas medföra antalet psykiskt stördaatt
inta på kriminalvårdsanstalterna kommer öka.intana Detta äratt envissa tidigareatt överlämnats tillav särskildpersoner vårdsom
i stället kommer dömas till fängelse. Flertaletatt dem förmodasavha begått allvarliga brott och ha relativt långa strafftider.

Olika utredningar liksom erfarenheterna inom kriminalvården
visar de psykiatriska várdbehovenatt hos de intagna på kriminal-
vårdsanstalterna omfattande.är Andelen psykiskt störda överträ-
dare inom kriminalvården helhet har dessutom ökat någrasom se anår, sannolikt följd ändrad påföljdspraxis.som en av en
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lagöverträdarnastördapsykisktmed deproblemenSamtidigt som
kriminal-häktena harochkriminalvårdsanstalternapåförvärratshar

medreduceratsstarktvårdresurserpsykiatriskavårdens egna
sigemellertid visatharDetnormaliseringsprincipen.tillhänvisning

medintagnaförnormaliseringsprincipentillämpapraktisktsvårt att
omvandlingsnabbaPsykiatrins motvårdbehov.kiatriskaps fåttdömaalltavinstitutionalisering haroch atttorisering avse

hörTill bildendel.kriminalvårdensföråterverkningarativane psykiatriskavidslutenvårdsplatserbristdet råderså storattoc
specialenheter.

tvångsvårdPsykiatriskf191199091158,propositionenI s.
dettahonsocialministerndåvarande trotsframhöll den attm.m. normaliseringsprin-vidhålla faststarka skälfannsdetansåg attatt

enligttill dettaskäletfrämstaframtiden. Deticipen även var,
kriminalvårdenvisadeentydigterfarenheternasocialministern, attatt

hölikavårderbjudaförutsättningarharinte att avensamma
hälso-den allmännainomden ägerkvalitet ocrumsomsom

skulleintedetsocialministern,anfördekom,Därtill attsjukvården.
parallellabyggaförsvarbartekonomisktframstå att uppsom

sjukvårds-nödvändigtdetdärföranså attHonvårdresurser. att var
den härtillgodosåg ävenvårdresurserutvecklahuvudmännen some
förslagocksåinnehöllositionenvårdbehov. Proaktuella gruppens

Bl.a.riktningen.deniingenägnade utvecatt styravarsom iintagnahäktade ochanhållna,möjligheternautvidgades att epsykiatrisk sjukhusformerfrivilligaivårdkriminalvårdsanstalt
sjukvården.hälso- ochinomenhetersärskildavid

debehandlades där,propositionen attansåg, närJustitieutskottet
visserligendeladeUtskottettillräckliga.inteåtgärdernanämnda var
normalise-betydelsenuppfattningsocialministernsprincipi avom

kriminal-vården inompsykiatriskagällde dendetringsprincipen när
hävdaskundefogmedocksåsamtidigt detframhöllvården, attmen

tillräckligtdär detpunkt ärförbi den atthunnitutvecklingenatt
enligtstodKriminalvårdennormaliseringsprincipen.hänvisa till nu,

iframstoddär detsituation,svårbemästradinförutskottet, somen
detsjukvårdshuvudmännentveksamtgrad tog somansvarhög om

deförkrävsgarantierframhöll attUtskottetdem.påvilar att
antaletsjukvårdshuvudmännen, närfrigörs hossomresurser iocksåminskar,svårdtvånpsykiatrisktilldömssompersoner Utskottetdel.tillienterkriminalvårdensfortsättningen kommer
Ocksåsljukvårdsresurser.handladeenbartintehärdettillade omatt

reformen,påverkasskulanstalternaiallmäntförhållandena averent
behovuppkomdetuppenbartför utskottetframstod attdetoch som

värdigtochmänskligtmöjliggöraför ettattextra resurserav måstebehovDettaklientgrupdenomhändertagande en.nyaav ochutskottetöljdeRiksdagentillgodoses. gavutskottetenligt
33,199091:JuU34anförtutskottetvadkänna s.tillre

.r.rs Europarådetsdenocksåbör rapportnämnassammanhanget somI
ellerandebehandlingkräellerinhumanochkommitté tortyrmot

haeftersvenska attdentilllämnadenyligen regeringenbestraffning
kriminalvår-bl.a.inomförhållandenaundersöktSverige ochbesökt

resurserfinns attdet intebl.a.konstateras attden. I rapporten
kriminal-intagnaprincipentillämpa attfulltpraktikeni omut

den övrigasjukvårdtilltillgångskall havårdsanstalt somsamma vårdbe-psykiatriskapsykologiskafrågaisärskiltbefolkningen, om
de intagna.hoshov
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Mot den redovisade bakgrunden bör den mig förordadenu av
kommittén anal och redovisa konsekvenserna för kriminalvår-sera
den den rade lagstiftningenän psykiatrisk tvångsvård ochav om
föreslå de förändringar kan motiverade. Det börsom vara vara
möjligt det finns tillräckliga skäl föratt det övervägaom- -förändringar innebär från normaliseringsprincipen. Enavstegsom
lösning kan bli aktuell ändraär ansvarsfördelningen i frågaattsom

kostnaderna för den psykiatriska vård intagna iom som ges
kriminalvården inom den allmänna hälso- och sjukvården. En annan
lösningcsomkan övervägas utvecklaär psykiatriska vårdresurseratt
inom iminalvården. Analysen bör bl.a. utifrångöras vårdens
tillgänglighet och förutsättningarna bedriva vård högatt en av
kvalitet.

I sammanhanget bör också erinras frågan hur kriminal-attom om
vårdens klienter skall kunna få sina behov psykiatrisk vårdav
tillgodosedda inom den allmänna hälso- och sukvården behandlas

parlamentariskt kommitté Socialdepartemen-av en sammansatt un er
S 1989:01. Den kommittén kommertet slutredovisa sinaatt

förslag i mitten augusti 1992. Samråd bör ske mellan de bådaav
kommittéema.

Behandling dömda förmän kvinnorövergrepp och barnmotav

Under de åren har inom kriminalvården âbörjatsenaste man en
verksamhet i syfte finna lämpliga behandlingsmeto föratt mäner

gjort sig skyldiga till övergrepp kvinnor och barn.som mot
Verksamheten har bl.a. omfattat psykoterapi för de dömda männen

handledning och utbildning personalen inomsamt kriminalvår-av
den. Som tidigare angivits har riksdagen givit regeringen till känna

denna behandlin bör utökas och ytterliatt intensifierasare
19909l:JuUl7 l rskr. 154. Kommittén klarläggaör hurs. ,behovet sådan behandlin och hurstort denär riksdagenav av
angivna målsättningen bör förver igas.

Yrkesutbildning i anstalt

Många dem in i kriminalvårdsanstalt har brister itasav som stora
sin utbildning. Genom de intagna får tillgång till teoretisk elleratt
yrkesinriktad utbildning förbättras deras möjligheter till återan-
passning i samhället. Kommittén bör del erfarenheterna frånta av
den utbildning bedrivs på anstalterna och överväga detsom nu om
finns skäl utöka eller förändra verksamheten.att

Vistelser anstaltutom

I förarbetena till KvaL framhålls korttidspermissioner utgöratt ett
värdefullt medel för förhindra skadliga verknin anstaltsatt ar av
isoleringen och hjälpa de intagna behålla ontakten medatt att
anhöriga och andra kan bidra till deras resocialisering. Departe-som
mentschefen konstaterade i propositionen de regelbundnaatt
korttidspermissionerna utgjorde viktigt led i kriminalvårdensett
åtgärder för underlätta den intagnes anpassning i samhället.att
Enligt departementschefens menin deras värde dennavar ur
synpunkt betydandeså det inte avgörande hinderatt motanns en
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i åtnjutandefå kommaskall kunnavilken intagenenligtordnin en
förviss riskföreliggerdetpermissionerså även omanaav ocksåkundeKorttidspermissioner1974:20 94.missbruk prop. s.

eller sjukläkarebesökaändamål,för särskilda såsombeviljas att en
anhörig.

värdefulltkorttidspermissioneruppfattningminenligt ärAven ett
emellertid inte dethindraranstalt. Dettakriminalvården ii attinsla
används.perrnissionemahurskälinnas överkan att se

permissio-missbrukadetotala andelenlåg denlång tidUnder en
Kriminalvårdsstyrel-utfärdade1989%. juliomkring 4 Den 1ner

miss-antaletminskasyfteipermissionerföreskrifter attomnyasen
totalahade den199091budgetåretUnderpermissioner.brukade

%.till 2,7 Avenminskatpermissionermissbrukadeandelen om
detundersökakommitténbörhar förbättratssituationen således om

åtgärdersärskildaandralagstiftning elleranledningfinns att genom
permissio-missbruketminskaytterligaresidastatsmakternasfrån av

skälfinnsdetsärskiltdärvid överväga attKommittén bör omner.
ochpermissionshänseendeiintagnakategoriersärbehandla vissa av

frågaändringar itillanledningperrnissionsutfallet omgerom
permissionsform.särskildför någonförutsättningarna

fåden intagnekansamhälletianpassningenunderlättaFör att
undervisningdelta iellerutföra arbetefrigångundermöjlighet att

tankenförarbetena ärEnligt attanstalten.utanförutbildningeller
med hjälpbl.a.stegvisskeskall kunnalokalanstaltfrånfrigivningen

400mellan 1påbörjades19901985Under årenfrigångsarbete.av - beviljatshadedemvarje år. Avsvistelserfrigån500och 1 som
ochstuderade%anställning, 31formnågonhade 64fri ång avo frigångsfalluppföljningarDei företag.arbetade som5 eget avo fyllerfrigångengjort derharKriminalvårdss relsen att entbehov träningellerutbildningharintagnafunktionviktig avsom

fri ängs-tillämpningenvidhar detsidanandraarbete. Ai ordnat av
älletianpassningenunderlättarekvisitetsigregeln visat saatt

fallförekommiträttspraxishar isvâitolkat. Detfall kani vissa vara
straffverkstäl-urholkningoacceptabelkritiseratshar avensomsom

ärendeijanuari 1985JO den 21beslutlighetense t.ex. av
dom.finnsLyxfångar1985:1promemorian Ds Ju94-1984 och1 - påutformaskanfrigångförvillkorenbörKommittén överväga om

tydligare sätt.ett
anstaltenutanförtillåtelse vistasocksåkanintagenEn enatt

grundtanke är§34-vistelse. Ens.k.rehabiliterinåssfte,tid ilängre
medjämförbarnågorlundaplaceringsådan enatt varas

vistelseformerexempelförarbetena nämnsanstaltsvistelse. I som
narkotikamiss-förbehandlingsheminternatförläggning,medskola

öring.värnpliktstjänstochhemenskiltlämpligtsärskiltbrukare,
otika-placeraförfrämst34-vistelse använts attHittills har § nar

avsiktenOftastfamiljehem. attellerbehandlings-imissbrukare
slut.verkställighetensefterfortsättaskallbehandlingsvistelsen

Vid§34-vistelser.850påbörjades1990-91 enbudgetåretUnder ca
132uppföljninggenomförd intagnaKriminalvårdsstyrelsen avav vistel-%helasigvisade detenligt § 34 att avplaceradessom skiljersiffraDennaundersökningsperioden. sigunderavbrötsserna
vistelsertpåandraförgällervadfråninte nämnvärtvisserli somen

Förutsättningarnaingerutvecklingen oringshem,behand oro.men deIdärför över grant.bör34-vistelseanvändning § nosesav rdsstyrelsenKriminalvtilldirektivensärskildanämndatidigare
initiativde34-verksamheten,analys § somtaingår göraatt aven deföreslåochlagstiftninggällande attförmöjliga inomär ramen
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förändringar bedöms nödvändiga. Kommittén bör delsom som ta av
denna redovisning och göra bedömning hur § 34-vistelser bören av
utnyttjas i framtiden, bl.a. bakgrund den utvecklingmot av som
sker inom den kommunala missbrukar vården.

Särbehandling lángtidsdömdaav

Erfarenheterna visar klart det finns mindre intagnaatt en grupp som
med häns till kravet på samhällsskydd bör bli föremål förn
särbehand ing i vissa avseenden. Det sigrör dömtsom personer som
för särskilt samhällsfarlig brottsli het och å grund riskensom av
för allvarlig brottslighet verkställig etstiden inte kanny un er
placeras i anstaltöppen eller beviljas permissioner i samma
utsträckning flertalet andra intagna. För denna intagnasom grupp
har det sedan år 1972 förekommit viss särbehandling viden
verkställigheten i anstalt.

Enligt gällande regler skall enligt 7 § tredje stycket KvaL dennu
avtjänar fängelse i lägst fyra år och den i fall harsom annatsom

dömts till fängelse i lägst två år för brott rörande narkotika,grova
placeras i sluten anstalt, det med hänsyn till hansartenom av
brottslighet eller kan befaras han särskilt benägenärattannars att
avvika eller fortsätta brottslig verksamhet allvarlig karaktären av
innan verkställigheten i anstalt har avslutats. En sådan intagen skall
placeras i riksanstalt, företrädesvis i anstalt eller anstaltsavdelning
med särskilt säkerhet. Prövningen inta skallav om en en
särbehandlas stöd §7 tredje stycket KvaL riminal-görsme av av
vårdsstyrelsen. Särbehandlingen skall minstomprövas gången var
sjätte månad, kommer automatiskt vidomprövas prövningattmen

ansökan permission eller utevistelse. Den särbe-av om annan som
handlas med stöd § tredje7 stycket KvaL får nämligen inteav
beviljas frigång, möjlighet delta i fritidsverksamhet utanföratt
anstalten, regelbunden permission eller medges § 34-vistelse.
Särskild permission får beviljas endast det finns synnerliga skälom
och dâ endast under bevakning. I genomsnitt särbehandlas vid ett
givet tillfälle omkring 230 intagna med stöd bestämmelsen.av

Ar 1981 skedde lagreglering förutsättningarna för placeringen av
någon de specialavdelningar Kriminalvårdsstyrelsen hadeav som

på vissainrättat slutna riksanstalter. Placering specialavdelning
kan ske beträffande intagen dömts till lägst två års fängelse ochsom
där befarar han planlägger rymning eller fritagning ochattman
åtgärden nödvändig förär hindra lanen genomförs. Special-att att
avdelning kan också användas det inns särskild anledning attom

det behövs för hindra den intagne från allvarli brottsliganta att att
verksamhet under vistelsen anstalt. Placering speciapå avdelning
skall minstomprövas gång i månaden. Det finns för närvarandeen

sådana specialavdelningar medtre sammanlagt 25 platser vid tre
slutna riksanstalter.

Kommittén bör utvärderinggöra erfarenheterna denen av av
särbehandling de intagna sker med stöd § tredje7 stycketav som av
KvaL. Mot denna bakgrund bör kommittén denöverväga om
nuvarande regleringen särbehandlingen lämplig eller detärav om
finns behov ändrade regler. I sammanhanget bör erinrasav attom
Justitieutskottet har uttalat önskemål på sikt bör detatt ett attvara
införs så enhetlig reglering möjligt för samtliga långtidsdöm-en som
da samtidigt det har framförts krav på särbehandling enligtattsom

§ tredje7 stycket KvaL skall kunna gälla alla intagna dömts tillsom
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karaktärbrottslighetenstvâ åri lägstfängelse oavsett
och 34.14199091:JuU17 s.

nack-för- ochförutsättningslöstvidare prövaKommittén bör
kan detsammanhangetdetspecialavdelningar. Imeddelarna vara

fängelsedömdakategorimed dennaproblemenbelysamotiverat att
bakgrundenden överväKommittén börjämförelse.nordiski mot a

ellerändamålsenligtavdelningarspecial ärmed etomsystemetom
allmänhetenstillgodosebättre kanlösningarandrafinns som

kategori intagna.dennai frågaskyddsintresse om
förhållandena vidsynpunkter påocksåbör nämnasHär en avatt

fråni denredovisatsharspecialavdelningarna rapportde entre
redogjort för.tidigarejagarådetEurokommitté inom som

tillämpasdetrekommenKommittén gruppsystematt sessomerar
godupprätthållaintressetbl.a.framhålleroch attatt enöver av

inte bara ärhärdensäkerhetsavdelningaratmosfär på typen enav
säkerhet.frågaocksåhumanitetfrå utan omenoma

föreslå änoförhindradommittén bör annat systemettattvara
beskriva hurochfall analyserai såochtillämpasdet som nu

skälintekommitténutformas. Finnerskallverkställigheten närmare
fallibör detspecialavdelningar,med vartfrångå systemetatt

i ochinnehålletöverfinns behovdet attövervägas seavom
verksamheten.förreglerna

påföljderDisciplinära

med-ellerordningenanbefalldadenbryterintagenEn motsom
anstaltenellersig inombefinnerhananvisningar utomnärdelade

åläggaskriminalvården, kanpersonal inomtillsynunder av
beslutellervarningformbestraffning i attlinärdisci engenomav

Påföljdsutred-verkställigheten.iskall räknasinteestämd tidviss
Påföljdsfrågor.1991:45SOUbetänkandesittiharningen

ordningennuvarandeföreslagit denanstalt,Frigivning från attm.m.
skallverkställigheteniskall inräknasinteviss tidbeslutmed att en

isolera dentidkortareunder vissmöjlighetmed somattersättas en
övervägandefåttharFörslagetintagna.övrigafrån ettsigmisskött

redovisat ijagingen. Somremissbehandunderbemötandenegativt
användningutvid ad109199192:ositionen sam-avom

föreslånärvarandeförbereddärför intejagstjänst är attm.m.
ankommadetstället böravseende. Ii dettaändringnågon
bestraffnings-disciplinärahur dettillställningkommittén taatt

framtiden.iutformaskriminalvården börinomsystemet

finansieringochkonsekvenserEkonomiska

desskonsekvensernaekonomiskaför deredogöraKommittén bör av
ökadekravleda tillintebörUtredningsarbetetförslag. resurser

kriminalvården.för

redovisadelbetänkandeimöjligtvibordedirektiven ettEnligt om
skall kunnaanstalternanarkotikaförekomstentill hurförslag av

skyldighetenfrånregeringenbefriadeframställanEftermotverkas. oss
vidaremedgavRegeringen attdelbetänkande.nämnda ossatt avge

delsbehandlingenförslagredovisa199394årsskiftetvid avomsenast
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psykiskt störda intagna, dels dömdamän för övergrepp kvinnormot
och bam.

Vi har i vårt arbete beaktat direktiven Dir. 1984:5 angående
utredningsförslagens inriktning. Enligt dessa direktiv skall alla förslag
kunna genomföras med oförändrade eller minskade Vidareresurser.
har vi beaktat direktiven Dir. 1988:43 innebär EG-aspekterattsom
skall beaktas i utredningsverksamheten och direktiven Dir 1992:50

redovisning regionalpolitiska konsekvenser.om av
Under utredningens gång har till överlämnats skrivelseross m.m.

Vidare har inkommit antal framställningar från enskilda.ett

1.2 Utredningens arbete

Vi påbörjade vårt arbete i maj 1992. Det inledande skedet ägnade vi
i utsträckningstor samla och bearbeta materialatt verksam-om
heten vid landets kriminalvårdsanstalter. Under 1992 gjordesommaren
vi studiebesök vid antal kriminalvårdsanstalterett stort och några
häkten. Vid dessa studiebesök besåg vi anstalterna och överlade med
personalen. De intagna bereddes också tillfälle lägga fram sinaatt syn-
punkter.

Sekreterarna har deltagit i konferens med kriminalvårdsregionenen
i Norrköping. Ordföranden och sekreterama har deltagit i liknandeen
konferens med kriminalvårdsregionen i Malmö. Vid dessa konferenser
har varit närvarande myndighetscheferna inom vardera regionen. Vi
har även i övrigt under utredningsarbetet haft omfattande kontakter
med skilda befattningshavare inom kriminalvården.

Vi har besökt Danmark och Finland. Vid dessa besök har vi
sammanträffat med bl.a. företrädare för de centrala och lokala
kriminalvårdsmyndighetema. Vi har också besökt kriminalvårdsanstal-

i de båda länderna.ter
Enligt direktiven vår huvuduppgiftär närmare överväga vilkaatt

principer för anstaltsplacering bör tillämpas i framtiden ochsom att
regelverket till dessa. I direktivenanpassa framhålls vidare att

övervägandena bör ha sin utgångspunkt i undersökning anstalts-en av
klientelet. Den aktuella undersökningen har på vårt uppdrag utförts av
tjänstemän inom Kriminalvårdsstyrelsens enhet för planering, budget
och uppföljning. Undersökningens uppläggning och innehåll har
beslutats dessa tjänstemän i samråd med sekretariatet.av Under-
sökningen omfattar alla, 1199 frigavs under oktoberpersoner, som
1992. Bl.a. på grund undersökningens omfattning har slutresultatetav
förelegat först slutet vårt arbete. Vi harmot emellertid under vårenav
1993 fått vissa preliminära resultat, kunnat beaktas vidsom ut-
redningsarbetet.
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1990:07,JuUngdomsbrottskommitténmedsamråttVi har
Straffsystemkommittén1991:07,SSocialtjänstkommittén

1992:03.JusjöfyllerikommitténochVäg-och1992:07Ju
sjöfyllerikommitténsochVäg-remissyttrande överVi har avgett

Sjöfylleri.ochRattfylleriGrovt1992: 131SOUbetänkande
Vi hartidspress.betydandeunderbedrivitsharUtredningsarbetet en

krävtförslagframarbetaår somomkring attendasthaft ett oss
iplanövergripandesåväl på somöverväganden ettomfattande mera

allaförknappalltförvarit attharTidendetaljbestämmelser.skilda
vi hartilllettbl.a.har attDettabeaktas.kunnatskall hafrågor

frånbestämmelservissaföra överövervägandennödgats utanatt egna
upprättadedettillKvaLanstaltikriminalvård ossavlagen om
komplette-behovfinnasdetkanbakgrunden avdenMotlagförslaget.

departementsarbetet.fortsattadetunderringar
kostnadsök-vissamedförakommakanförslag attvåraNågra av

iordning-härpå kan nämnasexempelSomkriminalvården.förningar
Kostnadsökningarnabesök.kontrolleradeförbesöksrumställande av

behovtillledabörde intemarginella avsåemellertid atttorde vara
kriminalvår-viföreslårVidare attkriminalvården.förökade resurser

förfrigivningVillkorligeftertidförkostnadsansvaretskall övertaden
värtEnligt§-placering.34brukar benämnasnärvarandeförvad som

minskartäckas statenattkostnadsansvar genomskall dettaförslag nya
tillbeloppmotsvarandeöverförochkommunernatillstatsbidraget

faktisknågondel intei dennasåledesuppkommerDetkriminalvården.
kriminalvården.förkostnadsökning
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förhållandenNuvarande2

Inledning1

organisationkriminalvårdensredogörelsekortavsnitt lämnasI detta en
arbetssätt.och

regelverkdetpresentationöversiktlig styrlämnasVidare somaven
deBehandlingenorganisation.verksamhet ochkriminalvårdens av

lagenhuvudsakikriminalvårdsanstalt reglerasiintagna genom
bestämmelserYtterligareKvaL.anstaltkriminalvård i1974:203 om

anstaltkriminalvård i1974:248förordningenifinns bl.a.i ämnet om
ochföreskrifterutfärdatKriminalvårdsstyrelsenharVidareKvaF.

anstalterna.verksamheten iförrådallmänna

verk-organisation ochKriminalvårdens2.2

samhet

organisa-på densamlingsbeteckningkanKriminalvården sägas vara en
fängelse-verkställighetombesörjauppgift bl.a.tillhartion att avsom

skyddstill-tilldömtsövervakningförstraff, sompersoneravansvara
verksam-förfängelsefrånvillkorligtfrigivits samteller svarasomsyn

häktena.allmännadeiheten
1991januaridensedan 1organisation utgörsKriminalvårdens av

myndigheterlokalaregionmyndigheterKriminalvårdsstyrelsen, samt
Medfrivårdsmyndigheter.ochhäktenkriminalvårdsanstalter,som

kriminalvårdsanstalt.följandeförstås i detanstaltuttrycket

Kriminalvårdsstyrelsen2.2.1

kriminal-förförvaltningsmyndighetcentralKriminalvårdsstyrelsen är
regionmyndig-ovannämndaförchefsmyndighetStyrelsen ärvården.
administrativtIfrivårdsmyndigheter.ochhäktenanstalter,heter,

Kriminalvårdsnämndenförchefsmyndighet ävenstyrelsenhänseende är
generaldirektören,ledning utgörsDessövervakningsnämnderna.och av

styrelse,Kriminalvårdsstyrelsensochmyndigheten,chef förärsom
Ordförandemedräknad.generaldirektörenåttabestår personer,avsom
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i styrelsen är generaldirektören. ställföreträdare för generaldirektören
Överdirektören.är Kriminalvårdsverkets direktion utgörs generaldi-av

rektören, överdirektören, kriminalvårdsdirektörerna, chefen för
planeringssekretariatet cheferna för klientenheten, förvaltningsen-samt
heten och personalenheten. Direktionen forum förär information,ett
samråd och samordning i frågor principiell och strategisk karaktär.av

direktionenI behandlas frågor verksamhetsplaneringen,rör såsomsom
strategiska planer, verksamhetsplaner och internbudget, anslagsfram-
ställning, verksamhetsberättelser och resultatuppföljning.

Inom Kriminalvârdsstyrelsen finns vidare planeringssekretariat,
klientenhet, rättsenhet, förvaltningsenhet, personalenhet och ADB-
enhet. Dess verksamhet regleras förordningen 1990: 1018 medgenom
instruktion för kriminalvârdsverket och arbetsordning för kriminal-
vårdsstyrelsen KVVFS 1990:7.

Kriminalvârdsstyrelsen meddelar föreskrifter, râd och riktlinjer för
verksamheten inom kriminalvården. Den handlägger frågor över-av
gripande vissaI fall beslutar styrelsen i frågornatur. även rörande
enskilda intagna, rörande utevistelse för vissa långtidsdömdat.ex. eller
anstaltsplacering vissa intagna. Vidare Överprövar styrelsenav som
besvärsinstans flertalet de beslut i enskilda fall kriminalvård iav om
anstalt fattats på regional eller lokal nivå. När det gäller kriminal-som
vården i frihet saknar dock styrelsen beslutanderätt med avseende på
enskilda fall.

2.2.2 Kriminalvårdens regionmyndigheter

Kriminalvârdsverket har sju regionmyndigheter, och ledssom var en
kriminalvårdsdirektör, vilken direktär underställd Kriminal-av en

vârdsstyrelsen. Kriminalvârdsdirektören myndighetensavgör ärenden,
inte föreskrivet.är Han beslutar resursfördelning,annatom om

tillsätter myndighetschefer inom regionen beslutar i vissa fallsamt om
anstaltsplacering dömda och uppskov med straffverkställighet.av om
Kriminalvârdsdirektören har även övergripande förett ansvar
arbetsmiljöfrågor utveckling organisation och personal. Vidaresamt av

kriminalvårdsdirektörensätter olika mål för verksamheten inomupp
regionen och för samverkan med andra myndigheter ochsvarar
organisationer.

2.2.3 Anstalterna

Anstalterna, kan eller slutna, indelasöppna i riksanstaltersom vara
och lokalanstalter. Antalet tillgängliga platser i anstalterna varierar

tiden beroendeöver på bl.a. ombyggnader och semesterstängningar.
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och 57riksanstalter20anstalter,771992 fannsjulilDen varav
6292258,till 4uppgickplatsertotala antaletlokalanstalter. Det varav

anstalt.i629anstalt och l öppensluteni
ochslutenhetgradstorlek,avseende påmedvarierarAnstalterna av

Riksan-behandlingsresurser.Verksamhetsinriktningsäkerhet, samt
specialin-ofta någonharlandet ochfrån helaintagnastalterna emottar

behandlingsprogram.särskildaellersäkerhetförhöjdriktning, t.ex.
slutnadeerbjuderutformningbyggnadstekniskasin an-bl.a.Genom
Specialav-anstalterna.desäkerhet öppnagrad änhögrestalterna aven

landetsfinns isäkerhetskrav,särskildauppfyller tre avdelningar, som
riksanstalter.slutna

skettårunderdetharinriktningverksamhetensBeträffande senare
anstaltsorganisationen.specialisering inomökadutveckling mot enen

tillvänder sigochinriktningolikaharbehandlingsinsatsernaochVård-
behandlingsplatserochmotivations-Antaletintagna.kategorierolika

verksam-bedriveranstalterNågraökat.narkotikamissbrukare harför
skyldigasiggjortförbehandlingsmetoder mänfinnasyfteihet somatt

på-speciellaanstalterantalvidförekommerVidaresexualbrott. etttill
trafiknykterhets-tillskyldigagjort sigför intagnaverkansprogram som

enbartföravseddaanstalter årNågrarattfällekurser.s.k.brott,
särskildafinnsdeVidungdomar.för främstellerkvinnor senare

Någraarbetsträning.ochutbildningyrkesorientering,förresurser
anstalterMångavård.psykiatriskvissförharanstalter resurser

arbetsdrift, ärupplagdindustrielltiintagna somdesysselsätter en
harriksanstalter,försäljning. Någraförproduktion sompåinriktad

intagnarymningsbenägnaföravseddasäkerhet, ärgradhögspeciellt av
samhällsfarliga.särskiltvaraansessom

anstaltVarjeåt.någotsigskiljerorganisationanstalternasolikaDe
anstaltschef tidigarebestårledningsfunktion,dockhar enavsomen

underledningsgruppanstaltvarje ärInomstyresman.kallad en
anstaltschefenföreskrivet avgörinte ärOmuppbyggnad. annat

anstaltsas-finnsmellanchefsnivâanstalternasPåbeslut.myndighetens
personalkategori utgörstredjeEnarbetsledare. avandraochsistenter

förföremålnärvarande ärföryrkesrollbaspersonalen,vårdarna vars
arbetsuppgifterkvalificerade samtfårdepå så sättförändring mer

ochförebyggaUtöverbefogenheter.utökade attochutökat ansvar
misskötsamhet,ochnarkotikamissbrukrymningar,förhindra annan

behandlingsplaneringför samtockså varaalltmervårdarnaskall svara
anstaltspersonalfinnsVidareintagna.för destödpersonerochkontakt-

förstudier,ochsysselsättningintagnasför deskall svarasom
kanslifunktionersjukvård,köksverksamhet, m.m.

föränd-föremål förnärvarandeförorganisation ärKriminalvårdens
ochanstaltsassistenteranstaltschefer,kommerringar, att gesom

ianstaltscheferna större ut-avsikt äryrkesroller. En attvårdare nya
ochutvecklingekonomi,planering,strategi,förskallsträckning svara

enskilda intagnarörandeärendenmedbefattningsamordning. Deras
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skall samtidigt begränsas till ärenden principiell betydelse.av mera
Anstaltschefema skall ha till uppgift bl.a. fastställa myndighetensatt
mål driva verksamheten detta.samt De skallmot övergripandeett

ledsätt verksamheten i anstalten. Den löpande verksamheten skall
skötas personal på anstaltens avdelningarute och arbetsplatserav för
de intagna.

Vårdarna har tidigare främst för bevakningsuppgifterna.svarat De
skall delaktiga i den vårdarrollen ochnumera för denvara nya svara
kontinuerliga samtalskontakten med de intagna. Det direkta arbetet
med de intagna skall organiseras i avdelningsbundna funktions- och
ansvarsområden. Vårdarna kommer enligt det arbetssättet inomnya
kriminalvården kontaktmän för de intagna.att Varje kontakt-vara

han ha för eller flera intagna, han skallman introduceraansvar en som
i anstalten. Vidare skall kontaktmannen för dessa intagna utföra be-
handlingsundersökning och behandlingsplan.upprätta Han skall svara
för väsentlig del det dagliga påverkansarbetet deen intagna.av av

Hittills har anstaltsassistenterna för den intagnesvarat attensamma
fått stöd och hjälp i anstalten och vid förberedelse frigivningen. Deav
har deltagit i samtalen med de intagna och fattat beslut i de löpande
ärenden, inte anstaltscheferna beslutat En avsiktsom med de
pågående förändringarna inom kriminalvården minskaär mellan-att
nivån i organisationen och bredda kompetensen hos Vårdarna. Vardags-
besluten skall ligga så intagennära möjligt. Härigenom uppståren som

yrkesroll handledare vårdarna.en ny som
När den dömde skall påbörja verkställigheten fängelsestraffettav

genomgår han efter ankomsten till anstalten vanligen introduktions-en
fas under några dagar, varvid han informeras anstaltens regler ochom
rutiner. Under introduktionsfasen behandlingsplanupprättas för denen
intagne, vilket innebär tiden i anstalten ochatt efternärmast frigiv-
ningen planeras.

Behandlingsplanen görs anstaltsassistent eller kontakt-av en av
har sådan tillsammans med den intagne.utsetts,mannen, Planenom en

skall redovisa vilken sysselsättning den intagne skall ha i anstalten,
vilken medicinsk eller psykologisk behandling han bör få samt
eventuellt vårdbehov till följd drogmissbruk. Vidare skallav en
permissionsplan ingå liksom eventuella planer på eller önskemål om
förflyttning till anstalt. Behovet frigivningsförberedelser ochannan av
planering frivård skall också redovisas i behandlingsplanen.av

Under straffverkställigheten bor den intagne i bostadsrumett eget
på avdelning eller i bostadspaviljong. Antalet intagnaen påen en
avdelning varierar mellan fem och femton. Till varje avdelning hör

hygienutrymmen ochpentry, dagrum med TV.gemensamt
Den intagne har i allmänhet sysselsättningsplikt under straffverkstäl-

ligheten, vilket innebär han enligt vad anvisas honomatt ärsom
skyldig arbeta, studera eller deltaatt iatt social träning. Vidatt
anstalter med särskilda behandlingsprogram för narkotikamissbrukare,
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sysselsättnings-innebärsexualbrottslingarelleralkoholmissbrukare
särskilda aktiviteteri deskall deltaden intagneoftaplikten somatt

förekommer.
arbete,traditionelltsysselsättningde intagnasövrigt utgörsI av

tillsysselsättningstid uppgårOrdinariesocial träning.utbildning eller
gällerdetfredag. Närmåndagtillförlagdveckan äri40 timmar samt -

ochSmåindustriinriktning.olikaanstalternaharde intagnaarbete
ochjord-Träindustri,anstalter.vid mångaindustri finnsmekanisk

också.skogsbruk förekommer
Bådeanstalten.grundskoleutbildning iideltarintagnaMånga

deanstalter kanVid någraförekommer.deltidsstudierochheltids-
fåmöjlighetvissocksåfinnsDetgymnasienivå. attstudera påintagna

högreoch andrahögskolestudier ut-medoch hjälphandledning
ocksåkriminalvårdenbedrivermed AMUsamarbeteIbildningar.

Detyrkesinriktade kurser.kortareanstalterna,vidyrkesutbildning t.ex.
struktureradslag. Annankurserkortare annatförekommer även av

medsamtalsgruppersåsomförekommerintagnaför desysselsättning
RFHLRöda korset,frånbesöksgruppermedellerintagnapersonal och

m.fl.
Andligaför denNämndvidarefinnskriminalvårdsanstalternaVid en

NAVför ärsammankallandeochAnsvarigNAV. an-Vården
frånfinnas prästskall detmed honomstaltschefen. Tillsammans en

frikyrkoförsamlingarnafrån någonochkyrkanSvenska pastor aven
de intagnaförreligionsfrihetentillseuppgifttillharNAV attattorten.

frågorförkriminalvårdenforum inomskallupprätthålls ettsamt vara
ellerNAV-ledamöternaoch religion.etiklivsåskådning,rörande

förtillgängligauppgiftfrämsta ärkriminalvårdspastorernas att vara
Medpersonalen.medocksåviss månoch ide intagnamedsamtal

kriminalvårdspastorernaerfarenheter kanspeciellasina getillhänsyn
sinabearbetaochstödsamtalochkris-imöjlighet tade intagna uppatt

deNAV-verksamhetenGenomfrågor.existentiellaochpersonliga ges
gudstjän-ochandakteri enklaval deltaeftermöjlighetintagna egetatt

religionsutövning.motsvarandeellersakramentenfå delsamtster av
skall NVAsamhälletigudstjänstlivdelta ifinns utemöjligheterNär att

det.tillmedverka
kyrkornaharbesöksverksamheten ettfrivilligadenförInom ramen

dvs.ekumeniska,Flertalet ärbesöksgrupper.aktivafemtiotal grupper
vilketinsats,tillgårkyrkorolikafrån gemensamensammanpersoner

förskergruppbesökregelbundna attDessakontaktytan större.gör
deochkontakterpositivaskapaisoleringen,sociala gedenbryta

livsbilder.alternativaintagna
sökauppgifttillkriminalvården har attinomvårdenandligaDen

ochmotivationderasstärkaochsjälvkänsladerasde intagnasåterge
den kristnadärkontakterpersonligafrämstskerlivsmod. Detta genom

vägledande.människosynen är
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Pågående förändringar inom kriminalvården

Verksamheten inom kriminalvården genomgår, tidigare nämnts,som
för närvarande förändringar. En ledstjårna för dessa förändringar är att
förskjuta kriminalvårdens tyngdpunkt nedåt i organisationen. Avsikten
är huvuddelen klientarbetetatt skall skötas lokalt vid anstalterav och
häkten inom frivården. Påsamt motsvarande flyttassätt handlägg-
ningen personal- och ekonomiadministrativa frågorav i organisatio-ut

Tanken är för verksamheten,nen. att dess innehållansvaret och
resultat så långt det möjligtår skall föras på det lokala planet.ner

Ansvaret för beslut i klientärenden ligger enligt kriminalvårdslag-
stiftningen på Kriminalvårdsstyrelsen. Styrelsen har i föreskrifter
delegerat beslutanderätten till lokal nivå i nästan samtliga typer av
klientärenden. På har huvuddelensätt beslutanderätten inomsamma av
det personaladministrativa området delegerats till lokal nivå. Inom det
ekonomiadministrativa området har fullständignästan budget-en
delegering genomförts från central till regional nivå, från vilken sedan

fördelning sker till lokal nivå.en
År 1991 regeringen Kriminalvårdsstyrelsen i uppdraggav underatt
femársperiod genomföra omfattande rationaliseringaren inom kriminal-

vården. Regeringen pekade därvid bl.a. pågående föränd-att ett
ringsarbete vid anstalter och häkten skulle komma leda tillatt nya
former för fördelning mellan olika personalkategorier och tillav ansvar

baspersonalen, i förstaatt hand vårdarna, aktivt skulle medverka i de
intagnas behandling och få ökat för andra delarett verksam-ansvar av
heten.

Med utgångspunkt från nämnda uppdrag har kriminalvården
företagit genomgripande ochöversyn analys anstalts-en ochav
häktesorganisationen. I plan har lagts fast hur rationaliseringarnaen
skall genomföras under den aktuella femårsperioden.

När det gäller ändrade arbetsformer och roller noteradenya
regeringen i uppdraget det vid de flesta anstalter fannsatt eller
planerades ordning med kontaktmannaskap, innebaren attsom en
kontaktperson skulle för väsentlig del påverkansarbetet ochsvara en av
ha kontinuerlig kontakt med de intagna. Kriminalvården har i sitt

utgåttrationaliseringsarbete från den regeringen utstakade in-av
riktningen. Pågående förändringar inom kriminalvården sker utifrån ett
decentraliserat vilketsynsätt, innebär bl.a. s.k. mellanchefsled ochatt
expertorienterade befattningar minskar i antal samtidigt som en
förstärkt baspersonal, vårdare, får kvalificerade arbetsuppgiftermer

utökat och utökadesamt befogenheter. Det direkta klientarbetetansvar
organiseras i avdelningsbundna arbetslag med bred kompetens och
klart uttalade individuella funktions- och ansvarsområden.

För med minskadeatt kunna behålla och på sikt höjaresurser
kvaliteten i verksamheten detär enligt kriminalvården nödvändigt med

helhetssyn utgår från de samlade inomen anstalts- ochsom resurserna
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bl.a.kriminalvårdenenligtförutsätterhäktesorganisationen. Detta att
personal-mellan olikagränsdragningarstriktafinnas någrainte fårdet

därförharkompetensVerksamhetsinnehâllets krav påkategorier.
arbets-vid valetkriminalvårdenvägledande förblikommit avatt

personal.ocharbetssättorganisation,
vidbaspersonalenföryrkesrollenförändradeframväxandedenI

omfattaskallbefattningarsamtligainriktningenanstalterna är att
områdesarbeteochfunktions-kontaktmannaskap, samtsäkerhetsarbete,

ochvid anstalterarbetetdagligai detGrundstommenspecialistarbete.
aktivskallbaspersonalen, utövasåledeshäkten utgörs ensomav

säker-ha ökatden skallsamtidigtintagnapå de ettpåverkan som
växandeintagnedenskall förmåBaspersonalen ettatt tahetsansvar.

fungerasammanhangoch i dettasituationför sin somegenansvar
modell.handledare ochstöd,

förändringkriminalvården bl.a.enligtkräverarbetssättetDet ennya
detkontinuiteten inödvändigadenförläggning förarbetstidens attav

upprätthållas.skall kunnafalletenskilda
inne inärvarandeförkriminalvården ärFörändringsarbetet inom ett
förändratdiskussioneranstalt pågårvarjeVidskede. ettintensivt om

och schema-kontaktmannaskapinförandefrågordärarbetssätt avom
del.väsentligförändringar utgör en

ochinformations-förändringsarbetet utgörsinslag iangelägetEtt av
fördärförharKriminalvårdenutbildningsinsatser. avsatt extra resurser

nivån.lokaladenriktadeutbildningsaktiviteterslag motolika av

Frivårdsmyndigheterna2.2.4

frivårdsmyndigheter,antalkriminalvårdsregion finnsvarje ettInom
skyddskonsu-kalladfrivårdschef tidigareledsoch enen avsom var

frivårdsinspektörer.ocksåtjänstgörfrivårdsmyndighetenlent. På
frigesskallbeslutarFrivårdsmyndigheterna sompersonerom

entledigarochförordnarövervakningunderståskallvillkorligt samt
överflyttningförordnaocksåMyndigheterna kanövervakare. avom

beslutafrivårdsmyndighetenVidare kandistrikt.tillövervakning annat
Frivârden arbetarmed polis.inställelseanmälningsskyldighet ellerom

kontraktsvårdsamhällstjänst,vidpåföljdenimed innehållet t.ex.även
in-Mervåldsbrott.ochrattfylleri-pedagogiska kurser runtsamt

övervakningsnämn-meddelasövervakningrörandebeslutgripande av
den.

underfrivårdensanstalt haride intagnaBeträffande senareansvar
tilldömdahuvudsakligenlokalanstalt, därMedutvidgats.år personer

fortlöpandehafrivârdsdistriktetskallvistasfängelseårshögst ett
förberederskall friges,intagenvilketdistrikt, inomkontakt. Det en

vidbehandlingsarbetetockså iallmänhetimedverkarochfrigivningen
anstalten.
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Frivårdsmyndigheterna föräven personundersökningsvarar i
brottmål.

2.2.5 Kriminalvârdsnämnden

Kriminalvårdsnämnden är central nämnd för kriminalvården.en Den
främstprövar ärenden rörande intagna har dömts till fängelse isom

lägst två år. För denna kategori intagna prövar nämnden frågor om
Villkorlig frigivning, frigivningspermission och vistelseom om utom
anstalt. Nämnden ocksåär besvärsinstans för vissa beslut harsom
meddelats övervakningsnämnd.av

Övervakningsnämnderna2.2.6

Antalet övervakningsnämnder uppgår till trettio, vilka geografisktär
fördelade helaöver landet. Ordförandena i Övervakningsnämnderna är
lagfarna domare. Ledamöterna landsting eller kommun-utses av
fullmäktige. Nämnderna beslutar åtgärder beträffandeom personer som
står under övervakning antingen dom till skyddstillsyn ellergenom

villkorligt frigivna från fängelsestraff.som För frivárdsklienterna
därvidprövas frågor meddelande varning eller föreskrifter,som av

övervakning, förverkande villkorligt medgivet frihet och omhän-av
dertagande. För intagna i anstalt prövar nämnderna i vissa fall frågor

vistelse utanför anstalt.om

2.3 Lagen 1974:203 kriminalvård iom an-
stalt

Lagen 1974:203 kriminalvård i anstalt KvaL tillkomom genom
1974 års kriminalvårdsreform. Beträffande förarbetena till denna lag
kan nämnas följande. Kriminalvårdsberedningen förordade i betänkan-
det SOU 1972:64 Kriminalvård genomgripande reformen av
kriminalvårdens organisation och verksamhetsformer. På grundval av
dess förslag lade regeringen i statsverkspropositionen för budgetåret
19731974 prop. 1973:1, bil. 4 fram förslag till de riktlinjer som
borde följas vid den fortsatta reformeringen inom kriminalvården.
Dessa riktlinjer godkändes i allt väsentligt riksdagen. På grundvalav

statsmakternas beslut framladesav inom justitiedepartementeten
upprättad promemoria Ds Ju 1973:9, nedan kallad 1973 års departe-
mentspromemoria, remissbehandlades. Denna innehöll förslagsom till
bl.a. lag kriminalvård i anstalt.om
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promemorie-skulle enligtför kriminalvård i anstaltMålsättningen
samhället ochanpassning iden intagnesförslaget främjaattvara

lagförslaget markera-frihetsberövandet. Iskadliga följdermotverka av
inriktas på åtgärderfrån början skulleverksamheten redandes att som

denanstalten, allt iutanförintagne för tillvaronförberedde den
samhällsskydd.med hänsyn till kravetutsträckning kunde skeså

integreringefter ökaduttryck för denocksåLagförslaget strävangav
grundläggande element ifrivårdanstaltsvárd ochmellan ettsom var

detunderströksi lagförslagetbestämmelserGenomreformprogrammet.
andraåviladeklienterkriminalvårdens ävenför sam-somansvar

anstaltsvårdensgälldeNär det närmarekriminalvården.hällsorgan än
frigång.till bl.a.möjligheterlagförslaget vidgadeutformning gav

väsentligenbygger1974:20till KvaL prop.Förarbetena pro-
memorieförslaget.

genomgåttreform1974 årstillkomstenhar sedanKvaL ettgenom
ändringar.flertal

i anstaltkriminalvårdi lagenBestämmelserna2.3.1 om

be-allmännainnehållerförstakapitel. Detindelad iKvaL är tre
kriminalvården ibestämmelserstämmelser, det andra närmare om

bestämmelser.tredje övrigaoch detanstalt,

bestämmelserAllmänna

anstaltkriminalvård itillämplig pånämnda lagEnligt § KvaL1 är
Kriminalvärdssty-enligt 2 § påankommerfängelse. Detefter dom

Kriminalanstalt.kriminalvården iinseendeleda och ha överrelsen att
lokalanstalter.ochriksanstalterienligt 3 §indelasvårdsanstalterna

elleranstaltavdelning öppenkriminalvårdsanstalt ellerVidare är av
placeringförspecialavdelningfâravdelning inrättasSlutensluten. som

särskiltintagna ärvarmedi 20intagna somavsesasom avsesav
för vilka detverksamhet ellerbrottsligallvarligfortsättabenägna att

fritagningsförsök.rymning ellerförriskföreligger
i §4anstaltkriminalvård i attutformningenBeträffande angesav
främjassamhälletanpassning iintagnesdenutformas såskalldenna att
det kanmånIdenmotverkas.frihetsberövandetföljderskadligaoch av
börjanfrånverksamhetenböreftersättssamhällsskyddetske attutan

utanförför tillvaronintagnadenförberederåtgärderinriktas på som
planläggasanstaltikriminalvården§enligt 5skallVidareanstalten.

olikakriminalvårdensmellansamverkanigenomföras organ.näraoch
andrainsatsersyfte krävervårdensförverkligandeden mån avI ett av

förföreträdaremedskesamverkanerforderligskallsamhällsorgan,
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sådant Vid planläggning behandlingen skall samråd skeorgan. medav
den intagne.

Bestämmelser hur de intagna skall fördelas mellan lokalanstalterom
och riksanstalter finns i 6 medan det i §7 vad skallanges som
iakttas vid fördelningen de intagna mellan och slutnaöppnaav
anstalter. Enligt nämnda paragrafer gäller i huvudsak följande vidnu
placering intagen i anstalt. Den undergår fängelse i högstav ettsom
år skall företrädesvis placerad i lokalanstalt, det säker-vara om av
hetsskäl inte påkallatär med placering, medan den undergårannan som
fängelse i företrädesvisårän skall placerad i riksanstalt.ettmer vara
För förbereda frigivning får intagenatt överföras från riksanstalt till
lokalanstalt, Intagen bör placeras i anstalt,öppen inteom annan
placering påkalladär med hänsyn till säkerhetsskäl eller hänsynmed
till sådan sysselsättning eller behandling,att inte lämpligen kansom
anordnas i anstalt, böröppen beredas honom. Vid bedömningen av om
det säkerhetsskäl påkallatär med placering skall bl.a. beaktasav annan

det föreligger fara för den intagne skall avvika eller allvarligtattom
ordningenstöra befattning med narkotika. Denatt tagenom som

undergår fängelse i lägst fyra år och den i fall har dömts tillannatsom
fängelse i lägst två år för narkotikabrottslighet skall enligt i §7grov
tredje stycket placeras i sluten anstalt, det med hänsyn till artenom av
brottsligheten eller kan befaras han särskilt benägenärattannars att
avvika eller fortsätta brottslighet allvarlig karaktär innan verkställig-av
heten i anstalt har avslutats.

Enligt andra bestämmelser i KvaL, kommer i detattsom anges
följande, gäller särskilda restriktioner för de intagna i 7 §som avses
tredje stycket. Ett beslut hänföra intagen till den kategoriatt en som

i 7 § tredje stycket har således vissa rättsverkningar. Ett beslutavses
placera intagen med stöd sistnämndaatt stadganden skallom en av

det finnsomprövas anledningnär till det, dock alltid inom sex
månader från föregående prövning. Intagen i 7 § tredjesom avses
stycket skall placeras i riksanstalt och därvid företrädesvis i anstalt
eller avdelning kan tillgodose höga säkerhetskrav.som

Intagen inte fyllt 21 år skall enligt 8 inte särskilda skälsom om
föranleder hållas åtskild från intagna kan haannat, menligsom en
inverkan på hans samhällsanpassning.

Närmare bestämmelser kriminalvården i anstaltom

Enligt 9 § skall den intagne behandlas med aktning för sitt människo-
värde och bemötas förståelsemed för de särskilda svårigheter ärsom
förenade med anstaltsvistelsen. Den intagne skyldig visaär hänsynatt

anstaltspersonal och medintagnamot sig efterrätta de anvisningarsamt
och ordningsregler gäller för honom.som
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intagne10 DenifinnssysselsättningintagensBestämmelser om
för honomunderlättar attmöjligtlämpligt arbeteberedasskall omsom
behovhanHar ut-arbetslivet.isiginordna avfrigivningenefter

få sådanskall hansysselsättningellerarbetsträningbildning, annan
längdanstaltstidenstillmed hänsynmöjligtdet ärarbetstid,under om

behovharhangällerSamma avförutsättningar. omintagnasoch den
behandling.särskildellermedicinskpsykologisk annan

lokalanstalt kaniIntagenfrigång.s.k.bestämmelserfinns§I 11 om
arbetstidundermedgessamhälleti attanpassningenunderlättaför att

anordnadsärskiltellerutbildningideltaeller annanarbeteutförafå
intagenskäl kan ävensärskildafinnsdetanstalt. Omverksamhet utom

fårstyckettredje§i 7Intagenfrigång.beviljasriksanstalt avsessomi
frigång.beviljasinte

inte ärintagen,försysselsättningsplikt somgäller§12Enligt
förtids-meddock intagengällerbegränsningarVissaålderspensionär.

tilltillfälleberedas§13enligtskallIntagensjukbidrag.ellerpension
fritids-intagensBestämmelserutomhusvistelse. omochträningfysisk

beredasskallintagenföreskriver att14ifinnssysselsättning som
skallförströelseBehovetfritidssysselsättning.lämplig avtilltillfälle
ske,kanlämpligendetbör,Intagenomfattning.skäligi omtillgodoses

fâfritidpâanstaltentillfälleberedasparagraf att utomnämndaenligt
ärverksamhetliknande somellerföreningsverksarnhetidelta annan

vistelseSådan utomsamhället.ianpassningenunderlättaägnad att
denIstycket.tredje§i 7intagenmedgesintefåranstalt avsessom
tilltillfälleberedas§15enligtintagenskallskekandetutsträckning

religion.sinutövaatt
efter-särskiltfrigivningförberedelseviddetskall§16Enligt av

försörjnings-elleranställninglämplighar annanintagnedensträvas att
ellerÄr utbildningbehovihanbostad.lämplig avmöjlighet samt

åtgärdermöjligtskallstöd,medicinsktellersocialt omekonomiskt,
detta.tillgodoseförvidtas att

medgemenskapivistasskallintagnadeBestämmelser attom
omfattastiddenunderskall avintagneDen somi 17finnsvarandra

inteintagna,andramedtillsammans omvistassysselsättningsplikt
sysselsättningensellerKvaLibestämmelser avföljerannat av

vissaunderkananstalt om-i slutenGemenskapenbeskaffenhet.
ibestämmelsernaföljerinteOm annatinskränkas. avständigheter

vistasfritidunderönskarhanutsträckningi denintagnedenfârKvaL
hållasintagnadefårnattvilanUnderintagna.andramedtillsammans

omständig-vissaunder§18enligtkanIntagenvarandra.frånavskilda
isysselsättninganvisad enrum.utförafåbegäranheter egen s.k.avskildhetiintagenplaceringbestämmelser avfinns§20I om

nödvändigtdet äravskiljaskanintagne omfall. Deni vissaisolering
säkerhetnågonsförfaragrundpåsäkerhet,till rikets avhänsynmed

gällerSammaegendom.anstaltensskadegörelseallvarligföreller
påverkafrånintagne attdenhindraförnödvändigt attdet ärom
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medintagen till allvarligtatt störa ordningen i anstalten. Vidare kan
avskiljande ske för förhindra medverkanatt till intagna får tillgångatt
till berusningsmedel. Så kan också ske för hindra intagen frånatt att
allvarligt ofreda intagen. Vid risk förannan rymning eller fritagnings-
försök kan intagen, dömts till fängelse i lägstsom två år och är
placerad i sluten anstalt, hållas avskild med stöd 20 § andra stycket,av

det är nödvändigt för förhindraom hanatt avviker frånatt anstalten
det kan befarassamt han särskiltär benägenatt fortsätta allvarligatt

brottslig verksamhet. Beslut avskildhet enligt 20 § skallom omprövas
så ofta det finns anledning till det, dock minst tionde dag.var

Kan det det under längreantas tidatt kommer finnas grund föratt
hålla intagenatt avskild med stöd 20 § andra stycket, får han enligtav

20 § placeras på specialavdelning.a Med specialavdelningen iavses
detta sammanhang säkerhetsavdelning. Placering enligt 20 § kana
också ske, det finns särskild anledningom det påkallatär föranta att

hindra den intagneatt från allvarlig brottslig verksamhet under
anstaltsvistelsen. Beslut placering på specialavdelningom skall
omprövas så ofta det finns anledning till det, dock minst gång ien
månaden.

Ytterligare bestämmelse avskildhet finns i 23 Enligtom dessa fâr
intagen, uppträder våldsamt ellersom såär påverkad be-som av
rusningsmedel han kan befarasatt ordningen,störa hållas avskild för

betvinga detatt våldsamma uppträdandet eller tills påverkan har
upphört. Om andra medel är otillräckliga för betvinga våldsamtatt
uppträdande, får fängsel användas, det oundgängligenär nöd-om
vändigt med hänsyn till någons personliga säkerhet. Intagen som
uppträder våldsamt eller påverkadär berusningsmedel kan i vissaav
fall tillfälligt överföras till allmänt häkte.

Enligt 50 § kan under utredning disciplinärende intagenett hållasav
avskild i högst fyra dygn, det är oundgängligen nödvändigt förom att
syftet med utredningen inte skall äventyras.

Den intagnes innehav personliga tillhörigheter regleras iav 24
Om det kan ske olägenhet får intagenutan inneha personliga tillhörig-
heter skaffa sig ellersamt böcker, tidskrifter,ta emot tidningar och

kan bereda honomannat sysselsättningsom under fritid. I övrigt får
han inneha och skaffa sig ellerpengar ellerta enligtemot varor annat
särskilda bestämmelser. Sådana bestämmelser har meddelats av
Kriminalvårdsstyrelsen. För hindra otillåtnaatt införsatt ivaror en
anstalt får det föreskrivas andra försändelseratt brevän eller annan
skriftlig handling inte får särskiltmottagas medgivande.utan

I 26 § finns bestämmelser granskning brev eller andra för-om av
sändelser. Försändelser till intagen i sluten riksanstalt skall granskas
för undersökning de innehåller otillåtet föremål.av om Kan det antas

försändelseatt till intagen ien anstalt innehålleren sådantannan
föremål får granskning ske, det påkallatär säkerhetsskäl.om Be-av
träffande specialavdelning sker granskning föräven undersökaatt om
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försändelsen innehåller skriftligt meddelande planläggningom av
verksamhet, avvikande eller liknande förfarande. Ombrottslig annat

säkerhetsskäl får granskning ske stickprovsvisdet påkallatär av
beträffandeintagna i allmänhet intagen i slutenbeträffande samt,

för-det nödvändigt med hänsyn till hans särskildaanstalt, ärom
brev mellan intagenhållanden. Enligt 25 § får granskning inte ske av

vissa internationellasvensk myndighet postverket,och än organannan
eller andraadvokat. 27 § föreskrivs granskningen breveller I att av

nödvändigt medfår ingåendeförsändelser inte än ärvara mer som
brev eller andrasyftet med granskningen. Vid öppningtillhänsyn av

närvarande, det lämpligen kanförsändelser bör den intagne omvara
får granskade försändelser kvarhållas.Vid säkerhetsskälske.

finns i fâr besökbesök hos intagen 29 DenneRegler mottagaom
får inte besök,lämpligen kan ske. Han är ägnatdet emotta somom

motverka hansi anstalten, kansäkerhetenäventyraatt sam-som
för honom. Vid be-i övrigt till skadahällsanpassning eller vara

skall få besök skalli sluten riksanstaltdömning intagen emottaav om
misstänkt fördömts ellerden besökande harförväg undersökas äri om

den besökandesUpplysningar får inhämtasbrottslighet.allvarlig om
uppenbart obehövligt.det inteförhållanden i övrigt,personliga ärom
sluten riksanstalt skalli anstaltbedömning intagenVid änannanav om

säker-kontroll besökandenbesök får sådan görasfå emotta avav
under besök hosanstalten skallvidhetsskäl. Tjänsteman närvara
besök advokat,säkerhetsskäl. Underpåkallatdetintagen, är avavom

får tjänstemanrättslig angelägenhet, närvarabiträder den intagne isom
villkor föreller den intagne. Somadvokatenbegäranendast pá av

skall genomgåföreskrivas den besökandesäkerhetsskälbesök får attav
medgekroppsbesiktning eller skallkroppsvisitation eller ytlig

han vill medeller dyliktväska, kasseundersökning taannat somav
vid besöket.

telefon i 30använda reglerasmöjligheterintagnesDen att
får iutanför anstalten skemellan intagen ochTelefonsamtal personer

telefonsamtal,lämpligt. kan ärdet Intagenden mån vägrasär som
motverka hanskansäkerheten anstalten,iägnade äventyraatt som

för honom ellertill skadaellersamhällsanpassning sättannat vara
denuppgifter inhämtasbesökanden fårbeträffandeLiksom omannan.

påkallatmed. Om detönskar samtala ärden intagne avsomperson
fårsamtalet, vilketanstalten avlyssnaskall tjänsteman vidsäkerhetsskäl

skeAvlyssning får intevetskap.med den intagnesske endast av
i rättsligföreträder honomsamtal med advokat,intagens som

angelägenhet.
beslutabeträffande viss intagenenligt 31 §Regeringen kan om

riketsmed hänsyn tillpåkallat25-30 §§, detavvikelse från ärom
iunder verkställighetenintagnerisken för deneller tillsäkerhet att

till s.k. terroristbrott.anstalt medverkar
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Bestämmelser permission finns i 32 och 33 §§. För under-om att
lätta anpassningen i samhället kan intagen med stöd 32 § förstaav
stycket beviljas korttidspermission, det inte föreligger påtaglig faraom
för fortsatt brottslighet eller faraavsevärd för missbruk. Särskildannat
hänsyn skall till den intagne tagit befattning med narkotika itas om
anstalten eller giltigt skäl lämnavägrat urinprov. Permissionutan att

angivet slag beviljas vanligen de intagna med viss regelbundenhet,av
s.k. regelbunden permission.

Enligt 32 § andra stycket kan korttidsperrnission också detges, om
finns särskild anledning härför. Sådan permission benämnsannan
vanligen särskild permission eller särskild korttidspermission. Intagen

i 7 § tredje stycket får beviljas enbart särskild permission,som avses
varvid det krävs synnerliga skäl för permission. Finns det behov av

tillsyn, kan det föreskrivas permittenten skall understånoggrann att
bevakning. Intagen i 7 § tredje stycket skall vid permissionsom avses
alltid stå under bevakning. En tredje form permission frigiv-ärav
ningspermission enligt 33 till förberedande frigivning kansom av
beviljas under viss längre tid. För permission får ställas villkor om
vistelseort, anmälningsskyldighet eller Frigivningspermissionannat.

enbart långtidsdömda och beviljas beslut Kriminal-avser genom av
vårdsnämnden.

Om det föreligger särskilda skäl, kan intagen enligt 34 § medges att
vistas anstalt för föremål för särskilda åtgärder,utom kanatt vara som

underlätta hans anpassning iantas samhället. Det skall därvid särskilt
beaktas han behöver vård eller behandling missbrukom motannan av
beroendeframkallande medel. Sådan s.k. § 34-placering beviljas huvud-
sakligen missbrukare för de skall genomgå behandling på be-att
handlingshem. För sådan utevistelse skall ställas de villkor kansom

erforderliga. Intagen i § tredje7 stycket får inteanses som avses
medges utevistelse enligt 34

De intagna har enligt 36 § dels överläggarätt med anstaltsled-att
ningen i för de intagna frågor, dels sammanträffa medattgemensamma
varandra för överlägga i sådana frågor.att

Bestämmelser intagens hälso- och sjukvård finns i 37 Intagenom
i behovär sådan skall vårdas enligt läkares anvisningar. Omsom av

erforderlig undersökning eller behandling lämpligen inte kan ske i
anstalten, bör den allmänna sjukvården anlitas. Vid behov får intagen
överföras till allmänt sjukhus. Föreskrifter psykiatrisk tvångsvårdom
finns i lagen rättspsykiatrisk vård. Om det föreligger anledningom
därtill skall intagen för sjukvård vistas anstalt stå underutomsom
bevakning eller underkastad särskilda föreskrifter.vara

Tid för vistelse anstalt frigång,grund utevistelse enligtutom av
pennission,14 utevistelse enligt 34 § eller sjukvård skall enligt 39 §

inräknas i verkställighetstiden, inte särskilda skäl talar det.emotom
Misskötsamhet under permission kan sådana särskilda skälutgörat.ex.

talar inräknande enligt 39 Intagen, sjuk hanäremot närsom som
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få kvarstannabegäranpå§kan enligt 40anstalten,skall lämna egen
kan medKvinnaskäligt.detanstalten,sjukvård ifortsattför ansesom

sig.hosspädbarnhatillståndbeviljas§stöd 41 attav
Transportfinns i 42intagenBestämmelser avtransport avom

för obehörigasinte utsättsdennemöjligt ske såskallintagen attom
får densäkerhetsskäl,nödvändigtdetuppmärksamhet. Om är av

beläggasanstaltvistelseunderellervid utomintagne transport annars
skall läkareshälsa,den intagnesskada påförVid riskfängsel.med

domstol,föreskrivs§I 43inhämtas. atttillmedgivande omtransporten
skalldet,begärKriminalvárdsnämndenövervakningsnämnd eller

myndig-nämnden. Begärdomstolen ellerinförinställasintagen annan
skall ske.detKriminalvärdsstyrelseninställelse, prövarsådanhet om

utför,hanför arbeteersättningberättigad till§enligt 44Intagen är
påintagen,gällerräkning. Sammaförskerintedet somegenom

anordnadsärskiltutbildning,deltar iarbetstidunderanvisning annan
Förstörstudier.enskildabedriverellerbehandlingellerverksamhet

ersättning§45får enligtegendom,anstaltensuppsåtligenintagen
enligt 44honomtillkommermedeldehärför uttas somav

Dis-§§.i 47-51finnsbestraffningdisciplinärBestämmelser om
bryterhanintagen,åläggas47 §enligtkanbestraffningciplinär om

medan hananvisningar,meddeladeellerordninganbefalldmot
tillsynunderanstaltenutanförelleranstalten avsig inombefinner

saknasdetkrävsbestraffningFörkriminalvården. attinompersonal
tillsägelse ellerrättelseskall attfelandeden taanledning avattanta

tillhänsynpåkalladbestraffning ärgärningsådan att avfråga är enom
be-disciplinäraDenanstalten.inomsäkerhetenellerordningen
detellervarningtilldelasfelande attdenibeståkanstraffningen att

iinräknasskallintetio dagar,tid, högstbestämdvissbeslutas att
be-disciplinärfrågaprövningVidstraffverkställigheten. omav

få andrabedömaskanförseelsentillskall hänsynstraffning tas om
fleraFöreliggerpermission.ochfrigángbeträffandesärskiltföljder,

förbestämmasbestraffning gemensamtdisciplinärskallförseelser,
antal dagardet§ begränsas49spärregler iGenomförseelser.samtliga

verkstäl-iinräknasskallinteförordnandenupprepadetill följd avsom
bestämmelser50 §i attfinnstidigare nämnts omSomlighetstiden.

avskild.hållaskandisciplinärendeutredningenunder ettintagen av
intagnefår den30 §ochstycketförsta29 §stycket,fjärde26 §Enligt

besökbrev,andramedkontaktfråndärvid hindras genompersoner
syftetförnödvändigtoundgängligen attdettelefonsamtal, äreller om

inte skall äventyras.utredningenmed
52 §enligtkanintagentillkommerKvaLenligtFörmåner som

ordningupprätthållaförnödvändigtdetinskränkas, är atttillfälligt om
säkerhet.och

kroppsbesiktningochkroppsvisitationhurochBestämmelser närom
under-kroppsvisitationMed§-52i 52finns avsesvidtasfår ca
medansig,påbärvad hanellerklädersökning annarspersonsenav
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kroppsbesiktning innebär undersökning kropp. Denav en persons som
intas i anstalt skall vid ankomsten till anstalten kroppsvisiteras för
eftersökande otillåtna föremål. I övrigt får intagenav kroppsvisiteras
för eftersökande sådana föremål, när anledning förekommerav att
sådant skall anträffas på honom. Kroppsvisitation i detta syfte får också
ske stickprovsvis eller i anslutning till större undersökningen som av
säkerhetsskäl inomgörs anstalt. Vidare får sådan kroppsvisitationen
ske den intagnenär skall eller har haftta obevakatemot besök eller

hannär återkommer från utevistelse. Om det inteen är uppenbart
obehövligt skall intagen i sluten riksanstalt kroppsvisiteras, hannär
haft obevakat besök och hannär återkommer efter utevistelse. I övrigt
får sådan ytlig kroppsvisitation göras bedöms nödvändig säker-som av
hetsskäl och eftersökandesom elleravser farligtav vapen annat
föremål.

Intagen får kroppsbesiktigas anledningnär förekommer otillåtetatt
föremål skall påträffas på honom. Kroppsbesiktning får dessutom
företas, det påkallat vid stickprovskontrollerom elleranses i anslutning
till undersökningar,större dennär intagne skall eller har haftta emot
obevakat besök eller hannär återkommer efter vistelse anstalt.utom
Beträffande intagen inte placeradär i sluten riksanstaltsom gäller detta
dock bara ytlig kroppsbesiktning.

Enligt 52 d § denär intagne skyldig på anmaning lämnaatt blod,
urin- eller utandningsprov för kontroll han inte är påverkadattav av
beroendeframkallande medel.

Kan tillämpning bestämmelse i KvaL uppenbarligen medföraav men
för intagens hälsa, kan den jämkas med stöd 53av

Övriga bestämmelser

Bestämmelser besluts- och besvärsordningen finnsom i 54-59 §§.
Frågor frigivningspermission prövas Kriminalvårdsnämnden.om av
Detsamma gäller frågor avseende placering enligt 34 denom
intagne Övrigadömts till fängelse i lägst två år. frågor enligt 34 §
prövas den övervakningsnämnd till verksamhetsområdeav vars
anstalten hör. Regeringen kan förordna tillämpningen 33att ochav
34 §§ skall flyttas tillöver den övervakningsnämnd, till verksam-vars
hetsområde anstalten hör. Intagen får hos Kriminalvårdsnämnden
påkalla prövning övervakningsnämnds beslut i frågor enligt 33av och
34 §§. Mot Kriminalvårdsnämndens beslut enligt KvaL får talan inte
föras. Beslut enligt KvaL i andra frågor än enligt det anfördasom
ankommer på Kriminalvårsnämnden eller övervakningsnämnd
meddelas Kriminalvårdsstyrelsen.av

Regeringen kan beträffande viss intagen besluta ärendeatt ett om
vistelse anstalt skall överlämnasutom till dess prövning, det ärom
påkallat med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken för denatt
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terroristbrott.medverka till s.k.anstaltverkställigheten iunderintagne
fårfall enligt KvaLsärskiltbeslut iKriminalvårdsstyrelsens ett

iKammarrättenBehörig kammarrätt ärkammarrätt.överklagas hos
beträffandeför intagenanstaltvistelseBeslutJönköping. utomom

tilldocköverklagasenligt 3l §förordnatharregeringenvilken
Kriminalvårdsstyrelsenbeslutgäller andraregeringen. Detsamma av

harenligt KvaL än angetts.nusom
får61 §Enligtbeslutanderätt.delegeramöjlighet60 §I attges

efterbeslutändraundantagmed vissaKriminalvárdsstyrelsen som
kriminalvårdsmyn-meddelats60 §enligtbemyndigande annanav en

prövningstyrelsensfår påkallaangårbeslutet ettDendighet. avsom
§stöd 60medHarhonomhar gåttbeslut, detsådant emot. avom

beslutatKriminalvårdsstyrelsenkriminalvårdsmyndighet än omannan
skall beslutetstycketandraenligt 47 §bestraffningdisciplinär

Kriminalvårdsstyrelsen.anmälas föromedelbart
till intagenolovligenfinns i 62 DenStraffbestämmelser som

föremål,farligtelleröverlämnaförsökerelleröverlämnar annatvapen
integärningen ärår,fängelse i högstellertill böterdömaskan ett om
någonBrB. Lämnarbrottsbalkenstraff enligtbelagd med strängare

hjälperellertill intagenkanylellerinjektionssprutaberusningsmedel,
ellertill böterdömashanföremål, kansådanakommahonom att

belagd medgärningen ärintemånader,fängelse i högst annarsomsex
straff.strängare

viss egendom.omhändertagandebestämmelserfinnsI 63 § avom
berusningsmedel,andraochalkoholhaltiga dryckergällerDetta som

ägnadeföremål,gäller ärSamma attanstalten.påträffas inom som
narkotika. Pengar,medeller befattningmissbrukföranvändas somav

intedetomhändertas, ärskall ocksåinneha,fårinteintagen om
oskäligt.uppenbart

kriminalvård1974:248Förordningen2.4 om

i anstalt

för-finns ianstaltikriminalvårdenbestämmelserYtterligare om
fördetföreskrivs6 §KvaF. Ikriminalvård anstalti attordningen om

skall inriktasbehandlingsplan,skall upprättasvarje intagen somen
samhälletanpassning iden intagnesfrämjaägnadeåtgärder är attsom

ledninganstalten. Tillutanförtillvaronförförbereder honomoch som
utförasbehandlingsundersökningskalldenna planupprättandetför av

skallEnligt §tillgänglig. 7finnsutredning inteerforderligden måni
vilketbehandlingskollegium,kriminalvårdsanstalt finnasviddet ett

de intagnasrörandefrågorskall handläggarådgivande organsom
journal. Be-förasenligt 9 §skallintagenvarjebehandling. För

finnslokalanstaltriksanstalt tillförflyttning frånintagensträffande



90 SOU 1993:76

bestämmelser i 10 Bestämmelser rörande förberedelse villkorligav
frigivning och frigång finns i 11 Särregler korttidspermission förom
vissa intagna finns i 12 Kriminalvårdsstyrelsen får enligt 19 § med
vissa undantag överlämna sin befogenhet besluta i särskilda fallatt
enligt KvaL eller KvaF kriminalvårdsmyndighet eller någonannan

tjänsteman inom kriminalvården. Om styrelsen tillåter det fårannan
chefen för kriminalvårdsmyndighet överlämna någonen annan
tjänsteman vid myndigheten fatta beslut i hans ställe. Vidare finnsatt
bestämmelser kriminalvårdsmyndighet Kriminalvårds-att änom annan
styrelsen i vissa fall skall underrätta styrelsen innan beslut fattas eller
anmäla fattat beslut. Förordningen innehåller också bestämmelser om
vilken myndighet skall besluta i olika frågor. I 39 §-39 § finnssom a c
bestämmelser kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Genom 43 §om
KvaF bemyndigas Kriminalvårdsstyrelsen meddela föreskrifteratt om
tillämpningen KvaL. Styrelsen får uppdraäven kriminal-av annan
vårdsmyndighet meddela sådana föreskrifter.att

2.5 Kriminalvårdsverkets föreskrifter och
allmänna råd

Kriminalvårdsstyrelsen har meddelat olika föreskrifter angående
behandlingen de intagna i anstalt. föreskrifterDessa ingår iav
Kriminalvårdsverkets författningssamling KVVFS, gällandevars nu
bestämmelser finns samlade i Handbok för kriminalvården HAK, som
därutöver innehålleräven bl.a. Allmänna råd från Kriminalvårdssty-
relsen.

Av central betydelse för behandlingen de intagna Anstaltsföre-ärav
skrifter KVVFS 1990: vilka10, fogas till betänkandet bilagasom

2.5. l Anstaltsföreskrifter

I anstaltsföreskrifterna finns detaljbestämmelser behandlingenom av
de intagna. Föreskrifterna innehåller i huvudsak följande. I 1-10 §§

olika åtgärder skall iakttas vid intagningen ianges som av en person
anstalt. Bestämmelser behandlingskollegium finns i Vidare11om
finns bestämmelser behandlingsundersökning och behandlingspla-om
nering i 12-17 §§. I 18-20 §§ finns vissa bestämmelser anstaltensom
lokaler. Bestämmelser intagens personliga hygientvätt, ochom
förplägnad finns i 21-26 §§. I 27 § finns bestämmelser inlåsningom
inom sluten anstalt. föreskrivsDär bl.a. i sluten anstalt skall,att om
Kriminalvårdsstyrelsen inte har beslutat dörrarna till bostads-annat,

lästa kl. 20.00. Enligt 28 kortspel,§ tärningsspel ellerärrummen vara
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skallanstaltVarjeanstalt.iförbjudetinsatsmedspelandra sompengar
denföreskrivs§30ordningsregler. I attsärskilda29 § upprättaenligt

andraochordningsregleraktuella lagar,tilltillgångskall haintagne
harintagneDenverkställigheten.råd gällerallmännaföreskrifter samt

finns§§32-34Ianstaltsledningen.medsamtaltill31 § rättenligt
familjebidrag.ochsjälvdeklaration, rösträttintagensbestämmelser om
Bestämmelser35iavliderintagenskall iakttas angesVad omsom

36-39 §§.isysselsättning finnsintagensom
särskildbl.a.föreskriver att40-48 §§,ibehandlas enFrigång som
frigångdäranstaltvidpersonalenblandskallfrigångsansvarig utses

skallkontaktmansärskild utsesföreskrivsVidare attförekommer. en
intagnesdenBestämmelserfrigångsverksamheten. omförplatsen
fängelseavtjänarintagenFör49-56 §§.ifinnsfritidsverksamhet som

begränsningarvissagälleranstaltslutenplacerad iochtvå år äri lägst
han ännuKvaL,stycketandra14 §enligtutevistelse ombeträffande

permission.regelbundenhaftharinte
ibestämmelserfinnsavskildhetiintagenplaceringBeträffande av

Kriminalvårdssty-tillskall skeanmälanföreskrivs63 §I58-62 §§. att
specialavdelningiplacerasbörintagenbedömeranstalten attrelsen om

intagnesi deinskränkningbeslutmeddelaranstalteneller omom
gemensamhet.

finnsochtillhörigheterpersonliga pengarintagensBestämmelser om
tillsigmedförintagnedentillhörigheter,Personliga§§.64-72 somi

läkemedelinnehafår inteIntagenförtecknas.skallanstalten, noggrant
inompåträffasegendomOtillåtenmedicinska somandra preparat.eller

i intagensbegränsningar68 §Iomhändertas.skallanstalten anges
kioskverk-bedrivenanstaltenför inomReglerkontanter.innehav av

§§.74ochi 73finnssamhet
finns§§81-9475-80 IireglerasbrevgranskningvidFörfarandet

finnasdetskall§95Enligtintagen.hosbesökbestämmelser om
intagnesdenriksanstalt. Omochlokalanstalt öppenitelefonautomat

§96enligtanstaltenskallfrigivningssituation,hanstelefonsamtal rör
kostnaderna.försvara

anstaltsföre-l§§.97-117ifinnspermissionBestämmelser om
permission,regelbundenikorttidspermissionerindelasskrifterna

lokalanstaltspermission,permission,särskildfrigångspermission,
ochträningspermissiontransportpermission,besökspermission,

skallpermissionförkvalifikationstider somVilkalufthålspermission.
vad§120I119 §§.och118i angesmisskötsamheteftergälla anges

elleravvikitintagenefterlysningvid somiakttagasskall avsom
anstalt.vistelseefteruteblivit utom

bestämmel-finnsKvaL§34enligtanstaltvistelseBeträffande utom
skall hapersonalochintagnaföreskrivs126 §§§. I att121-125iser

enligtharintagnaDeanstalten.iförhållandenaöverläggningar om
förtroenderåd.isigorganisera127 § rätt att
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Bestämmelser hälso- och sjukvårdom tandvård finnssamt i 128-
136 §§. Vad skall iakttas intagen villsom ha barn hosom sig i
anstalten i 137 och 138 §§. I 140anges § finns bestämmelser om
intagens inställelse inför myndighet domstol,änannan övervaknings-
nämnd eller kriminalvårdsnämnd.

I 141-145 §§ regleras frågan intagens ersättning för sysselsätt-om
ning, medan intagens ersättningsskyldighet för skada på anstaltens
egendom regleras i 146 Bestämmelser kontrollåtgärderom som
kroppsvisitation, kroppsbesiktning, urinprovskontroll och utand-
ningsprov finns i 149-155 §§. Enligt 156 och 157 §§ får intagen inte
använda berusningsmedel eller föremål är särskilt ägnadesom att
användas för missbruk eller befattning med narkotika.av annan l
158 § vad skall iakttasanges när egendom skallsom förstöras med
stöd 63 § KvaL.av

Bestämmelser rörande förhör intagen finns i 159-161 §§. Enligtav
159 § skall förhör hållas med den intagne vid misstanke brottom mot
anstaltens ordningsregler eller dessa föreskrifter vid misstankesamt om
misskötsamhet under vistelse anstalt därutom prövning skall ske enligt
39 § KvaL.

I 162-167 finns bestämmelser vad skall iakttas vidom som
frigivning intagen, vilken utrustning hant.ex. skallav ha.

Anstaltsföreskrifterna avslutas med bestämmelser beslutom m.m.
I 169 § beslut angående behandlingenattanges de intagna meddelasav

anstaltschefen med undantag för vissaav särskilt angivna fall i vilka
Kriminalvårdsstyrelsen meddelar beslut. Enligt 171 § kan Kriminal-
várdsstyrelsen besluta undantag från dessa föreskrifter.om

2.5.2 Kriminalvårdsverkets övriga föreskrifter

Utöver anstaltsföreskrifterna har Kriminalvårdsstyrelsen meddelat bl.a.
följande föreskrifter, inverkar behandlingen desom intagna. Iav
Föreskrifter transportverksamhet KVVFS 1986:8om bl.a. vadanges

skall iakttas vid intagen.som Enligttransport Kriminalvårdsverketsav
föreskrifter akthantering och journalföringom KVVFS 1986:28
föreskrivs personakt skall läggasatt för varje ärupp person som
föremål för kriminalvård eller häktad. Beträffande specialavdelningar
finns bestämmelser i Föreskrifter och allmänna råd från Krimi-
nalvårdsstyrelsen verksamheten i specialavdelningarnaom KVVFS
1991:1. I Föreskrifter arbets- och studieersättningar till intagnaom
KVVFS 1992:2 bl.a. förutsättningarna för intagenanges skall fåatt
sådan ersättning hur denna skall beräknas.samt För de anstalter som
tillämpar s.k. marknadsanpassad ersättning finns motsvarande
bestämmelser i Föreskrifter för verksamheten med marknadsanpassad
ersättning till intagna KVVFS 1992:3.
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råd från Kriminalvårdsstyrelsen2.5.3 Allmänna

utfärdat allmänna rådhar, tidigareKriminalvárdsstyrelsen nämnts,som
de intagna. I dessabehandlingenbl.a. i frågor rörandeARK av

utanför anstaltfrigáng 1987:1, vistelsebehandlas frågor ARKsom
ARK 1989:1. Be-1987:3 och permissionenligt 34 § KvaL ARK

VidareARK 1987:6.handlingsplaneringens innehåll kommenteras
intagenteknisk utrustningbeträffande prövningen vilkenlämnas råd av

Även drog- och1987:4.inneha i sitt bostadsrum ARKskall tillåtas
tandvårdfrågor1990: liksomHIVAIDS-frågor ARK 1tas omupp

för kontrollrörande urinprov1991: Anvisningarför intagna ARK l.
också ARKförekommerinte använder narkotikaintagenattav

1991:3.
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Internationella åtaganden3

Inledningl

internationelltomfattandestartadeandra världskrigetEfter ett
Tidigare haderättigheterna.de mänskligakring skyddetsamarbete av
medborgarnasuppgift bevakaenskildvarjedet stats attansetts vara

visade det sigvärldskrigetoch andraskydd under 1930-talet attmen
tillräckligtsina medborgarekundeländerna inte gottettgarantera

uppgiftenviktigaNationerna fick denförtryck. Förentaskydd attmot
iockså intogsvilketmänskliga rättigheternarespekten för defrämja

stadga.FN:s
ändamålorganisationensFN-stadgan skallartikelEnligt 1 varaav

mänskligabeträffandeinternationell samverkanåstadkommabl.a. att
åtskillnad medfriheter för allagrundlägganderättigheter och utan

i dettagrundstenarnakön, språk eller religion. Enavseende på avras,
rättig-de mänskligauniversella förklaringarbete 1948 års omvar

med rättsligtinte instrumentdenna förklaringheterna, även ettvarom
kraft.bindande

påvad gällervändpunkt ocksåinnebarAndra världskriget synenen
fängelse-Reformeringenrättigheter.fängelsestraffet och fångarnas av

upprätthållaläge. Attstartade ii Europa ett gynnsamtsystemen
angelägenmycketefter krigetför individen ansågsrespekten vara en

sidafrån regeringarnasstark viljafanns ocksåuppgift. Det atten
erfaren-hadepolitiska ledarnadefängelserna mångaförbättra nyaav-

innebardärför vad detkrigsfångar och vissteheter att varasom
fängelseförhållandena sågberövad friheten och hur ut.

överenskommelserflertalinternationell nivå har utvecklatsPå ett om
kvinnor, barn,människorkategorierrättigheter för olikamänskliga -

tilldömtsgällerflyktingar detarbetare, Näretc. personer som
inriktardokumentfolkrättsligt bindandefängelsestraff finns inget som

universella ochflerafinns dockkategori.särskilt på denna Detsig
fåttfängsladeregelsystem angåendeeuropeiska storpersoner som

medarbetei derasmedlemsländernautgångspunkt förbetydelse som
flesta ländernahar deEuropafängelsesystemen. Ireformering av

lagstift-fängelsesystemgenomfört förändringar sinaockså genomav
hänsynfängelseverkställighetenregleringochning tarsomannan av

värdighet.och mänskligapsykiska hälsatill fångamas
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I detta avsnitt görs kortfattad genomgång de konventioner ochen av
andra internationella regelsystem tillämpligaär på förhållandenasom
i fängelserna och på dömts till fängelsestraff ochpersoner som som
Sverige anslutit sig till eller bundetsätt ärannat av.

3.2 Internationella överenskommelser m.m.

3.2.1 FN:s förklaring de mänskliga rättigheternaom

FN generalförsamling den 10 december 1948 förklaringenantog:s om
de mänskliga rättigheterna. Denna deklaration enär gemensam
riktlinje för alla folk och nationer, det varje individ och varjeatt
samhällsorgan må med denna förklaring i åtanke ständigt eftersträva

undervisning och uppfostran befordraatt förrespekten dessagenom
fri- och rättigheter framstegsfrämjande inhemska och in-samt genom
ternationella åtgärder säkerställa deras allmänna och verksamma erkän-
nande och tillämpning såväl bland folken i medlemsstaterna blandsom
folken i områden under deras överhöghet ur Inledningen.

Trots deklarationen inte folkrättsligtär bindandeatt erkänner de
flesta medlemsländerna dess grundläggande betydelse vilket kan sägas

den högre vanligän rekommendation. Vissa länderstatusge en en
hänvisar till den i sina konstitutioner.

Några de 30 artiklarna i deklarationen fängsladerör Iav personer.
artikel 5 Ingen må förutsättas eller omänskligattanges tortyr grym,
eller förnedrande behandling eller bestraffning. Enligt artikel 9 må
ingen godtyckligt anhållas, fängslas eller landsförvisas. artikelI 11
stycke finns1 regel gäller anklagatsen som personer som men
dömts: Envar, blivit anklagad för straffbar gärning, har rättsom att
betraktas oskyldig till dess hans skuld blivit lagligen fastställd vidsom
offentlig rättegång, under vilken han åtnjutit alla för sitt försvar nödiga
garantier.

3.2.2 Standard minimiregler för behandling internerav

FN:s resolution standard minimiregler för behandling internerom av
den 30 augusti 1955 FN kongress rörandeantogs förhindrande:s av

brott och behandling brottslingar. FN ville lägga fast standardreglerav
skulle följas medlemsländerna i deras arbete med utvecklasom av att

fängelsesystemen.
dessaI minimiregler återfinns bestämmelser kategoriåtskillnad,om

inkvartering, personlig hygien, kläder och sängutrustning, gymnastik
och sjukvård, disciplin och straff, tvångsmedel, kontaktsport, med
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förflyttningägodelar,religion, förvaring intememasyttervärlden, av
utbildning ochinspektion, arbete,anstaltspersonal,interner,av

psykiskt sjukabehandlingfinns reglerVidarerekreation etc. avom
anhållna ellersitterinternermentalt abnorma interneroch samt somav

rättegång.avvaktar
det inte finns någontillbilaga Med hänsyniReglerna återges att

den engelskaöversättning återgessvenskofficiell texten

konventionerinternationellaFN:s3.2.3

rättigheternamänskligadeförklaringuniversellaFN:sSedan om
rättigheternamänskligaför dekommissionarbetade1948 FN:santagits

konvention iutforma ämnet.medmånga årunder att en
16generalförsamling denFN:sresulterade iarbeteDetta att

kon-Internationelladelskonventioner,två1966december antog
delsrättigheter,kulturellaochsocialaekonomiska,ventionen om

rättig-politiskamedborgerliga ochInternationella konventionen om
fakultativtocksåkonventionenTill denheter. ettantogssenare

enskildaförbestämmelserinnehåller rättprotokoll personeromsom
rättigheterdekränkningarsigbesvära garanterasöver somatt av

konventioner.till dessaanslutit sigSverige harkonventionen.genom
rättigheterkulturellaochekonomiska, socialaKonventionen om

minimirättig-vissaavseddabestämmelserinnehåller att garantera envar
Konventionenhänseende.kulturelltochsocialtekonomiskt,iheter
arbetsvillkor,ochrättvisaarbete, tilltillbl.a. rätten gynnsammaupptar

tillhälsovård ochtilltrygghet,till socialarbetsförhållanden,sundatill
direktinga regler ärkonvention innehållerutbildning. Denna som

fängelsestraff.verkställighetvad gällertillämpliga av
behandlarrättigheteroch politiskamedborgerligaKonventionen om

förrättighetergällerdeträttigheterna. Närmänskligatraditionellade
ochartiklarna 7framför alltfängelsestrafftilldömts ärsompersoner

och intresse:110, momenten av

Artikel 7
elleromänskligförellerförmå utsättasIngen tortyr grym,

Särskilt måbestraffning. sittbehandlin eller utanförnedrande ingen
vetenskapligaellermedicinska experiment.samtycke örfria utsättas

Artikel 10
medochbehandlas humantskallfrihetsinberövatsEnvar som

värde.inneboendemänniskansföraktning

skallfångarbehandlingenmedsyftetväsentliga varaDet av
skallUngdomsbrottslingarrehabilitering.socialabättring ochderas
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hållas åtskilda från och efter deras ålder och rättsligavuxna ges en
ställning avpassad behandling.

I propositionen angående godkännande de båda internationella kon-av
ventionerna och det fakultativa protokollet anförde föredragande
statsrådet beträffande konventionen medborgerliga och politiskaom
rättigheter bl.a. följande:

Bestämmelserna i 10 behandlingenart. om av personer som
berövats friheten i sinaöverensstämmer allmänna drag med den syn

hithörandepå spörsmål vedertagen iär Sverige. I väsentligasom
delar artikeln de vid FN:s första kongress angåendemotsvarar
förhindrande brott och behandling brottslingar år 1955av av

Standard Minimum Rules. De principer, dessaantagna reglersom
vilar på, redan långt tidigare vägledande svensk kriminal-var inom
vård, och någon anledning till tvekan Sverige väl nåränattom mer

till den standard, 10 syftar till, finns inte. Jag villart.upp som
emellertid peka på några detaljfrågor kan uppkomma i dettasom
sammanhang.

Föredraganden vidare bl.a. klausulen i 3tar attupp mom. om
ungdomsbrottslingar, dvs. dömts för brott, skallunga personer som
hållas åtskilda från vuxna.

Vad sedan angår de dömts till frihetsstraff vill jagpersoner som
först framhålla konventionens bestämmelser har mycketatt en
begränsad tillämpning svenska förhållanden eftersom enligt 26
kap. § brottsbalken4 den under 18 år inte fårär dömas tillsom
fängelse det inte finns synnerliga skäl därtill. förAven denom som
fyllt 18 inte 21 år föreskrivs restriktiv användningmen en av
fängelsestraff. Enli 25 § lagen 1964:541 behandling it om
fångvårdsanstalt gäl vidare, vid de intagnas fördelning ochatter
behandling hänsyn skall bl.a. .till deras ålder. Icke desto mindretas
kan det någon gång förenligt med lagöverträdaresvara en ung
intresse, han placeras i anstalt tillsammans med äldre lagöverträ-att
dare. I varje fall inte åtagande i dennaettsynes man genom
konvention böra binda sig för avstå från tillämpa sådanaatt att
kriminologiska behandlingsmetoder innebär och gamlaattsom unga
lagöverträdare blandas med varandra. Ett svenskt förbehåll på denna
punkt därför motiverat.synes

l övrigt föreslogs i propositionen förbehåll beträffande dels artikel 14
föreskriver ingen får rannsakas eller straffasmoment att nyttsom

för brott, för vilket han redan blivit fälld till eller frikänd,ett ansvar
dels beträffande artikel 20 föreskriver all krigspro-moment attsom
paganda skall förbjuden i lag.vara

Föredraganden föreslog vidare ratificeringen det fakultativaatt av
protokollet proceduren för klagomål från enskilda bordeom personer
förenas med förbehåll. Innebörden föreslogs bli kommittéFN:sett att
för de mänskliga rättigheterna inte skall kunna framställningpröva en
från enskild det framkommer ärende ellerären attperson, om samma
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iprövningellerundersökninginternationellföremål för annanvarithar
form.

propositionenserinrantillanledninginte motfannUtrikesutskottet
medenligheti1971november26beslutade denRiksdagenförslag.

sö 1971:42.1971:125,propositionen prop.

frihetsberövadeförskyddtillPrinciper personer

resolution1988decemberden l omgeneralförsamling enFN:s antog
frihetsbe-formnågonunderallaskydd för avtillprinciper personer

grundfrihetenberövatsgällerPrincipernarövande. sompersoner
fängelse.iintagningellerhäktninganhållande,av

dettillhänsynMed2. atti bilagahelheti sinåtergesPrinciperna
denspråket återgessvenskatillöversättningofficiellnågonfinnsinte

engelska texten.

barnkonventionFNzs

rättigheter.barnetskonventionenFN1989november om20 antogDen
träddeSverige,bl.a.20ratificeratshade stater,konventionenSedan av

konventionenratificeradeSverige1990.september2kraft denden i
punkt.någonsig påattutan reservera

rättigheterdegångenförsta somförharkonventionenGenom
isamlatsår18 etttillungdomarochbarnallatillkommer upp

störstärbestämmelserDedokument. avbindande somfolkrättsligt
iåterfinnsfängelsestrafftilldömtsgällervadintresse sompersoner

skallbarnfrihetsberövatvarjebl.a.stadgas attDärartikel 37.
inneboendemänniskansförrespektmedochhumantbehandlas

ålderi desshosbehovenbeaktar personeroch sättvärdighet ett som
varjeskallSärskiltvidareföreskrivspunktIpunkt c. samma

kanintedetfrån ansesåtskilthållasbarn omfrihetsberövat vuxna,
undantags-iskall,ochdetta, utominte görabästabarnetstill attvara

ochbrevväxlingfamiljsinmedkontakthålla genomfall, ha rätt att
konventionennämndatidigare omi denpåpekaskanHärbesök. att

10artikelifinns ett merrättigheterpolitiskaochmedborgerliga
frånåtskildahållasskallungdomsbrottslingarpåkravlångtgående att

reserveradekonventiondennaratificeringenVidintagna. avvuxna
punkten.densigSverige
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3.2.4 Europarådets konventioner m.m.

Europakonventionen de mänskliga rättigheternaom m. m.

Sedan FN generalförsamling år 1948:s antagit den universella
förklaringen de mänskliga rättigheterna utarbetadesom inom Europarå-
det konvention för rådets medlemsländer.en Den 4 november 1950

grundläggandeantogs konvention fören Europa mänskligaom
rättigheter, den europeiska konventionen angående skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema. Konventionen
trädde i kraft den 3 september 1953 erforderligtnär antal med-
lemsländer hade ratificerat den. Till den europeiska konventionen finns
åtta tilläggsprotokoll har i kraft.trättsom

Av de rättigheter ingår i FN:s universella förklaringsom detär
endast de medborgerliga och politiska rättigheterna återfinns i densom
europeiska konventionen, medan de ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheterna ingår i den europeiska sociala stadgan den 18 oktober
1961.

Den bestämmelse i Europakonventionen intresseär när detsom av
gäller verkställighet fängelsestraff är artikel Enligt denav be-
stämmelsen må ingen förutsättas eller omänsklig ellertortyr fömed-
rande behandling eller bestraffning. Sveriges riksdag godkände år 1952

Sverige SÖanslöt sigatt till konventionen 1952:35.

Europarådets fängelseregler m.m.

FN:s standard minimiregler för behandling interner på internationellav
nivå följdes efter 20-tal årett europeiska regler. Europarådetav antog
den 19 januari 1973 resolutionen Standard minimiregler för behandling

fångarinterner prisoners. Innehålletav motsvarade i princip FN:s
standard minimiregler från år 1955.

Reglerna har sedermera reviderats och Europeiskaersatts av
fängelseregler, den 12 februariantagna 1987 Europarådetsav
ministerkommitté. De gällande principerna för behandlingnu av
fängslade i Europarådets medlemsstater återfinns i detta dokument.

Ministerkommittén rekommenderar medlemsstaterna låta sigatt
vägledas i praxis och lagstiftning principerna i fängelsereglerna.av
Reglerna omfattar principer för

fångvårdens administration intagning, registrering, placering och-
klassificering fångar, inkvartering, kläder,av sjukvård, dis-mat,
ciplinära frågor, information, kontakter med yttervärlden etc.

personal-
behandlingsmålsättning och anstaltsregimer arbete, utbildning,-

fysisk träning, frigivningsförberedelser m.m.
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sinnessjuka ochfrihetsberövade häktadekategoriersärskilda samt-
fångarpsykiskt störda m.m.

fängelsereglertill europeiskarekommendationMinisterkommitténs
gjorts inom Kriminal-översättning,2 i svenski bilagaåterges somen

vårdsstyrelsen.

tortyrkommitténeuropeiskaDen m.m.

klagomålförjudiciellaEuroparådetskompletterasyfteI systematt
medkonventionenartikel 3 ikränkningarpåstådda systemettöver av

ministerkommitté den 26Europarådetskaraktärförebyggande antogav
ochförhindrandekonvention tilleuropeiskjuni 1987 tortyraven

bestraffning.ellerbehandlingförnedrandeomänsklig eller
för bildandetprocedurreglerinnehållerKonventionen enav

frihetsberövadeförhindrandekommitté tilleuropeisk tortyr avm.m.av
besöka dekunnatortyrkommittén skalleuropeiskaDenpersoner.

sin frihetberövadedärkonventionsstaterna äriplatser personer som
kränk-olika formerförebyggauppgiftplacerade. Dess ärär att av

frihetsberövadedet gällersärskiltpåtala brister, närningar attgenom
kommitténskallbesökEfter avslutaträttigheter. enavgepersoners

därvidkanKommitténgranskats.hardentill statrapport som
harförbättringartänkbaragenomförarekommendera menstaten att

förkommitdetuttala sigoch skall intefunktionrättskipandeingen om
beslutSverige hareuropakonventionen.kränkningar avgenomav

198788: 133,konventionen prop.godkäntjuni 1988den 9riksdagen
sjufebruari 1989 sedanträdde i kraft den 1rskr 392. DenJuU 41,

den.ratificerathadestater
kriminal-bl.a.varvidSverige i maj 1991Tortyrkommittén besökte
i Sverigeinspekterades. BesöketHinsebergKumla ochvårdsanstalterna

lottdragning.bestämdes genom
1992februariregeringen isvenskalämnades till deI rapport somen

och kommentarerrekommendationerkommittén antalframförde ett
punkter.vissainformation påbegärdeområdenskildavittinom samt

uppdrag.inom vårtliggerkommitténde frågorNågra tog uppav
ochaugusti 1992yttrande iförstahar iregeringensvenskaDen ett

åtgärderredogjort för de1993i februariyttrandeslutligti somett
Ikommitténsanledningmedeller planeratsvidtagits rapport.av

specialavdelningar,gällerarbete dettill vårthänvisas näryttrandena
skallpsykiatrisk vårdbehovintagnasdebeträffande frågan hur av

bestraffningssystemet.disciplinäradetifrågatillgodoses samt om
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anstaltsvårdenimedelochMål4

m.m.

karaktär.övergripandevi frågorbehandlaravsnittdettaI merav
detoch hurstraffteorierförredogörelsemedinledsAvsnittet en

uppbyggt.detoch hur ärframharstraffrättssystemet växtsvenska nu
verkställighetbestämmelsernaför hurockså avredogörVi om

ochövervägandenmedavslutasAvsnittetutformade.fängelsestraff är
delsanstaltsvården,imedelmål ochdelsbeträffande an-förslag

staltsindelningen.

Straffteorier4.1 m.m.

finnasdetmåstefungerasamhälle skallutvecklat normer.För ettatt
föranledersådanaöverträdelsernödvändigt ärLika normeratt av

inofficiella,samhälle äriMångasanktion.form ettnågon normerav
sanktio-officiellainte någranaturligtvisharoch den typen normerav

betydelsefullaflestaemellertid desamhälle ärmoderntI meraettner.
påsanktioner ärmångaochformerofficiellaibeslutadenormer

med-försökerOftaförfattningsreglerade. styramotsvarande sätt man
fungerandeupprätthållaochskapa etthandlanden attborgarnas genom

utmärksstraffsystemkanförenklat säga ettNågot attstraffsystem. man
straff.med hotförenadenormöverträdelser är omattav

dessochstraffsystemetgällerfrågorkriminalpolitikMed somavses
ochkontrollensfrämstomfattarKriminalpolitikentillämpning.

kriminalpolitiskadenhandhavande. Iochutformningsanktionernas
åtgärdertillförhoppningartidigarefästes att genomdebatten manstora

normefterlevnad.gradenpåverkaskulle kunnaområdendessapå av
straffsyste-förändringarenighetbreddet rådatorde att avNumera om

samhället äninormefterlevnadenförbetydelse manmindreharmet
antagit.tidigare

varförframförtsteorierolikamångalopp har manårensUnder om
brukarManmeddelademänniskor överträttbestraffaskall normer.som

efter dethuvudgruppertvåteorier idessadela inskälpraktiskaav
samhällsskydd.ochvedergällningstraff, nämligenmedsyftetangivna
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Teoriema vedergällning brukar benämnasävenom absoluta
straffteorier. Enligt dessa teorier straffetär mål i sig. Denett orätta
handlingen skall lämpligt straffavvägt ögaett försonas genom Öga,-
tand för tand. I äldre tider synpunkten straffet hadeattvar ett
egenvärde framträdande. Numera de absoluta straffteoriemamer anses
inte särskilt gångbara. Men det kan ifrågasättas inte vedergäll-nog om
ningstankar allt finns med i bilden idag,trots även åtminstone indirekt.

Teoriema bygger på tankar samhällsskydd de relativasom om -
straffteoriema utmärks straffet medel förattav ettanses vara att-
uppnå visst mål. Dessa teorier försökerett förklara straffet utifrån mer
rationella grunder, nämligen upprätthålla ordningen i samhälletatt och
skydda den enskilde övergrepp. De relativa straffteoriemamot delas
i sin i två skildatur teorier individualpreventionupp ochgrupper: om
teorier allmänprevention.om

Enligt de individualpreventiva teorierna skall straffetman genom
påverka den dömde inte begå brott i fortsättningen.att Detta kan
åstadkommas oskadliggörande, dvs. ingripandegenom ett mot
gärningsmannens tillfälligt eller hindrar honomperson som permanent
från begå brott. Den eftersträvadeatt effekten kan också åstadkommas

individuell påverkan så förändrar den brottsligegenom att ellerman
hans miljö och därmed undanröjer de direkta orsakerna till hans
brottslighet. Individualpreventionen slutligen kunna verkaanses genom

den brottslige avskräcks frånatt begå brott; straffet skall innebäraatt
sådant obehag han i fortsättningen avhåller sig frånatt begå brott.att

Enligt de allmänpreventiva teorierna skall straffet främst verka
avskräckning. Tanken hotetår straff skallgenom avhålla denatt om

funderar på begå brott från detta. Allmänpreventionsom att göraett att
kan vidare uppnås moralbildning och moralförstärkning. Lagengenom

vilka handlingar är Därigenomorätta.anger som antar attman
medborgarnas moral och värderingar påverkas längrepå sikt och att
de därigenom avstår från begå brott.att

4.2 Straffrättssystem

4.2.1 Tiden före brottsbalken

I äldre tider användes främst olika former kroppsstraffav som
sanktionsmedel. Vanliga strafforrner då ris, piskning, gatulopp ochvar
liknande. Man använde olikaäven skamstraff, kunde lagöverträ-t.ex.
daren dömas sitta vid pålen eller underkastas brännmärkning.att

Metoden straffa människor frihetsberövandenatt framväxtegenom
under 1600-talet. Till början riktades frihetsberövandena fattigaen mot
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sig påkunde försörjaintemänniskorochlösdrivare, tiggare som
anstalter,utsträckning iplacerades imänniskorDessalagligt sätt. stor

skulleanstalternaMålsättningenskulle arbeta.de intagnadär attvar
1700-taletvinst. Undervisshelstsjälvförsörjande och även gevara

avseddaanstalterDessafram i Europa.fängelseregentligaväxte var
ofta det viktigasteutgjorde dåStraffarbetebrottslingar.föruteslutande
kroppsstraff, ochbruketminskadestraffet. Samtidigtiinslaget av

strafformen.huvudsakligadenfängelsestraffet kom bliatt
föras tillbakagrundelementkan i sinastraffsystemnuvarandeVårt

År lagen hadestrafflag. Denfick Sverige1864l800-talet.till nyen
huvudsakigrundadesförslagKommitténslagkommittén.förberetts av

individualpre-allmänpreventiva skälsåvälpreventionstanken;på som
centralaFrihetsstraffet blev denmotiv.anfördesskälventiva som

lindrigare brott.förbehöllsBötesstraffetsanktionen.
den s.k.prägladesstrafflag1864 årsantagandetefterTiden avav

strafformernaolikai deInnehålletgenombrott.behandlingstankens
grad till deni högkoncentreradessuccessivt. Intressetförändrades

därför iträddefunktionStraffets socialamiljö.dennesbrottslige och
differentieratförbanade i sin vägförgrunden. Detta etttur mer

individualpreventiva idéernaledde de1900-taletUnderpâföljdssystem.
straffrättssys-klassiskafrån detinnebarreformertill skilda avstegsom

ochrättvisapåkännetecknades kravenbl.a. pro-temet, avsom
straffmätning. Deoch vidstraffsatserfastställandetportionalitet vid av

vika.grad ficki högintressendessainnebarströmningarna attnya
vadbedömasärskilt fallvarjeisig i ställetinriktadeMan att som

för-egenskaper ochpersonligagärningsmannenstillmed hänsyn
avhållahonomför förmåändamålsenligtkunde atthållanden attvara
sådanamöjligtansågs görabrott. Detbegåfrån attsig att nya

brottslighetensteorierfrånutgångspunktmedbedömningar om
till skötsam-hänsynborde sålundastraffbestämningenVidorsaker. tas

menade kortaMansocial anpassning.förgod attochhet prognos
drabbadede främsteftersomborde förekomma,frihetsstraff inte

kriminella. Detta synsättmeningegentliginte ilagöverträdare varsom
i frihet.kriminalvårdförbanade väg

präglades1900-taleti börjansanktionssystemetUtformningen avav
kritiskThyrénThyréns tankar.Johan C Wutsträckningi varstor av

fängelse ochmenadevedergällningsteorin. Hanklassiskaden attmot
straffDessaipåföljdernanormalade togstraffarbete systemet.var

kriminalitethos vilkennormalbrottslingenpâThyrén sikteenligt var,
andra huvudgruppendenFörsamhällsfarlighet.typiskpå avsymtom

alkoholisera-abnorma,kriminella,kronisktminderåriga,brottslingar -
skyddsåtgärder.s.k.karaktär,ingripandenkrävdesm.fl.de annanav-

livlaglydigttillåteranpassningförsaknadesförutsättningar ettOm
tredjeBeträffande dentid.längreföroskadliggörasbrottslingenskulle
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s.k. tillfällighetsbrottslingar, kunde däremot välja andragruppen, man
påföljder frihetsstraff.än

År 1906 infördes villkorlig dom i Sverige. Villkorlig dom kom att
tillämpas i mycket utsträckning. individualpreventivaDe tankarnastor
fick iäven andra hänseenden betydelse för sanktionssystemets
utformning. Institutet villkorlig frigivning tillskapades. Detta ansågs
förbättra anstaltsdisciplinen och inverka förmånligt den intagnes
karaktär, eftersom han kunde få viss del verkställighetstidenen av
efterskänkt han visade sig skötsam.om

De tidsobestämdatvå påföljdsformerna förvaring och internering
infördes år 1927. Dessa påföljder, inte utgjorde straff utansom
benämndes skyddsåtgärder, motiverades individualpreventiva skäl.av
Förvaring avsedd för brottslingar sinnesbeskaffenhet avvekvar vars
från det normala och internering för återfallsförbrytare med normal
sinnesbeskaffenhet.

Önskemålet straff med skyddsåtgärderersätta särskilt starktatt var
gälldedet ungdomar,när och år 1935 infördes påföljden ungdoms-

fängelse. Denna påföljd sikte äldre ungdomar vid tid-tog som
punkten för brottet inte hade uppnått 21 års ålder. För särskiltatt
markera påföljden innebar behandling uppfostran och utbildningatt - -
och motverka den fick straffkaraktär benämndes institutionernaatt
ungdomsanstalter och de intagna kallades elever.

4.2.2 Brottsbalken

År 1938 tillsattes strafflagberedningen för föreslå reformer inomatt
påföljdssystemet.

Strafflagberedningen straffrättskipningenansåg hadeatt renten
praktisk uppgift skydda samhället brott. Detta krävde enligtatt mot
beredningen differentierat påföljdssystem så de åtgärderett att som
samhället in kunde till gärningsmannens situation i detsatte anpassas
enskilda fallet. förslagPå beredningen genomfördes efter hand fleraav
viktiga reformer. kanHär särskilt lagen åtalseftergift förnämnas om

lagöverträdare. l betänkandena Enhetligt frihetsstraff SOUunga
1953: och Skyddslag17 SOU 1956:55 lämnade beredningen förslag

kom bilda underlag för BrB:s sanktionssystem.attsom
Förslaget till skyddslag inleddes med allmän principdeklaration.en

Enligt denna hade samhällets kriminalpolitiska åtgärder till uppgift att
skydda samhället och dess medlemmar brottslighetmot attgenom
förebygga brott. Vid lagstiftning på området borde därför i förstaman
hand efter åstadkomma effektivasträva medel för brottsprevention.att
Strafflagberedningen, ansåg den i sina förslag hade tillgodosettattsom
detta krav, menade hänsyn måste till de praktiska förhållandena,att tas
rättssäkerheten och humanitet.
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vårdskyddslagtillförslagberedningensprincip iviktig attEn var
straff. Beredningenskulleutsträckning ersättabehandling ioch stor

eftersom den rättssyste-straff skulle slopas,beteckningenföreslog att
oberättigad.skyddsåtgärd ansågsstraff ochmellanskillnadenmatiska

brottslig-samhällsskyddsyftetjänadepåföljder motAlla somsamma
hade tvåbehandlingenochvårdenmenadeStrafflagberedningenhet. att

vårdbehövande ochdenrehabiliteraskulle inriktasändamål. Den att
liv. Denlaglydigtlevadenneförförutsättningarbättre ettskapa att
vårdbe-denfunktionbrottspreventivockså ha attskulle genomen

omhändertagandetlängedärigenom såochhandhövandc togs om
begå brott.frånhindradesfullständigtmindreeller attvarade mer

vidtill budsmöjligheterföljandestodstrafflagberedningenEnligt
åtgärderingripandeområde. Omkriminalrättenslagstiftning mer

denbrottslingenvidbordenödvändiga,ansågs attinte stanna geman
konstaterardomstolelleråklagarmyndighet attligger ivarning attsom

lVillkorlig dom.elleråtalseftergifttillledervilketförövats,brott
tillgå,påföljderberedningenenligt attfall fannsövriga tre typer av

Bötesstraffet in-anstalt.ioch vårdi frihetvårdböter,nämligen
övrigastraff, medanbehandlinginte någonnefattade ett rentutan var

behandling.påföljder var
förslaget.ialltsåfickindividualpreventiva idéerna stort utrymmeDe

kunnaansågspåföljdernafrihetsberövandedebl.a.innebarDetta att
ickesärskilt på detroddebehandlingsskäl. Manochvård-motiveras av

vilkaskyddsintemering,ochskyddsfostranpåföljdernatidsbestämda
intemering.ochförvaringrespektiveungdomsfängelseskulle ersätta

frihetkriminalvård iförslagetigrundtankeviktig attEn varannan
anstaltsbehandling. Dentillalternativpositivt typenskulle utgöra ett

särskiltanstaltsbehandling,framförföreträdeskulle havårdav
lagöverträdare.beträffande unga

förskyddslagförslagetblev utsattremissbehandlingenUnder om
tillräckligtstrafflagberedningen intebl.a.menadeKritikernakritik. att

uppgifterallmänpreventiva utansanktionssystemetstilltagit hänsyn
sigvändefrihet. Mankriminalvård ialltför utrymmestortgett

medföraansågsterminologinförändradedensärskilt ensommot
ochstraffochbrottmellansambandetförsvagningolycklig avav

funktion.moralbildandestrafflagstiftningens
föredragandeinstämdebrottsbalktillförslagmedpropositionenI

iBestämmelserna10.1962:kritikeni prop.departementschef delvis
utgjorthakanutsträckning sägasi vissutformningfick enBrB somen

grunden förprincipiellariktningarna. Dende bådamellankompromiss
stadgades rättenDär§ BrB.kap. 7 attiuttrycktes 1påföljdsvalet
upprätthålla allmänförkrävesvadiakttagandemed attskulle somav

ägnadskallpåföljden attavseende vidsärskilt fästalaglydnad, att vara
samhället.ianpassningdömdesdenfrämja
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Departementschefen uttalade i propositionen vid avgörandeatt om
frihetsberövande eller icke frihetsberövande påföljd skall användas bör
utgångspunkten kriminalvård i frihet böratt användas ivara största
möjliga utsträckning. Dock framhölls samtidigt vikten deattav
allmänpreventiva Synpunkterna beaktades. Mot den bakgrunden borde,
framhöll departementschefen vidare, försiktighet iakttas vid strävan att
inskränka användningen frihetsberövande påföljder. Prop. 1962: 10,av
del C, 59.s.

Vid BrB:s tillkomst innehöll denna påföljderna fängelse, intemering,
ungdomsfängelse, skyddstillsyn, Villkorlig dom, överlämnande till
särskild vård böter. balkenI fanns också särskiltsamt påföljdssys-ett

för krigsmän.tem
Som förekomnämnts redan BrB trädde i kraftnär kritiskovan en

diskussion rörande balkens påföljdssystem. Kritiken tilltog i styrka
under de följande åren. Den ledde dock inte till något resultat förrän
år 1974, då det ansågs lämpligt avskaffa påföljden ungdoms-att
fängelse. En utredning tillkallades för frågoröverväga hängdeatt som

med sådan förändring. Utredningen avlämnadesamman sitten
betänkande år 1978. Ungefär samtidigt lämnades rapporten av en

BRÅ BRÅ-rapportarbetsgrupp inom 1977:7 Nytt straffsystem.
Rapporten innehöll reformprogram täckte de flesta frågorett som som
hade tagits i den då aktuella kriminalpolitiska debatten. Arbets-upp

ägnade särskilt intresse den ideologiska grunden förgruppen ett nytt
straffsystem och frågan hur påföljderna borde utformas.

Betänkandet ungdomsfängelse ledde till lagstiftningom genom
vilken den påföljden avskaffades år 1980 prop. 1978792212. Kritiken

de tidsobestämda straffen leddemot vidare till den andra tidsobe-att
stämda påföljden, intemering, utmönstrades sanktionssystemetur
påföljande år prop. 198081:76.

År 1979 tillkallades Frivårdskommittén och Fängelsestraffkommittén
för göra allmänatt översyn påföljdssystemet. Frivårdskom-en mer av
mittén skulle enligt sina direktiv i huvudsak sig frågan denta an om
framtida utformningen kriminalvård i frihet och alternativ tillav
frihetsstraff. Fängelsestraffkommittén skulle å sin sida främst behandla
frågor hängde med frihetsstraff. Båda kommittéemasom samman
avlämnade betänkanden har lett till lagstiftning. På förslagsom av
Fängelsestraffkommittén sänktes således âr 1981 allmänna minimum
för fängelsestraff till 14 dagar prop. 198081:44 och reformerades
reglerna Villkorlig frigivning åren 1982 och 1983om prop.
1981822153 respektive 198283:85. Vid sistnämnda tillfälleprop.
ändrades också efter förslag Frivårdskommittén reglernaav om- -
villkorlig dom och skyddstillsyn. På grundval Frivårdskommitténsav
slutbetänkande alternativ till frihetsstraff infördes år 1988 institutetom
kontraktsvård prop. 198687: 106. Förändringar i de särskilda vårdpå-
följderna har också gjorts under de åren.senaste
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i Fängelsestraffkommitténs huvudbctänkandc harEfter förslag
betydelsefullagenomförts omfattande och principiellt mycketnyligen

Ändringarna, ipåföljdssystem. har sin grundändringar i BrB:s som en
inneburitpreventionsteoriernas betydelse, har bl.a.förändrad påsyn

straffmätning införts ipåföljdsval och harbestämmelseratt omnya
198788:120 30.balken. Prop. s.

departementschefen stadgandet i kap.framhöll 1lagförarbetenaI att
förutsätterbestämmelseri likhet med vissa andra§ BrB har,7 attsom

fallet, för betydandeenskildadomstolen i detgör utsattsen prognos
berättigade det kriminalpolitiskainte gällt det ikritik. Kritiken hade att

hadeförebygga brott; i ställetintressetarbetet i sig bör attstyras av
fallet imöjligt i det enskildai praktiken intedetbetonats är attatt

sådantolika påföljder påbedöma effekterna sättförväg ett somav
Departementschefen erinrade vidarefömtsätter. närlagstiftningen att

det mindreallmänna laglydnaden hade detdet gällde den attsagts var
praxis kanavgörande allmänenskilt än antasett vara avsomen

samhället hade det påanpassning ifråga den dömdesbetydelse. I om
behandlingsforskningenkriminologiskadenmotsvarande sätt attsagts

ochskiljer sig i så liten gradolika påföljdereffekternahade visat att av
fallet såenskildaförutse utfallet i detförutsättningarna attatt var

välgrundadnågonregel knappast möjligtdet göradåliga attatt varsom
bedömning. 32.individualpreventiv A. prop. s.

tillpreventionsteoriemaFängelsestraffkommittén hade tagit enupp
ocksåKommittén hadeallsidig behandling. prövatomfattande och

beslutsfattandetdet kriminalpolitiskabetydelse på olika nivåerderas av
sig till grunddra-Departementschefen anslöt66 ff.SOU 1986: 14 s.

förpreventionsaspekternas betydelsekommitténsi omresonemanggen
tillämpning.utformning ochstraffsystemets

betydelsepreventionsteoriernasFängelsestraffkommitténs åsikter om
enligt följande.sammanfattaskan

uppgift motverka brott.straffsystemetsKommittén framhöll är attatt
förförsta handkommitténs uppfattning det iEnligt är ett ansvar

preventionsaspekternautforma straffsystemet sålagstiftaren attatt
enhetliglegalitet ochdetta går kraventillgodoses överututan att

bördomstolarna intemenade kommitténrättstillämpning. Däremot att
hänsynindividualpreventivasig allmän- ellertillmätaåläggas att vare

enskilda fallet.självständig betydelse i detnågon
verkahuvudsakligenkommitténAllmänpreventionen torde enligt

ochfastdärtill upprätthållenstraffhot i anslutningochlagens engenom
tordestraffhotet inte Detpraxis visar ärkonsekvent tomt.att varasom

förbetydelsei sig kanenskilda domarsällan antas vara avsom
domstolarnamöjligt förvidare knappastallmänpreventionen. Det attär

påföljdvissvilken inverkanbedömningkvalificeradnågongöra enav
fall få för denenskilt kanstraffet ihöjningeller viss ettaven

införlikhetkravet påstrider ocksålaglydnaden.allmänna Det mot
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lagen i det enskilda fallet allmänpreventiva skäl avvikelseratt göraav
från sedvanlig påföljdsbestämning. Utgångspunkten för påföljdsbe-
stämningen bör därför enligt kommittén hur klandervärt ettvara
förfarande bedöms eller med andra 0rd hur högt straffvärde detvara
eller de brott har skall föranleda påföljd.som en

Inte heller individualpreventiva hänsyn borde enligt kommittén
självständig grundutgöra vid påföljdsbestämningen i det enskildaen

fallet. Att vård- eller behandlingsaspekter skulle användas som
självständiga grunder för bestämma längden på fängelsestraffatt ett
eller storleken bötesstraff enligt kommittén uteslutet.ettav var
Kommittén menade vidare fängelsestraff, den vård ochatt trots
behandling förekommer, allmänt har effekternegativa för densettsom
intagne. Dessa effekter längre verkställighetstiden är.accentueras
Någon rimlig möjlighet för domstol förutse anstaltsvistelseatt atten en
i enskilt fall skulle lämna för framgångsrik behandlingett utrymme en
finns inte.

Fängelsestraffkommittén avvisade vidare inkapacitering, dvs.
oskadliggörande, straffmätningsgrund såväl den anledningen attsom av
det tveksamt får några brottsminskande effekter ochvar om man som -
kanske främst från rättvisesynpunkt. Den grundläggande frågan vid-
diskussionen inkapacitering med vilken grad säkerhetärom av man
kan identifiera kommer begå framtiden.brott iattpersoner som
Tillgängliga forskningsresultat visar förutsägelser individuellaatt om
återfallsrisker mycket svåra, för inteär omöjliga medsäga göraatt att

tillräcklig grad säkerhet. Kommittén detansåg således otänkbarten av
inom för den sedvanliga straffmätningen möjligheteröppnaatt ramen

hänsyn till intresset inkapacitering i det enskilda fallet.att ta av
När det gäller påföljdsvalet framhöll kommittén individualpreven-att

tionstanken den klassiskaär grunden för det differentierade på-
följdssystemet. harDet varit vanligt lagstiftningen inteatt ger
domstolarna ledning för tillämpningen just individualpre-än attannan
ventiva hänsyn skall beaktas. Enligt kommitténs uppfattning detvar
naturligt lagstiftaren preciserade regler sökeratt genom mera ge
domstolarna vägledning för påföljdsvalet. Intresset kunna beaktaattav
omständigheter hänför sig till den tilltalades tordesom person
härigenom kunna tillgodoses bättre med nuvarande Tillän system.
detta kommer sådan ordning möjlighetöppnaratt attman genom en
beakta rättfärdighets- eller billighetshänsyn enligt kommitténssom
uppfattning väl kunde förtjäna beaktas vid påföljdsvalet, heltatt
oberoende individualpreventiva effekter.av

Fängelsestraffkommittén påpekade vidare omständighetatt en som
i praxis i hög grad påverkar påföljdsbestämningen frågadetär ärom

återfall. En rad olika förskäl brukar åberopas så bör ske.attom
Också enligt kommitténs uppfattning naturligtdet och rimligt attvar
återfall bör påverka såväl påföljdsval straffmätning. Med hänsynsom
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och ivarför, hurfinnsuppfattningarskildade mångatill omsom
emellertidansågbetydelsetillmätasåterfall börutsträckningvilken

lagbestämmelser skaparväsentligtdetkommittén attatt genommanvar
praxis.konsekventenhetlig ochförunderlag en

övervägande-FängelsestraffkommitténSammanfattningsvis ansåg att
för beslutentill grundliggabordeeffekterna intepreventivadeomna

fallen.enskildai de
förut-däremotkommitténenligtförelågverkställspåföljdernaNär

Även inteolikahänsyn på sätt.individuellasättningar manomatt ta
möjligheterkriminalvårdensförväntningar attorealistiskahabör
uppfattningkommitténsenligtdetde dömda,rehabilitera avvar

ochhumanbedrivamöjligheternaförbetydelseavgörande att en
inomambitionenbehållerkriminalvård attmeningsfull ramenatt man

hjälpochstödmöjligtlångtpåföljderna såådömdaför de genomsom
församhället. Inomianpassningdömdasdeunderlättasöka ramen
deminskaförinkrafterallasåledes sättasfängelsestraffet borde att

Storaden intagne.frihetsberövandet förverkningarnanegativa av
tillför komma rättakommittén görasborde enligtansträngningar att

såför sättproblemsocialapersonliga ochintagens attmed en
Också in-straffverkställighet.brottslighet efterförriskenminska ny

verkställig-godtaskommitténenligtkundekapaciteringssynpunkter
brottslighetfortsattellerför rymningriskbordehetsplanet; så t.ex.

vistelsetillmöjlighetelleranstaltsplacering utompåverkakunna
anstalt.

igrunddragentilldepartementschefenanslöt signämntsSom ovan
irollpreventionsteoriernasFångelsestraffkommitténs omresonemang

detdepartementschefenframhöllVidare attstraffrättskipningen.
ändamålstraffsystemetsfrågaikunde ytterstaknappast sättas varatt

lagstiftarenföruppgiftdet primärtliksommotverka brott att var enatt
fann departe-Slutligentillgodoses.kundeändamåldettatill attatt se

gälldedettyngdpunkten näruppenbartheltdetmentschefen attatt var
påliggasamhället måsteanpassning iden dömdesfrämjaintresset att

Departementschefenverkställigheten.underföretasåtgärder som
35.följandevidare a.anförde prop. s.

de allmännabeaktakunnatillämpning måstei sindomstolarnaAtt
förjagfinnerför straffsystemetgrundtillliggerändamål egensom

domstolensklartemellertiddetSamtidigt står attuppenbart.del
preventivtieffektervilkajämföraochförutsemöjlig eter att

i detfåförväntaskanåföljderalternativaolikahänseende som
begränsaenskilda fallet är ytterst e.

detallmänpreventionen ärtilläller hänsynendetNär som
kani sigdomenenskildadenramhållit knappastkommittén som
detlaglydnadenallmännaför denha verkan utan snarareantas

fallitillämpasregelmässigtpåföljdvissförhållandet avatt en
övervägandenindividualpreventivagällerdetOcksåslag.likartat när

för-från hurutgårantagandenpådomstolen byggamåste som
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hållandena regelmässigt brukar gestalta sig. Exempelvis antas
fängelse i åtskilliga situationer ha negativ verkan frän individual-en
preventiv synpu

Att göra avvägning mellan sådana hänsyn emellertidären en
vansklig uppgift kan utfalla olika beroendesätt påsom vem som

bedömningör en.
I likhet kommittén jag därför det måsteme anser att vara en

viktigugpgiftför lagstiftaren konkret vägledning föratt e mera
påfö jds estämningen denän igger i allmän hänvisning tillsom en

olika preventiva intressen skall beaktas.att Enligt min mening visar
också kommitténs förslag detta möjligtär hänsynen tillatt utan att
preventionsaspekterna därför behöver åsidosättas.

I den kriminalpolitiska debatten det inteär ovanligt diskussio-att
begränsas till åtgärder inom för straffsystemet. Enligtnen ramen

min mening får emellertid inte glömma tyngdpunkten iman att
kampen brottsligheten alltid demot är enskilda människornas

och deltagande. Vad statsmakterna och myndigheternaengagemang
kan främstgöra är skapa goda förutsättningar för ochatt ette
aktivt stöd till det arbetet. En huvudlinje i det kriminalpo itiska
arbetet måste därför på breda sociala insatser ochatt satsavara
attitydpåverkan. Men självfallet straffsystemetsär utformning och
tillämpning betydelse också från den här synpunkten.storav

Det viktigtär rättsväsendet organiseras och fungeraratt på sättett
folk i uppfattar rättvist och rimligt. För enskildasom gemen som att

människor och organisationer skall finna det meningsfullt att
sig i kampen brottsligheten detär nödvändigt demotengagera att

känner förtroende för och stöd från rättsväsendet. Samhällsåtgärder
på detta område måste snabba, begripliga och tydliga ochvara
präglas konsekvens. Straffsystemet måste ha förankring ochhosav
uppfattas legitimt medborgarna. Härvid sig emellertidgörsom av

så andra intressen det omedelbaraän intresset preventionoc av
ällande. Rättssäkerhet, legalitet, likhet inför lagen, proportionalitet
iksom saklighet och opartiskhet i tillämpningen är värden som

straffsystemet måste tillgodose. Enligt min mening står emellertid
inte dessa grundläggande principer i till preventionsintresse-motsats

Tvärtom jag det nödvändiär slå vakttror sådanana. t att om
värden, Straffsystemet i längden skall kunna bidra tillom samtver

förebygga brottslighet.att
De principer jag berört sig givetvisgör gällande iävennu

påföldsbestämningen. För del jag det viktig fördelegen ser som en
med ommitténs förslag legalitetsprincipen tillgodoses på heltatt ett

enligtsätt än gällande Jagannat rätt. ocksåär övertygad attom
principerna likhet inför lagen och proportionalitet uppfattasom

sådant och harsätt sådan fast förankrinett hos människor atten et
vinnaär ägnat allmän förståelse påfölj sbestämningenatt förstaiatt

hand sker med utgångspunkt från hur allvarligt den brottsliga
gärningen bör bedömas.

Som sammanfattande beteckning resultatet denna bedömningav
ordet strayvârdeär enligt min mening lämpligt. Som påpekats vid

remissbehan lingen straffvärdeär i denna mening inte någon
objektiv egenskap hos gärning uttryck för värderingutan etten en

beroendeär för bedömningen.som av vem som svarar
För del kan emellertid inte detta något avgörandeegen se som

hinder straf värdet läggs till grund för påföljdssystemetsmot att
tilläm ning. I arbetet på hävda och upiprätthållarespekten föratt
grund äggande detär vändigttvärtom såvälnönormer att stats-

i
l
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för de be-grundenredovisarrättsväsendet klartmakterna som
ift förviktigmåste härDetdömningar görs. uppâomsto-envarasom

vilkastraffskalor inomdeinte baralagstiftningen att ange
enligt vilkaprinciperde allmännaocksåskall hålla siglarna utan

fallet skall ske.det enskildaibedömningen

departementschefendeladeindividualpreventionengälldedetNär
behandlingsaspekterochvård-uppfattningFängelsestraffkommitténs att

självständigaanvändasbörprincip inteinkapacitering ioch som
fallet. låtaenskilda Attpåföljdsbestämningen i detförgrunder

vissaoskadliggörafrån intressetutgåpåföljdsbestämningen attav
tillmed hänsynfrämstdepartementschefen,menade ärpersoner, -

individuellasäkerhet göratillräcklig gradmedomöjligheten att av
Departementschefen framhölllämpligt.inte attåterfallsprognoser -

kvalificeradesärskiltsiktebl.a.återfallsreglering tarsomgenom en
i viss månsådana intressenocksåemellertid attkommeråterfall

individuellabeslutsfattandettillgodoses styrs prognoser.attutan av
bordebrukade beaktatidigareomständigheterAndra mansom man

fortsättningsvis kunnameningdepartementschefens även taenligt
utifrånhand skeförstaidock inteskulletill. Dettahänsyn en

fåpåföljd kanverkan vissvilken utanantasindividuell enprognos om
beaktainteorättfärdigtskulle framstådetgrunden attdenpå att som

fortsätt-idetskulle ävendepartementschefens meningEnligtdem.
avsedddom främstVillkorlig äri lagtextuttryckligenningen attanges

skyddstillsyn ärmedavsiktenochtillfallighetskaraktärför brott attav
brottslighet.fortsattsig frånavhålladömdeför denunderlätta attatt

37.A. prop. s.
dådepartementschefen denenligtmedförde attanförtsVad nyss

behållas. DenbordeinteBrBkap. 7 §påföljdsvalsregeln i lgällande
bild denrättvisandeingendepartementschefen,fortsatte avgav,

bordeövervägandenindividualpreventivaochallmän-betydelse som
förvägledningfögadenansågsVidarepåföljdsbestämningen.förha ge

mycketdetmenade vidareDepartementschefen attdomstolarna. var
skälindividualpreventivaoch motallmänpreventivasvårt vägaatt

37.bestämmelsen. A.iförutsattesdet sättvarandra prop. s.som
Fängelsestraffkommitténskritiserathaderemissinstanser synNågra

skullekommitténs synsättgrundenpå denindividualpreventionen attpå
skulle kommaövervägandenindividualpreventivaförriskermedföra att

påföljderna.verkställighetenförviktringaalltförtillmätas avatt
intedetkritikdenna attpåpekade varDepartementschefen svarsom

verkställighetspla-påindividualpreventionennågontal synnyom
38.a.Departementschefen fortsatte s.prop.net.

tillmöjligheternaförbetydelseavgörande ensåledesDet är av
ambitionernabehållerkriminalvårdmeningsfulloch atthuman man

möjligtdetlångt ärsåpåföljdemaådömdadeförinomatt ramen iåteranpassningdömdasdeunderlättasökahjälpochstödgenom
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samhället. På verkställighetsnivån har behandlingstanken alltså
oförändrat betydelse. Mina ställningstagandenstor i detta ärende
syftar inte till förändra principerna föratt arbetet inom kriminalvår-
den.

De aktuella ändringarna i BrB trädde i kraft den januari1 1989 SFS
1989:942. Stadgandet i l kap. 7 § BrB utmönstrades. I två nya
kapitel, 29 och 30 kap., infördes detaljerad reglering påföljdsvalen om
och straffmätning.

Utgångspunkten vid påföljdsval och straffmätning detär aktuella
brottets straffvärde. Straffvärdet skall bestämmas med hänsyn till den
skada, fara eller kränkning gärningen har inneburit, vad gämings-som

insett detta de avsikter eller motivmannen samt han har haft.om som
I särskilda bestämmelser faktorer särskiltär försvarandeanges som
eller förmildrande vid bedömning straffvärdet.av

I 29 kap. 2 § BrB stadgas såsom försvarandeatt omständigheter vid
bedömning straffvärdet skall särskilt beaktas den tilltaladeav om avsett

brottet skulle få betydligt allvarligareatt följder det faktisktän fått, om
den tilltalade visat särskild hänsynslöshet, den tilltalade utnyttjatom
någon skyddslösa ställning eller särskilda svårigheterannans värjaatt
sig, den tilltalade utnyttjat sin ställningom grovt eller i övrigt
missbrukat särskilt förtroende,ett den tilltalade förmått någonom

medverka till brottetatt allvarligtannan tvång, svek ellergenom
missbruk dennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning ellerav

brottet utgjort led i brottslig Verksamhetom Varit särskilten som
planlagd eller bedrivits inoggrant omfattning och i Vilken denstor

tilltalade spelat betydande roll.en
AV 29 kap. 3 § följer såsom förmildrandeatt omständigheter vid

bedömning straffvärdet skall särskilt beaktas brottet föranlettsav om
någon kränkande beteende, dengrovt tilltaladeav till följdannans om
psykisk störning eller sinnesrörelse eller någonav orsak haftav annan

starkt nedsatt förmåga kontrollera sitt handlande,att den tilltaladesom
handlande stått i samband med hans uppenbart bristande utveckling,
erfarenhet eller omdömesförmåga eller brottet föranletts starkom av
mänsklig medkänsla.

Till skillnad tidigare ordning skallmot enligt uttrycklignumera en
föreskrift i 30 kap. §1 BrB fängelse svårare påföljd änanses som en
Villkorlig dom och skyddstillsyn.

Enligt 30 kap. 4 § första stycket första meningen BrB skall vid val
påföljd fästarätten särskilt avseende vid omständigheterav talarsom

för lindrigare påföljd fängelse.än Således skall fängelseen tillgripas
i sista hand, och domstolen skall innan fängelse ådöms intepröva om
Villkorlig dom eller skyddstillsyn tillräckligär påföljd. Utgångs-en
punkten för sådan avvägning brottslighetensär straffvärde. Om deten
helt saknas anledning Villkorlig dom eller skyddstillsynanta att en en
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bidra till den tilltalade avhåller sig från fortsatt brottslighet, börkan att
påföljderdessa tillämpas.inte någon av

andra stycket vilka synpunkter får beaktas30 kap. 4 §I anges som
brottslighetensför fängelse. bestämmelsen framgårskäl Av attsom

tidigare brottslighet kanoch liksom den tilltaladesstraffvärde art
fängelse.skäl väljautgöra att

naturligtvis oftastraffvärdegärning har högt ärAtt ettetten
ofta allvarliga brott,gäller dåvälja fängelse. Detavgörande skäl att

allvarligVid sånarkotikabrott.våldtäkt ochmord, grovtt.ex.
särskild vård varjetillfrån överlämnandebortsettbrottslighet är --

harförarbetenapraktiken utesluten. Ipåföljd fängelse iän somannan
straffvärdesbedömningenbrott vidriktvärde ettangetts att ansesett om

presumtion förinnebär detfängelse ellermedföra årsböra ett enmer
100.198788: 120fängelse skall ådömas prop.att s.

Även fängelsemotiverakan såledesbrottslighetens atttrotsart
brottsig härstraffvärde. Dethar särskilt högt rörbrottet inte ett om

medföraskolanormaltallmänpreventiva skälfrämst ettansesavsom
exempel brottsty-misshandelRattfylleri ochfängelsestraff. ärkort

punkt.faller under dennasomper
återfall,frågaomständigheten detkan den ärSlutligen attatt enom

tillpåföljden bestämsför brott, medföratidigare har dömtstilltalad att
detdepartementschefenframhöllUnder förarbetenafängelse. att
förbetydelseväsentligdeti frågakunde ärknappast sättas att av

påföljdsbe-beaktas vidåterfall kanpåföljdssystemettilltilltron att
oftapåföljdmildareförstagångsförbrytare kanstämningen. För enen

återfaller ideni fråga förinte bör kommamedan dettatillämpas som
Samhällettillfällen.upprepadedet sker vidsärskilt intebrott, omnya
reaktionergradvis skärptadepartementschefen,fortsattebör, genom
upprepadallvarligare pååterfall kunna markera attmot serman

sig pågrundatordeSådanaenstaka brott.brottslighet mönster,somän
hurerfarenheterrättviseföreställningar allmännasåväl norm-avsom

Avslutningsvisstraffrätten.utanföråterfinnsbildning sker, även
kommerreaktionerskärptadepartementschefenpåpekade att genom

i detingripandenaerhållasinkapaciteringseffekterockså utan attatt
S2.grunder. A.sådanafallet skerenskilda prop. s.

ijämställdaskyddstillsynochvillkorlig domärSom nämntsovan
påföljderbådamellan dessavaletavgörande isvårhetshänseende. Det

omständig-föreliggandefaktisktandraellersvårhetbrottetsinte rentär
kanandra insatserdestöd ochdetvad månstället ii somheter utan

tillbidraskyddstillsynspâföljd kan attför antasinomlämnas enramen
insatsersådanaOmbrottslighet.fortsattsig frånavhållerdömdeden

tilltaladedenfalldeväljas. lskyddstillsynerforderliga skallbedöms
såledeshanbörinsatsersådanasig från brottavhållakan utanantas

45.iVillkorlig dom. A.ådömas prop. s.
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4.3 Bestämmelser verkställighet fängel-om av

sestraff

Reglerna verkställighet fängelsestraff finns, vi tidigareom av som
i KvaL.nämnt, Lagen trädde i kraft den januari1 1974. Kriminalvår-

den hade dessförinnan föremålvarit för livlig debatt och mycketett
omfattande utredningsarbete. Flera olika kommittéer hade lagt fram
förslag till förändringar inom kriminalvården. När det gäller an-
staltsvården kan särskilt kommittén förnämnas anstaltsbehandling inom
kriminalvården KAIK. Kommittén lade år 1971 fram sitt betänkande
SOU 1971:74 Kriminalvård i anstalt. Betänkandet innehöll förslag till
bl.a. lag kriminalvård i anstalt och lag strafftidsbe-en om en om
räkning.

För samordna ställningstagandet till redan framlagda elleratt
väntade refonnförslag och föreslå riktlinjer för det fortsatta reform-
arbetet tillkallades år 1971 särskild utredning, antog namneten som
Kriminalvårdsberedningen. Beredningen fick också till uppgift göraatt

prioritering mellan de olika reformâtgärderna inbördes och för-ien
hållande till de krav ställdes på resursförstärkningar på andrasom
områden. Kriminalvårdsberedningen avslutade i september 1972 sitt
arbete lägga fram betänkandet SOU 1972:64 Kriminalvård.attgenom
Betänkandet innehöll riktlinjer för genomgripande reform bådeen av
anstaltsvården och frivärden.

I 1973 års statsverksproposition förelade regeringen riksdagen sina
ställningstaganden till huvuddragen i Kriminalvärdsberedningens
förslag prop. 1973:1, bil. 76 ff. Riksdagen godkände i allts.
väsentligt de i propositionen angivna allmänna riktlinjerna för
kriminalvårdens fortsatta utformning.

På grundval de kriminalvárdsberedningen framlagda förslagenav av
på anstaltsvårdens område och de riksdagen riktlinjernagodtagnaav
i detta hänseende utarbetades inom justitiedepartementet en pro-
memoria Ds Ju 1973:9 med förslag till lagstiftning. Innehållet i
promemorian låg till grund för propositionen med förslag till lag om
kriminalvård i anstalt prop. 1974:20.

4.3.1 Mål och medel

Kriminalvårdsberedningen

Beredningen framhöll BrB:s pâföljdssystem ha dubbelatt avses en
verkan. Genom olika åtgärder skall den dömdes ianpassning samhället
underlättas. Genom straff och hot straff skall samhället skyddasom

brott. Kriminalvårdens uppgift verkställa påföljdermot är medatt
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vidareBeredningen erinradehänsynstagande till dessa båda krav. om
frihetsberövandetsjälvauppfattningssätt hade varitvanligt attettatt

medan däremot de åtgärderallmänprevention,ochsamhällsskyddtjänat
dömdes rehabilite-syftat till denverkställighetstidenunderinsättssom

ring.
verksamhetför kriminalvårdensBeredningen genomramarnaangav

skall verkställakriminalvården med tvångkonstatera ettattatt
dömdesför denåtgärder skall vidtagasfrihetsberövande samtidigt som

kriminalvår-förtvång skapar gränserfrihet. Inslagenanpassning i av
kriminalvår-definierainte kanmedförvårdinsatser. Dettadens att man

finnstvångsmässiga inslagetDeti vårdtermer.uppgifter enbartdens
uppgiftendubblafrivården. Deninomgradi mindreänäven om --

grad finns inomlika höginte iavvägningsproblemsvåraskapar som
utsträckninginte imedförochvårdområdenandra att sammamansom

frivillig vård.erbjudandenbygga påkaninom dessa omsom
ochstödåtgärdersamhälletstillstraffade har rättDe samma

beredningenslogsamhälle,människor i vårtandravårdinsatser som
har begåttklienterkriminalvårdensförhållandetfast. Detvidare att
samhället,anpassning idet gällerproblemsärskildahar närochbrott

svårbe-särskiltdemhandikapp görpsykiskafysiska eller somt.ex.
vårdorganochsamhälleliga stöd-andramedförafår intehandlade, att

till denhänför sig härBeredningenför dem.sigfrånkänner ansvaret
normaliseringsprincipen. Be-kommit benämnasprincip attsom

generellaframhålla detangelägetdetfannredningen attatt ansvar som
arbetsanskaffningbostads- ochför samtmyndigheter harandra t.ex.

klienterkriminalvårdensochkvarstårhälsovårdpsykiskfysisk och att
medborgare påandraförmånertillskall ha rätt sammasomsamma

skallpersonalKriminalvårdensutsträckning.och ivillkor samma
ocheller vårdstödbehovklienterskartläggahandi förstasålunda av
förhardetklienter ochmellan ansvaretkontakterförmedla organ som

föreliggerförhållandensådanaEndast näråtgärder vidtas. somatt
nämligenuppgift,andrakriminalvårdensmed attsammanhänger

primärakriminalvården detmåstebrott,samhälletskydda tamot
angivet slag.åtgärderförävenansvaret av nu

ikriminalvårdensbedömningdennabakgrundMot ansvaravav
förriktlinjerberedningendrogvårdområdentill andrarelation upp

därvidkonstateradeMankriminalvården. attverksamheten inom
syftar tillåtgärdergällerdetinformationsunderlaget när merasom

Kriminalvårdensotillräckligt.personlighetsförändringar ärdjupgående
konkretasådanainriktas påhandförstadärför ibörverksamhet

ochisoleringsocialadömdasminska debidra tillkanåtgärder attsom
bostäderutbildning,arbete,frågadiskrimineras ideförhindra att om

skaffa sigmöjligt hjälpassåvittklienten börenskilda attDen enm.m.
förutsättningarpositivautveckla sinasysselsättning,meningsfull att
ekonomi. Detsinklaramöjligt självlångtsåaktiveras attsamt som
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sociala rehabiliteringsarbetet bör bedrivas i intim samverkan med
samhällets övriga hjälporgan. Genom informationsverksanihet och

arbetsformeröppna bör kriminalvården dessutom söka öka allmän-
hetens förståelse för de straffades problem och därigenom minska deras
sociala isolering.

För fullfölja dessa intentioner fannatt beredningen frivården haratt
det bästa utgångsläget såväl det gällernär lösa de praktiskaatt
problemen med arbets- och bostadsanskaffningt.ex. det gällernärsom

åstadkomma den frivilligaatt medverkan från den dömdes sida som
viktigtutgör underlag för framtidaett resultat. Trotsett inteatt man

i vad mån intensivare vårdinsatservet påverkar resultatet frivårds-av
arbetet detär nämligen utbredd uppfattning individualpreven-atten ur
tiv synpunkt bättre resultat nås kriminalvård i frihet ängenom genom
anstaltsvård.

Det sagda talar för förstärkta insatser i första hand inomnu
frivården. Men frivårdens arbete måste samordnas med insatser inom
anstaltsväsendet. Beredningen ansåg därför ställningstagande tillatt ett
frågan frivårdens inte kan göras hänsynstagandeom tillutanresurser
anstaltemas behov. Vid oförändrad kriminalpolitik fann beredningenen
sig böra utgå från i huvudsak oförändrad beläggning vid anstalterna.en
Det då inteär realistiskt beräkna resursförstärkningaratt inomatt
frivården skall kunna ske på anstaltsvårdens bekostnad.

Anstaltsvården har från rehabiliteringssynpunkt förutsätt-sämre
ningar frivården,än eftersom institutionsvård i regel skapar disciplin-
och samlevnadsproblem försvårar den dömdes anpassning tillsom

Åsamhället. andra sidan finns bland kriminalvårdsklientelet personer
pâ grund långvarig asocialitet periodvis i behovsom ärav ettav

omhändertagande under fastare former frivårdenän kan erbjuda. Bland
behöver de det stöd ordnadeamiat bostads- och levnadsförhållan-som

den innebär. För dessa klienter behövs anstalter där verksamheten
främst inriktadär lösa de problem den intagneatt imötersom
samhället efter frigivningen. Verksamheten vid dessa bör i största
möjliga utsträckning integreras med frivården. Anstaltema bör
förläggas i direkt anknytning till den miljö där den dömde skall vistas
efter frigivningen. Den fortsatta fömyelsen anstaltsbeståndet börav
främst inriktas på anstalter denna typ.av

När det gäller intagna med allvarlig kriminell belastning eller som
pá grund sin personliga läggning svårhanterligaär måste det frånav
individualpreventiv synpunkt fördelaktigare behandlingsaltemativet
stundom vägas krav på beaktande säkerhetmot och samhällsskydd.av
Sådana intagna bör placeras i anstalter där verksamheten tillanpassas

regelmässig ordning för såväl intagna personal.en som
Den beredningen förordade norrnaliseringsprincipen harav nära

samband med princip beredningen fann böra gälla,en annan som
nämligen den dömde, detatt är praktiskt möjligt, bör placeras iom en
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intagne påTanken den dettanärheten sin hemort. sättanstalt i är attav
frivården och andrakontakt medmöjligheter hållaskall få bättre att

innebär ocksåEn placering hemortenmyndigheter på hemorten. nära
naturligareanhörigaumgås med sina sätt änden kanintagne ettatt

principfrån hemorten. Dennai anstalt långtplaceradhan är enom
närhetsprincipen.benämnasbrukar

statsverkspropositionårs1973

principielladestatsverksproposition, där nämnts1973 årsI ovansom
framhöll departements-kriminalvårdsreformenförriktlinjerna angavs,

i vård- ochofta måste beskrivasverksamhetkriminalvårdenschefen att
lederbenärrmingar. Dettaandra adekvatai brist påbehandlingstermer

ochverkställighetsorganensuppfattningöverdriventill resurseromen
föremål för åtgärderde människordet gäller ärmöjligheter när som

hos berördatill osäkerhetockså ledakriminalvården. kanDetinom en
för kriminalvårdensharvilketrörandemyndigheter manansvar

fullo delartilldärför hanDepartementschefen underströkklienter. att
harkriminalvårdens klienter rättståndpunktberedningens att samma

Beträffandemedborgare.andraoch hjälpsamhällets stödtill som
departementschefentillämpning fortsattenormaliseringens närmare

bil 90.1973:1,prop. s.

detsådantomhändertagitsdömde sättfall deni de dåEndast att
stödinsatsernamedverkan ellermyndigheters närandraförhindrar

uppgifterrehabiliterandekriminalvårdensisin grunduteslutande har
detkriminalvården måsteochgrundansvarsfråganfår taannanen

åvilar andranormaltuppgifterförHrimära ävenansvaret som
ocksåofrånkomligenskulleordninguvudmän. En somannan -

totalasamhälletstillledaremissorganenframhålls att resurserav - samtidigtorationelltanvändes på sättochsplittradesonödigtvis ett
ytterli markera-isoleringsocialakriminalvårdsklientelets aresom

jagrågorbetydelsefulladet sig härGivetvisdes. rör menresursom
denbehov. Ifråga någrainteframhålla detdock ärvill att nyaom

grundar sigoch stödhjälpklienter behöverkriminalvårdensmån
lagöverträdaresituationderas speciellaregel inte påibehovet som

arbetslösa,förhållandensocialaderas allmännapå somutan
framhållitberedningen ärVadeller dyl.sukvårdsbehövande att

harde stundomomständighetendenkriminalitet attsamteras
samhället ellerianpassningendet gällerproblemsärskilda när

svårbehand-specielltdemhandikapppsykiska görfysiska eller som
hjälpbehov. Nyaderasbedömningenpåverkafårlade inte av

situationkriminellasfall då dei deuppstår endastresursbehov
tillräckligt beaktats.intetidigare

kriminalvårdensförfarhågoruttryckerdel remissorganEn att
samhälletsgällerdetsärbehandlas närriskeraskulleklienter att

berättigadefarhågordessa ärden månvårdinsatser. Iochstöd-
anstaltsorganisationenföreslagnaberedningenjag denatt avanser

kriminal-mellansamverkanintensifieradunderlättaböravsevärt en
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vården och övriga vårdområden. I likhet med beredningen vill jag
understryka vikten de överläggningar mellan kriminalvårdssty-attav
relsen och andra statli och kommunala redan inlettsa organ som
och åstad generella överenskommelserattsom avser rörandeomma
olika samarbets- och gränsdragningsfrågor intensifieras. Det är
också viktigt det samarbete inletts medatt arbetsmarknadenssom

fortsättes och intensifieras.parter

Beträffande frivården framhöll departementschefen det tycktesatt vara
allmänt accepterad synpunkt frivården har möjligheterstörreen att att

bedriva resocialiseringsarbete anstalterna.än förutsättningEn dockär
frivårdens medger denatt fyller såvälsätt denattresurser avsett

kontrollerande den stödjande uppgift lagstiftningen ålagt den.som som
Endast väl fungerade frivård kan inge klient, allmänhet ochen
rättsvårdande myndigheter sådant förtroende denett att accepteras som

fullgott alternativ till anstaltsvården.ett Departementschefen framhöll
vidare de positiva erfarenheterna från frivárdenatt endast i begränsad
utsträckning dittills hade kunnat överföras till anstaltsvården. Detta
berodde delvis på bristande med hade också sin grund iresurser
organisatoriska förhållanden. En integration mellan anstaltsvård och
frivård framstod önskvärd. Målet anstaltsvården skulle fåsom attvar
tillfälle tillgodogöra sig frivårdens erfarenheteratt och arbetsfonner.
Härigenom skulle anstaltsarbetet i större utsträckning inriktas på
verksamheter direkt syftar till förbereda den intagne förattsom

Övergångenfriheten. mellan de båda vârdformerna blir mindre skarp
och den målsättning sedan länge gällt för anstaltsvårdensom att-
planering för frigivningen skall huvudsyfteutgöra med alla åtgärderett

blir realistisk.mera-
Några remissinstanser framhöll den föreslagna ordningen kundeatt

leda till frihetsberövandets allmänpreventiva skulleeffekteratt tunnas
Departementschefen fann i propositionen sådanut. utvecklingatt en

inte nödvändigtvis behöver stå i strid med intentionerna bakom
pâföljdssystemet. Páföljden skall tjäna det dubbla syftet avskräckaatt
från brott och främja den dömdes anpassning iatt samhället. Be-
redningen hade sökt definiera vilken dessa bådaatt uppgifterav som
i varje särskilt fall skall tillmätas den betydelsen.största Beredningen
avsåg underlätta enhetlig bedömningatt och hade därfören mera
anvisat vissa riktlinjer för anstaltsklientelets behandling.

Departementschefen framhöll avslutningsvis vissa brottatt typer av
otvivelaktigtär den karaktären samhällets avståndstagande måsteattav

demonstreras med särskild tyngd och upprepande såvitt möjligtett
förhindras. Att bortse från detta skulle säkerligen leda till allmän-att
hetens förtroende för kriminalvården och övriga rättsvårdande
myndigheters verksamhet allvarligt skulle skadas. ldessa fall, fortsatte
departementschefen, får de dömda nödvändigtvis underkasta sig
kännbara inskränkningar i sin personliga frihet och får finna sig i de
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konsekvensdirektlivsföring ärsin allmännaförändringar som enav
fördelaktigasterehabiliteringssynpunktDetdomstolens beslut. urav

beaktandepåkravdärvidbehandlingsalternativet måste vägas mot av
Å uppenbartdetsidanandrasamhällsskydd. är attochsäkerhet

verkställas påfår sättdessa intagnaheller förinte ettpåföljden som
ellersamhällsanpassningtillmöjligheterderasförsvåraronödigtvis

straffverkstäl-heller börfysiska hälsa. Inteellerpsykiskaskadar deras
och vårdinsatser ärstöd-deundandragestill deledaligheten somatt

samhället.människor iför allarättigheten

1974:20Proposition

fastladesanstaltkriminalvård ireglernaför deRiktlinjerna avomnya
statsverksproposition. I1973 årsförslagen imedenlighetiriksdagen

bl.a. påförslag närmareregeringenlämnade1974:20proposition
i anstalt.kriminalvårdenregler om

klientelkriminalvårdensframhöll ånyoDepartementschefen att
andrahjälpstöd ochtillskulle ha rättotvivelaktigt somsamma

sjukvård,ochhälso-samhälletsförfrånmedborgare som svararorgan
fortsatteDepartementschefenarbetsförmedlingsocialvârd, m.m.

86.s.

ifrågavarandeför degrundenbetonadel vill jagFör attegen
givetvisområdepå dettaverksamhetochsamhällsor ansvaranens

dessareglerarinstruktionerochörfattningari definns organssom
detmåstePrincipielltverksamhet.åligganden och settallmänna

dessaavfattningenden måniförutsättassålunda kunna att av
föreliggersåtillanledninguttiáyckligenförfattningar inte annatger

verksamma ävenför dessaskyl ighetuppenbar attdet varaorganen
fallet kanenskildadetklientel. Ikriminalvårdensförförmåntill

inomanstaltpåintagenförhållandet ärdetvisserligen att personen
han hardärlandstingsområde änellerkommun annatettannanen fördelningfrågaisärskilda roblemphov tillhemvistsin omge u

dessaemellertidkostnader. Jag örutsätter atteller öransvarav samverkanpraktiskt sättkunna lösasskallproblem ett genom
kommuner.landstingberördamellan oc

ustitieutskottetJ

vissutskottetberörde1974:20riksdagsbehandlingenVid prop.av
anförtshadesynpunkterprincipiella motfrånkritik merasom
Ettlagförslaget.ibestämmelsersärskildautformningen genom-av
precisering-önskemålinnefattadedenkritikenidraggående omattvar

minskasyftehuvudsakligtistadgandenåtskilliga attilagtextenar av
för deernåsåoch på sätttolkningalltför friför enutrymmet en

frågadetanfördeUtskottettillämpning.förmånlig att varintagna mera
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på grundval de riktlinjeratt dragitsom statsmakternaav som upp av-
i ramlagstiftning utforma normativa regler för anstaltsvården.en-

Närmare tillämpningsföreskrifter skulle i administrativ ordning iges
likhet med vad är praxis i liknande lagstiftningssammanhang.som
Utskottet framhöll bestämmelserna skulle gälla för mycketatt skiftande
förhållanden. JuU 1974:2 28.s.

Beträffande normaliseringsprincipen slog justitieutskottet fast att
kriminalvårdens klientel har till stödrätt och hjälp andrasamma som
medborgare och dessa insatser normalt skulle tillhandahållasatt av
andra samhälleliga kriminalvården.än Utskottet pekade påorgan att
lagförslaget inte löste de problem tidigare hade förelegat be-som
träffande ansvarsfördelningen mellan de olika vårdområdena. Utskottet
framhöll vikten uppmärksamhet ägnades utarbetandetattav av
speciella former kontakt och samverkan området. JuU 1974:2av

34.s.

4.3.2 Anstaltsindelningen

Anstaltssystemet före KvaL:s ikraftträdande byggde indelningen av
landet i åtta kriminalvårdsräjonger. Fem dessa geografisktav var
indelade, medan specialräjonger för ungdoms-, internerings-tre var
respektive kvinnoklientel. Inom varje räjong fanns centralanstalt,en
vilken i allmänhet räjongens anstalt. förstastörsta Där i handvar togs

nyintagna med längre verkställighetstider. Videmot centralanstalten
fanns dessutom i allmänhet specialavdelningar för psykiatrisk vård,
kroppssjukvård och för speciellt svârbehandlade. Alltefter räjongens
storlek fanns dessutom antal sidoanstalter, kunde öppnaett som vara
och slutna.

Vid 1973 års kriminalvârdsreform det gamla räjongsystemetersattes
med indelning i antal geografiskastörre regioner. Vidareetten
tillskapades vid reformen anstaltssystem byggerett nytt som att
kriminalvârdsanstalter indelas i två riksanstalter och lokalan-typer:
stalter. Anstalt eller avdelning anstalt ellerär öppen sluten. 3 §av
KvaL. För placering vissa intagna kan sluten avdelning inrättasav en

specialavdelning med särskild övervakning och begränsadsom
gemensamhet mellan de intagna. Regeringen eller, efter regeringens
förordnande, Kriminalvårdsstyrelsen beslutar vilka anstalter eller
anstaltsavdelningar är respektiveöppna slutna och vilkasom av-
delningar specialavdelningar.ärsom

Reglerna hur de intagna skall fördelas mellan de olikaom typerna
anstalter finns i 6-8 KvaL.§§ Den dömts fängelsetill i högstav som

företrädesvisår skall placerad i lokalanstalt.ett Enligt 6 § andravara
stycket KvaL skall den dömde, det påkallatär med hänsyn tillom
risken för han allvarligt skall ordningenstöra nyttjaatt ellerattgenom ä

s
i
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påkallat säker-förfara olagligt med narkotika eller det är avannars
hetsskäl, placeras i riksanstalt.

skall företrädesvis blidömts till fängelse i årDen än ettsom mer
för skall kunna förberedaplacerad i riksanstalt. Om det behövs att man

överföras till lokalanstalt.får emellertid den intagnefrigivningen,
riksanstalt i börjanLångtidsdömda placeras normalt i avpersoner

verkställigheten tillförs slutetverkställigheten övermotmen av
skall kunna förberedaför ändamålsenligtlokalanstalt sättatt ettman

förflyttning tillföljer frågan10 § KvaFfrigivningen. Av att om
detta.omständigheterna föranlederskall sålokalanstalt prövas snart

skallfängelsestraff längre tid år,påAvtjänar den intagne än ettett
Villkorligfyra före den dag dåmånaderalltidfrågan prövas senast

ske.tidigast kanfrigivning
gäller följande.och sluten anstaltBeträffande valet mellan öppen

anstalt. Placeringplaceras iintagen skallHuvudregeln öppenär att en
särskilda skål.det nödvändigtanstalt skall ske endasti sluten är avom

fall rymningsrisk ellersäkerhetsskäl i de flestaskäl kanSådana vara -
behov arbete,eller den intagnesnarkotikahanteringrisk för av-

i anstalt.inte kan tillgodoseseller behandling, öppenundervisning som
fallfyra och den ifängelse i lägst årundergårDen annatsomsom

ellerför narkotikabrotti lägst två årtill fängelsedömts grovt grov
förberedelse,eller för försök,narkotikavarusmuggling som avser

§skall, enligt 7till brotteller medverkanstämpling angettssom nu
brottslighettill hansdet med hänsynstycket KvaL,tredje arten avom

elleravvikahan särskilt benägenkan befaraseller är attattannars
verkställig-innanverksamhet allvarlig karaktärbrottsligfortsätta aven

anstalt. sådan intagenplaceras i sluten Enanstalt har avslutats,heten i
anstaltsavdelningföreträdesvis i anstalt ellerriksanstalt,skall placeras i

skallintagenPrövningenhög säkerhet.med särskilt av om en
Kriminal-§ tredje stycket KvaLsärbehandlas med stöd 7 görs avav

minstsärbehandling skall gångvårdsstyrelsen. Frågan omprövas enom
vid prövningautomatisktmånad kommersjätte omprövasattmenvar

utevistelse.permission elleransökan annanomav
enligt 8skall §fyllt 21 årplacering intagen inteVid manav som

kanmed intagnaplacera honomsärskild hänsyn och inteKvaL ta som
samhället.hans anpassning iinverka menligt på

i den indelningsin grundanstaltsplaceringarna harReglerna för av
SOUi betänkandetgjordeKriminalvårdsberedningenklientelet som

ischematisktdelades någotKriminalvård. Klientelet1972:64 treupp
klientel-andranormalklientelet, denbenämndeshuvudgrupper. Dessa

ff.klientelgruppen 125den tredje s.ochgruppen
skillnad mellanförhållandevis litenberedningen detEnligt envar

och medel-med kortaanstaltsintagnaoch flertaletfrivårdsklientelet
hälsotillstånd, bakgrundålder,kriminalitet,strafftider i frågalånga om

narkotika.alkohol ochmissbrukhäri inbegripetsocialaoch avvanor,
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Beredningen benämnde denna normalklientelet. Beredningengrupp
framhöll anledningen till denna behandladesatt i anstaltatt grupp var
till del vidtagna resocialiseringsåtgärder inte hadestor givit önskatatt
resultat. Klienten hade i stället kommit in i oordnad livsföringen som
hade lett till fortsatt kriminalitet. Kraven på samhällsskydd kunde
ställas relativt lågt med hänsyn till brottsligheten i allmänhet inteatt

allvarligare karaktär. Utöver sociala insatser olika slagvar av av
krävde arbetet med denna relativt stark social kontrollgrupp en
kombinerad med personlig påverkan i syfte få dematt att acceptera en
ordnad livsföring. Den anstaltsbehandling då inom kriminal-som gavs
vården ansågs inte uppfylla dessa krav. De sociala insatserna i
samband med de intagnas utskrivning ofta otillräckliga ochvar
försvårades vidare huvuddelen de intagna frigavs frånattav av
anstalter belägna långt från hemorten. Enligt beredningensom var
kunde bäst komma till med dettarätta de intagnaattman genom som
tillhör den aktuella fick avtjäna sina straff i anstalt näragruppen en
hemorten. Beredningen dessa anstalter benämningen lokalanstalter.gav
Genom verkställigheten skedde hemortennära skapades förut-att
sättningar för successiv utslussning i samhället och integrationen en
mellan anstaltsvård frivårdoch för tillämpning normalise-samt en av
ringsprincipen. Närheten till hemorten, dvs. närhetsprincipen, skulle
alltså bilda utgångspunkten för anstaltsplaceringarna för den aktuella

intagna. Beredningen framhöll borde undvikaatt attgruppen man
blanda klienter med olika kriminell belastning i anstalterna.

andra klientelgruppenDen utgjordes, enligt beredningen, intagnaav
på grund sina personliga förutsättningar svårbehandladesom av var

och vilkas kriminalitet allvarlig natur samt utanvar av personer som
kraftig kontroll riskerade allvarligt sigskada själv eller Tillandra.att
den hänförde beredningen också dömts tillgruppen personer som
långvariga fängelsestraff för brott det normal-s.k.typav samma som
klientelet vilkas kriminalitet omfattandeså skyddsaspektenattmen var
måste tillmätas betydelse. I anstalterstörre avsedda för denna grupp
intagna slutna riksanstalter måste verksamheten tillanpassas en- -
ordning säkerhet och ordnade förhållanden för såvälgaranterarsom
intagna personal. Enligt beredningen avsikten dessa intagnasom attvar
i princip skulle slussas till lokalanstalter införöver frigivningen. I
dessa fall måste dock det med hänsyn till den dömdes anpassning
fördelaktigare behandlingsalternativet krav beaktandevägas påmot av
säkerhet och samhällsskydd.

Den tredje klientelgruppen utgjordes, enligt beredningen, av
allmänpreventiva skäl dömts till kortvarigarentpersoner som av

fängelsestraff och efter frigivningen kunde beräknas återgå tillsom
socialt ordnade förhållanden. Beredningen framhöll dessaatt personer
inte farliga från samhällsskyddssynpunkt och de inte hade någotattvar
vårdbehov kunde tillgodoses kriminalvårdande åtgärder,som genom
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hjälpbehov fickstrafftidens längd. Derastillmed hänsynminstinte
bestodberedningenEnligtsamhället.sociala itillgodoses organav

föreslog detBeredningenrattfyllerister.delentill attstörsta avgruppen
riksanstalter. Maniskulle kunna placeras öppnaflertaletövervägande

närhet till hemortenomedelbarstraffet iavtjänabehovetmenade attatt
Ikategorier intagna.för andrasåansågsinte stort avsomvara

fyrafängelse i högstavtjänardenföreslogspropositionen att som
Vid riksdags-riksanstalt.placerad iföreträdesvis bordemånader vara

alla intagnasåbestämmelsenemellertidutformadesbehandlingen att
iskall placerasföreträdesvisi högst årfängelseavtjänat ettsom

lokalanstalt.

Överväganden förslagoch4.4

lagförslaget4 §medelMål och4.4.1

vilkaoch påomfattningvilkenibedömainteankommerDet attoss
reaktion i denstraffrättsligskall användasfängelsestraffgrunder som

påförslaglämnauppgiftVår ärstraffrättskipningen.svenska att
fängelsestraff.verkställighetreglernautformninglämplig avomav

ochreglerutgångspunkt BrB:semellertidDärvid måste omvaraen
Ändamålet medför påföljdssystemet.principergrundläggande

vidverkställighetviddetsammafängelsestraffet måste somvara
påföljdsval.domstolens

verkställighetbestämmelserandrainnehåller ingaBrB avom
tilldömtsden§i 26 kap. 5föreskriftenfängelsestraff än att som

kriminalvårdsanstalt.iintagasskallverkställighetförfängelse
lagsärskildintagits iställethar iverkställighetenBestämmelser enom

KvaL.-
KvaLtidpunkt dåvid denredovisat tillmättesharviSom ovan

påföljdsvalet.vikt förbehandlingstankens.k.kraft deniträdde stor
verkställighetslagstiftningensprägelviss mån siniDetta satte

användspåföljdssystemetreformenutformning. Efter den senaste av
grundersjälvständigabehandlingsaspekterochinte vård-principi som

enligtFängelsestraff fårfallet.enskildai detpåföljdsbestämningenför
bedömninggrundasintelagstiftningen attnuvarandeden enaven

behandlingellerpåverkansådani behovtilltalad somavvaraanses
principiellatill sinStraffetkriminalvårdsanstalterna. ärmeddelas vid
tillfogasdömdedenbestraffning varigenom ettställetikaraktär renen

hanbrottslighet övertygatsproportion till deniskall ståobehag som
påföljdsbestäm-föristårbrottslingenoch inteBrottet centrumom.

beaktasmeningenligt vårstraffet måstepåändradeDenningen. synen
verkställighetslagstiftningen.reformeringvid aven
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Även fängelsestraff aldrig väljs behandlingsskälom hindrar dettaav
inte verkställigheten skallatt till för intensivtas påverkan och, ivara
de fall det bedöms lämpligt, behandling. Departementschefen uttalade,

vi närmare redovisat, i förarbetena tillsom denovan ändringensenaste
BrB bl.a. på verkställighetsnivånatt skall behandlingstankenav ha

fortsatt betydelse. I våra direktivstor påpekas också utgångs-att en
punkt i fortsättningenäven skall grundläggande mål föratt ettvara
kriminalvården i anstalt främjaär den dömdesatt anpassning i
samhället och motverka skadliga följder frihetsberövandet. Vidareav
framhålls samhällets berättigadeatt krav skydd skall vikt.storges
Den svenska kriminalvården bör, enligt direktiven, förena humanitet
med höga krav på säkerhet och effektivitet.

Anstaltsvården har således två uppgifter: verkställa frihetsbe-att ett
rövande så långt det möjligt,samt äratt, den intagne tillanpassa
samhället och motverka skadliga följder frihetsberövandet. Motav
bakgrund all erfarenhet vid handenatt frihetsberövandeav gett i sigatt
generellt är ägnat motverkasett främjaatt än samhällsanpass-snarare
ningen frihetsberövandesamt iatt allmänhetett inte bara vållar ett
sådant övergående obehag varit avsikten med straffet oftasom utan
också förorsakar bestående skadeverkningar kan dessa bådamera
uppgifter svåra förena. Vår på hursynas att skall lösavara syn man
konflikten mellan de till motstridiga krav ställs på kriminal-synes som
vården följande.är

Huvuduppgiften för kriminalvården måste verkställa detattvara av
domstolen utmätta straffet. Verkställigheten får därvid inte utformas så

det reella innehållet i straffetatt urholkas. Vård- och behandlingsinsat-
måste därför naturliga skäl komma i andra hand.serna Huvudupp-av

giften verkställa straff med beaktandeatt detta önskemål begränsarav
kriminalvårdens möjligheter på verkningsfullt fullgöraatt sätt denett
sålunda sidoordnade behandlingsuppgiften. Det sagda skall inte
uppfattas så denna uppgift bedömsatt betydelselös. Tvärtom har vi vid
våra anstaltsbesök fått klar bild det vid många anstalteratten av
bedrivs mycket värdefulla påverkans- och behandlingsprogram. Vår
uppfattning dessaär aktiviteter måste finnasatt kvar och dessutom bör
vidareutvecklas. Det inte hellerär vår mening kriminalvårdensatt
verksamhet skall präglas brottsförebyggande och social inriktningav en
i mindre mån än Den angivna rangordningen mellannu. av oss
huvuduppgiften verkställa straff och behandlingsuppgiftenatt bör i
stället uppfattas realistisk beskrivning verklighetensom en närmera av
det gäller kriminalvårdens förutsättningar denän kommer tillsom
uttryck i den gällande lagstiftningen med dess starka betoning av
behandlingsaspekten.

Vi föreslår reglerna verkställighet fängelsestraffatt liksomom av nu
skall samlas i särskild lag vid sidan BrB. Mot bakgrund deten om av
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anförda föreslår vi lagen benämns lagen verkställighetattnyss om av
fängelsestraff Fängelselagen.

grundläggandeDen innebörden fängelsestraff denärett attav
dömde skall berövad sin frihet. grundHan på domenärvara av

vistasskyldig i kriminalvårdsanstalt under den domstolenatt en av
strafftiden följabestämda med den reduktion kan bestämmel-som av-

Villkorlig frigivning. Kriminalvårdens uppgift verkställig-omser som
hetsmyndighet till den dömde blir intagen till ochär att att stannarse

anstalten. fullgörakvar i För kunna denna uppgift måste kriminal-att
vården ha möjlighet använda det tvång omständigheternaatt som
kräver.

införandet påföljdssystemetGenom det gällande avvisades inteav
bara den intagnes behov vård och behandling grund för attav som

till fängelsestraff. gällde i fråga inkapaciteringdöma Detsamma om -
frihetsberövande återfallsbenägnaintresset hindra särskiltattav genom

från gällerbrottslingar fortsätta brottslig verksamhet. Trots dettaatt
oavvisligt till denkrav kriminalvården skallett att attse somsom

avtjänar fängelsestraff inte begår brott länge verkställighetensåett
Också denna uppgift förutsätter kriminalvården får användapågår. att

tvång.
anförda berättigadtvång kriminalvården enligt detDet är attsom nu

huvuduppgiftenanvända hänför sig till den repressiva attrent
straffet. Såtillvida får denverkställa det domstolen utmättaav

utmönstrad också detgrundläggande behandlingstanken näranses
dömdesgäller själva verkställigheten åtgärder företas denatt motsom

skall behandlingsskäl och därmed skenvilja inte motiveras med ge av
tillgodose den intagnes behov och intresse.att

intagna finnsdet gäller kriminalvårdens tvångNär rätt utövaatt mot
självfallet åtskilliga skall lämpligen erinras debegränsningar. Här om
europeiska fängelsereglerna. grundläggande regel finns i artikelEn

följer frihetsberövande skall verkställas under materiellavilken attav
för människovärdet.och moraliska förhållanden respektgaranterarsom

hälsa ochBehandlingen frihetsberövade skall sådan derasattav vara
strafftidens skall behand-självkänsla bevaras. Om längd tillåter det

och främja attityderlingen syfta till utveckla deras ansvarskänsla deatt
frihetsberövade återvända tilloch färdigheter kan hjälpa de attsom

försörja sig själva eftersamhället med möjlighet leva laglydigt ochatt
frihetsberövandetfrigivningen. Art 3. Slutligen framhålls är ettatt

Anstaltsförhållanden och olika regimer skall därför intestraff i sig.
straffet vad kanförvärra det lidande förenat medär utöver somsom

upprätthâllandet disciplin. Arthänföras till rättmätig avskildhet och av
64.

för intagne.Frihetsberövandet innebär flertal olägenheter denett
olägenheten begränsningen hans fysiskapåtagligaDen ärmest av

rörelsefrihet. får princip inte lämna anstaltsområdetHan i utan
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medgivande anstaltsledningen. Aktiviteter framstår heltav som som
naturliga för alla andra i samhället otillåtnaär för den intagne. Som
exempel härpå kan dagligennämnas gå till arbete. besökaatt ett att
butiker eller delta i olika fritidsaktiviteter. Den intagneatt kan inte
hålla normala kontakter med anhöriga och bekanta under verkställig-
hetstiden. Varken brevkontakter eller besök och permissioner kan
kompensera förlusten detta. Han berövas också möjlighetenav att upp-
rätthålla normal relation till det könet. Underen motsattaen person av
straffverkställigheten tvingas den intagne till dagligt medumgänge
andra intagna och anstaltspersonal. Kontakten med medintagna oftaär
problemfylld. Mellan intagna förekommer ibland våld och hot om
våld. Inte sällan tvingas intagna inte missbrukareär smugglaattsom
in narkotika i anstalterna, eftersom kontrollerna främst inriktas på
kända missbrukare. Om intagen inte vill medverka i sådanen en
verksamhet, löper han beaktansvärd risk bli misshandlad deatt av

Ävenandra intagna. i många andra hänseenden kan intagna, särskilt
de psykisktär för förtryckutsättas medintagna. Vi harsom svaga, av
erfarit rädslan för medintagna någon gång varit så häktadeatt stor att
valt överklaga för så länge möjligt uppskjuta överförandetatt att som
till kriminalvårdsanstalt. Många intagna upplever deras personligaatt
säkerhet så hotad iär anstalten de väljer avtjäna straffsitt iatt att

gemenskap med andra. En intagen i berövasutan anstalt ienrum en
mycket hög grad den bestämmanderätten beträffandeävenegna
vardagsrutiner. De tider de intagna har iaktta på ochattsom morgon

Ävenkväll fastställs anstaltsledningen. alla andra rutiner i anstaltenav
fastställs medverkan de intagna. Den intagne kan inte självutan av
efter bestämmande kontakt med myndigheter, sjukvårdsin-eget ta
rättningar eller på utnyttja densätt service samhället erbjuder.annat
För den inte intagen iär anstalt det självklarhet frittärsom atten
kunna utnyttja denna samhällsservice. För intagen situationen denären
rakt Han måste för komma i kontakt myndighetermedmotsatta. att
och liknande erforderliga medgivanden anstaltsledningen.av

Redan själva frihetsberövandet således förenatär med betydande
olägenheter för de intagna. Den omständigheten de flesta kriminal-att
vårdsanstalterna erbjuder bra materiell standardnumera t.ex.en -
beträffande och inkvartering kan inte i någon avgörandemat grad-
minska dessa olägenheter. Det finns bakgrund härav och medmot
beaktande de europeiska fängelsereglerna anledning understrykaav att
det centrala i fängelsestraffet frihetsberövandetär ochmomentet att
detta tillräckligtutgör och nödvändigt- i verkställigheten.ett moment-
Denna skall därför inte innehålla tvång erfordras förän attmer som
verkställa frihetsberövandet upprätthålla ordning och säkerhet isamt
anstalten och hindra fortsatt brottslighet. Det har mindre betydelse om
frihetsberövandet sker i eller slutenöppen anstalt så länge denen
intagne kvar i anstaltenär och därigenom berövad den rörelsefrihet
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verkställighet börförväljsanstaltnormalt har. Typenhan somavsom
förerfordrasrymningshindernivåvilkenspegladärför ansermanav

princip görasinteochanstaltenikvarden intagnehålla somatt
omständig-andraellerbrottslighetenslängd,straffetsberoende artav

vadbedömningeninverkar pånödvändighetmedinte avheter som
ilångtidsdömdaemellertidsak är attEnkräver.säkerheten annan

under in-rymningsbenägnasärskiltbedömaskanallmänhet vara
verkställigheten därför måsteanstaltslutenochledningsskedet attav

väljas.
ielementetcentraladetnämntsuppfattning attärVår ovansom

frihetsinberövasden intagnefängelsestraff ärverkställigheten attav
omvärldenmedkontakthållamöjlighetersinafårdärmed attoch

medborgerligaandranågrainteemellertidfråntasbegränsade. Han
kriminalvår-fastslogskriminalvårdsreformen attGenomrättigheter.

vârdinsatserochstöd-samhälletstill somrättharintagnadens samma
benämnasbrukarprincipenknäsattasålundamedborgare. Denandra

mycketbehovoftaharintagnaDenormaliseringsprincipen. av
gällaexempelviskanDetvårdinsatser.ochstödåtgärderomfattande

sjukvård.psykiskellerfysiskocharbeteellerbostadanskaffande av
dennatillintagna rätthar deprincipen sam-angivnadenEnligt

samhällsmedborgare.andraomfattningihällsservice somsamma
underhållnågotfrånifrågasättshar inteNorrnaliseringsprincipen

principennämnassammanhangeti attkanDetutredningsarbete.vårt
börDengrannländer.gäller skandinaviskai våralängesedan även

ifortsättningen.gällamening ävenenligt vår
inskränk-någravidkännasfårinteintagnadeinnebärsagdaDet att

sig inteförochHärmed i sagtärsamhällsservice.tilliningar rätten
Underden.bekostaskallellerservicenskall somgesomvem

serviceifrågavarandedockframhölls somtill KvaL attförarbetena
kriminalvårdenutanfördetillhandahållas somskallregel organav

ochhälso-gäller, såsomdetserviceför den t.ex.harnormalt ansvaret
bordeKriminalvårdenarbetsförmedlingsocialvård,sjukvård, m.m.

frihetsberövandetdärfallför sådanaendastbygga resurseregnaupp
stödinsat-därellermedverkanmyndighetersandrahinderutgjorde mot

rehabiliterandekriminalvårdensuteslutande igrundsinharserna
KvaLtillförslagetriksdagsbehandlingenmedsambandI avuppgifter.

ochansvarsfördelningenmedproblemetpåjustitieutskottetpekade
beträffandesärskiltvårdområden,olikamellankostnadsfördelningen

Utskottetmånga.ansågsbristernasjukvård där varaochhälso-
ägnades utarbetauppmärksamhet attviktenvidareframhöll attav

berördademellansamverkanochkontaktförformerspeciella
vårdgivarna.

tillämpningssvårig-vissavålladeÄven normaliseringsprincipenom
kriminal-landetsiintagnadeinledningsskede,iheter numerasynesett

omständig-samhällsservicefådenväsentligt somi alltvårdsanstalter
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heterna tillåter. Ett nära samarbete mellan företrädare för frivård och
anstaltsvård underlättar i hög grad de intagnas kontakter med andra
samhällsorgan. I de flesta fall vållar inte heller kostnadsfrågoma några
bekymmer; de samhällsorgan lämnar den aktuella servicensom står i
allmänhet för de kostnader förenadeär hänned. Skälsom generelltatt
föreslå ändringar i detta förhållandevis välfungerande saknas.system
Anstaltspersonalen skall således även i fortsättningen klarlägga de
intagnas behov kontakter med olika institutioner iav samhället och
förmedla de erforderliga kontakterna. Härefter ankommer det på de
olika samhällsorganen utanför anstalterna tillhandahålla de åtgärderatt

erfordras på villkor försom andra vård- ellersamma hjälpsökan-som
de. Dessa samhällsorgan har också för kostnaderna föratt svara
åtgärderna. Skulle förhållandena sådana kriminalvårdensattvara

för intagen inte avvikeransvar att eller begåren brott berörs,nya
måste kriminalvården givetvis härför.ta Sålunda måsteansvaret
kriminalvården exempelvis stå för bevakningen intagenav en som
vårdas på sjukhus i den allmännaett sjukvården.

I hänseende föreslårett vi dock kriminalvården skallatt ta ett
kostnadsansvar ligger på den kommunalasom socialtjänsten.nu Vårt
förslag gäller kostnaden avseende tiden efter villkorlig frigivning för

missbruksbehandling inletts underen tiden för verkställighetensom av
fängelsestraff. Härjämteett i vårt slutbetänkandeatt åter-avser

komma till frågan tillämpningen normaliseringsprincipenom detnärav
gäller psykiatrisk behandling särskilt vårdbehövande intagna.av

Som vi redan har slagit fast kriminalvårdensär huvuduppgift att
verkställa frihetsberövande.ett Kriminalvården har dock också, under
verkställigheten frihetsberövandet, till uppgiftav förverka deatt
intagnas anpassning till samhället. Detta enligtär vad framgårsom av
4 § KvaL grundläggande uppgift. Mot bakgrunden härav det viktigtär

frihetsberövandetatt inte form meningslöstar förvaring deav en av
intagna det förenasutan medatt verksamhet inriktadär attsom
underlätta samhällsanpassningen.

För på bästa fullgöraatt sätt de rehabiliterande uppgifterna bör
kriminalvården eftersträva alla de faktoreratt har lett till densom
intagnes kriminalitet påverkas. Flertalet de intagna med längreav
strafftider lever asocialt liv sedanett många år. De har ingen eller
dålig skolutbildning och de flesta saknar egentlig yrkeslivserfarenhet.
Det vanligtär intagens ekonomiskaatt situationen är mycket dålig. De
intagnas psykiska och fysiska hälsa oftaär mindre tillfredsställande.
Många dem har levt hela sitt liv utanförav samhället. Det alltmer
ökande narkotikamissbruket bland de intagna situationengör än värre.
Sammanfattningsvis har övervägande delen intagna så många och
allvarliga problem det heltär orealistisktatt de olika insatseratt tro att

kan göras under verkställighetstidensom kan leda till de i allmänhetatt
varaktigt till samhället. En lägre ambitionsnivåanpassas oftast bättreär
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anknuten till verkligheten. Strävan måste i stället försöka nåattvara
frigivningssituation sådan den intagne har rimlig möj-är atten som en

lighet klara sig vid frigivningen. Frigivningsförberedelsema äratt
därför vikt. Planeringen frigivningen bör inledas istörsta ettav av
tidigt skede verkställigheten med kartläggning vilka denav en av
intagnes behov gäller finnaDet sedan bra lösningar härpå iär. näraatt

Ävensamverkan med hjälporgan. frivårdensamhällets övriga har här
uppgiftviktig fylla.atten

frigesDet viktigt bostadssituationen ordnas så denär att att som
människashelst har någon form stadigvarande bostad. Förav en

självkänsla det vikt meningsfullt arbete. Flertalethaär stor att ettav
de intagna saknar det inte möjligt ordnaarbete och torde attav vara

sådant till bråkdel dessa. minimikrav det vidMen ärett attens en av
frigivningen måste klarlagt hur den intagnes försörjning skallvara vara
anordnad. De missbrukare eller har psykiska besvär, måsteärsom som

frågorpåverkas söka erforderlig vård. Arbetet lösa dessaatt att
kompliceras i hög grad praktiska problem. naturliga skälDet ärav av
mycket svårt ordna bostad och meningsfylld sysselsättningatt t.ex.

har missbrukat narkotika inågon många år.som
väsentligt medDen ordning här beskrivs i alltöverensstämmersom

för hindrar intevad gäller den kriminalvård bedrivs. Detsom som nu
förbättra intagnasytterligare ansträngningar bör för degörasatt att

frigivning. det de intagnasförhållanden vid Speciellt viktigt är att
verksamhetmissbruksproblem bearbetas på lämpligt Densätt. av

vid betydelsefull och börsådant slag bedrivs många anstalter ärsom
utvecklas vidare.

intagens anpassning till samhälletDet viktigaste i ärmomentet en
Är intagne fastönskan till sådan anpassning. den intehans egen

efter frigivningen eller komma tillinriktad laglydigt liv påett att
legatde missbruksproblem eller problem slagmedrätta annatav som

sannolikhet återfallabakom hans kriminalitet, kommer han med stor att
anstalternaviktigt förhållandena ii brott. Enligt vår mening detär att

fördelarna medde intagna kan komma till insiktutformas så ettatt om
liv.laglydigt-

sällan till den intagnesfängelsestraff leder inteVerkställighet attav
ochdålig, blirofta redan tidigaresjälvkänsla, ännu sämreär attsom

samhällsanpassning.för den intagnesblir passiv. Detta negativthan är
därförkriminalvårdsanstalt måste överensstämmavidVardagslivet en

utanför anstalten.förhållandenamedutsträckning möjligti så stor som
anstalterMångaanstalten.olika sysslor iintagna bör aktiveras iDe

väcks påintagnahänseenden hotell. Defungerar i vissa morgo-som
fråntill ochförsmåltider. Defrukost och andrade serverasnen,

detillvidareAnstaltenoch lagas.arbetet. Deras kläder tvättas attser
meningvårkan enligtlämplig tid. Dettill iintagna går sängs

möjligaborde iservicefunktionerifrågasättas inte dessa största ut-om
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sträckning skötas de intagna. Efter frigivningen hänvisadedeärav
till klara själva.sig Många intagna har aldrig lärt sig skötaatt att t.ex.
kläder och laga kanDet lämpligt tillfälle lära sig dettamat. ett attvara
under anstaltsvistelsen. Vi medvetna vissa anstalter redan iär attom
viss begränsad utsträckning fört uppgifterhar några dessa påöver av
de intagna. Strävan bör dock utveckling skall fortsättadennaattvara
och fördjupas; inte främst för kriminalvården utanatt spara pengar
för förbereda för utanför sådande intagna livet anstalten. Enatt

förutsätter lagstiftningsåtgärder. harutveckling inte några särskilda Vi
resultaterfarit vid vissa anstalter i Danmark med mycketatt gottman

de Verksamheten börlåter intagna köpa och tillreda sin själva.mat
erforderliggivetvis förenas med utbildning i matlagning. Systemet

införas Danmark. Enskall inom kort vid alla kriminalvårdsanstalter i
börja beträffandeliknande ordning skall där i framtiden användasäven

kläder.de intagnas
viktigt upprätthålla arbetsplikten.Det enligt vår meningär att

fall inteMånga de intagna har aldrig någonsin eller i på mångavartav
haft normal arbetsanställning. förutsättning för anpassningår Enen av

studierde dagligt arbete ellerdem till samhället lär sig skötaär att ett
avskaffa leda till flertalet intagnapå heltid. Att arbetsplikten skulle att

tillbringar anstaltstiden i fullständig sysslolöshet. skulleDetta uppen-
hälsa.barligen till fördel för de intagnas fysiska och mentalainte vara

Arbetsplikten därför finnas kvar.måste
arbetsplikten skall meningsfylld måste de intagna kunnaFör att vara

kriminalvården medberedas lämpliga arbetsuppgifter, vilket krav
uppfyllahänsyn till rådande läge på arbetsmarknaden haft svårt att
består iunder de åren. Kriminalvårdens industriverksamhetsenaste

skallföretag.huvudsak legotillverkning privata Dessa uppdragav
harskaffas i konkurrens med inhemska eller utländska företag. Ofta

kriminalvården svårt få och behålla uppdragen. Så har vi t.ex.att
erfarit anstalt, under lång tid utfört olika arbetenatt en som
försvaret, förlorat utländskt företagdessa arbetsuppgifter. Ett kunde
nämligen producera de aktuella till lägre pris. Det ärettvarorna
otvivelaktigt vikt de intagna får meningsfyllda arbetsupp-största attav
gifter. Stor uppmärksamhet måste i framtiden detta problem.ägnas

dagtidOm de intagna inte har någon vettig sysselsättning under torde
försämrasderas anpassning till samhället i hög grad försvåras. Vidare

ordningen säkerhetenoch i anstalten.
Likvärdigt med arbete olika former studier. Som framgårär av av

intagna vad gällerklientelundersökningen finns många brister hos de
kunskaper. Studieverksamheten i har därför viktigaanstalterna en

föruppgift fylla, i all synnerhet beträffande de Mycket talaratt yngre.
för få tillfälle fylla luckomadet många intagna lika viktigtäratt att att

utföra arbetsuppgifter inom områden däri sin skolutbildning attsom
fåflesta i fall överskådlig framtid aldrig kande dem inomvanav - -
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mycketexempelvisdet ärinselättDetarbetsanställning. är attatt
hjälpligt.baraläsakunnasjälvkänslanförnegativt att

studier. Dennaochför arbeteersättningvissuppbärintagnaDe
för inköpfickpengarkaraktärenhuvudsakihar aversättning av

frigivningeninförkostnadernabestridaoch förkioskvaror attm.m.
s.k.intagnadeanstalter harnågraIdenna.förberedelsersamt av

den gängse.högrenågot änersättning ärdennamarknadsanpassad lön;
de intagnasavbetalning påföranvändslöndennadelvissEn av

dennesintagnedenför såvälfördeltillSystemet är somskulder.
hör.skadeståndsanspråksinabrottsoffer medoftavilkatillborgenärer
inteskäl övervägagodafinnassigfördärför i och att omskulleDet

anstalter. Systemetandratillutvidgasborde ävenverksamhetdenna
detkostsamt änemellertidlönermarknadsanpassade ärmed mer

statsfinansielladettillMed hänsynavlöningssystemet.traditionella
förändring.sådanföreslåfråndärförviavstårläget att ennu

intagnadekriminalvårdeniallmän strävan attlängesedanDet är en
bådeundervarandramedgemenskapivistasskallmöjligtså långt

enskilda intagnaifrågasättsharprincipfritid. Dennaocharbetstid av
negativadeMankriminalvårdstjänstemän. attnågraoch menar

såvarandraträffar är attregelbundet storade intagnaeffekterna attav
umgåsför dembegränsa rätten attövervägapåkallat attdet attvore

deÄven principenriktigtsäkert attdet är attvarandra.med om
förnackdeltillvarandra ärmedgemenskapivistasskallintagna

gemenskapen.flertaletövertygelsevårändådet att avgagnasnågra, är
isolerasmånbetydandeiintagnedeninnebärFrihetsberövandet att

Demänniskor.andramedgemenskap ogynnsammanaturligfrån en
onödigtvisinteuppstår börhärigenomanstaltsvistelseneffekter somav
Principenvarandra.frånisoleradehållsintagnadeförstärkas attgenom

huvudregel;behållasdärförbörde intagnamellangemenskap somom
medumgåsfrittharfortsättningen rätti attsåledesbör ävende intagna

förMöjlighetentillåter.omständigheternautsträckningi denvarandra
måstemedintagnamedkontaktstraffsittavtjäna utanintagen atten
måsteintagnaträffa andravillskäl intenågotDenfinnas kvar. avsom

undgå detta.ovillkorlig rätthardärför atten
kriminalvårdsanstaltitillvarodagligaintagnasdedelEn enstor av

svårtdetkriminalvárdsanstalter är attflestadefritid. Is.k.utgörs av
påintagnadetilllederDettafritidsverksamhet. attmeningsfylldordna

kommaskallhurfunderatidmycket mankanfritiden ägna att
viktigtdärför attDetbrott. är ytterstandraplaneraochdrogeröver att

fritidsaktiviteter.till bramöjligheterfinnsverkställighetenunderdet
skaffadekanförströelsetilltillfällefårde intagnaFörutom att

Vid mångafrigivningen.efterkan ävende utövafritidsintressen som
formerolikainriktad påstarktmycketfritidsverksamhetenanstalter är
meningvárenligtDetstyrketräning. äraktiviteter,fysiska t.ex.av

differentierat.blirutbudetangeläget att mer
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Det torde välkänt och oomtvistat frihetsberövandetnumera vara att
förenatär med antal negativa konsekvenserett för den intagne. Ett

flertal studier har gjorts i olika delar världensom visar entydigtav att
det förhåller sig på det sättet. En sedan länge fastslagen princip för
kriminalvården därförär försöka minska skadeverkningamaatt av
frihetsberövandet.

De angivna negativa effekterna har sin grund i fängelsestraffets
karaktär. De intagna tillbringar hela dygnet i anstalten. Man sover,
äter, arbetar och tillbringar sin fritid i anstalten. De mänskliga
kontakterna består i umgänge med andra intagna och personal. Det
dagliga livet präglas mängd regler, somliga bestämsav en varav av
anstaltsledningen och andra, informella de intagna. De intagnamera av

iär fall i formell meningvart alltid föremål för kontroll. Förhållande-
för dem alltsåär sådana de dels leverna avskildaatt från världen

utanför anstalten, dels inte i egentlig mening behöver någotta ansvar
för sin dagliga tillvaro. Dessa förhållanden kan förbättras att,genom

vi utvecklat, de intagna tillåtssom och förmåsnyss störreatt ta ansvar
för sina vardag i anstalten. Ett mycket viktigtannat sätt förbättraatt
de intagnas situation i anstalterna och därmed minska skadeverk--
ningarna frihetsberövandet beredaär demav tillfälle tillatt kontakter-
med yttervärlden. Detta är även väl förenligt med den princip vi ovan
fastslagit, nämligen anstaltsvistelsen inteatt skall förenas med

villkorsträngare än erfordras för upprätthålla frihetsberö-som att
vandet. Mot denna bakgrund bör de intagna i princip tillåtas frittatt
brevväxla och telefonera till anhöriga och vänner. Reglerna besökom
bör detgenerösa; ocksåär angeläget besökenvara iatt största möjliga
utsträckning sker anstaltspersonalenutan att är närvarande.

De intagnas kontakter med yttervärlden har således många positiva
effekter för dem. Dessvärre utnyttjas också dessa kontakter i mycket

utsträckning förstor olovligen införaatt narkotika och andra otillåtna
iämnen anstalterna. Den grundläggande principen betydandeom en

öppenhet yttervärlden för demot intagna, måste därför förses med
många och betydande undantag. Vi får anledning återkomma tillatt
denna fråga såväl i avsnittet narkotika i anstalterna i de skildaom som
avsnitten kontrollåtgärder och kontakter medom yttervärlden.

Den verksamhet med syfte främja de intagnasatt anpassning till
samhället och förbereda deras frigivning motverka skadeverk-samt
ningar anstaltsvistelsen vilka vi hittills beskrivitav sådanär i alltsom
väsentligt kan bedrivas inom anstalterna och därför välär förenligsom
med kriminalvårdens huvuduppgift verkställa frihetsberövande.att Den
nuvarande lagstiftningen emellertid för intagnager utrymme i vissatt
utsträckning får vistas anstaltenutom perrnissioner ochattgenom
andra frifönnåner beviljas. Vi detta skall få förekommaattanser även

fortsättningen.i Mot bakgrund frihetsberövandetatt detutgörav
centrala innehållet i fängelsestraffet vår inställning kriminal-samt att
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vårdens huvuduppgift skall verkställa det domstol utmättaattvara av
straffet finns det dock anledning in frågangå på hur dessa förmåneratt

principiellt kan försvaras.mer
Vi har verkställigheten bör utformas med beaktandesagt att av

straffets ändamål. Därvid finns det anledning till straffsystemetatt se
Även den nuvarande lagstiftningensådant. utgår från attomsom

inte brottslingen i för påföljdsbestämningenbrottet och står centrum
det fortfarande för vid påföljdsvalet hänsyn tillfinns ett utrymme att ta

Påföljdernadömdes förhållanden. Villkorlig dom skyddstill-den samt
med varianterna kontraktsvård och samhällstjänst alternativutgörsyn

fängelsestraff. Omständigheter talar för lindrigare påföljdtill som en
fängelse skall särskilt beaktas vid påföljdsvalet. De alternativaän

företräde framför fängelse,påföljdsformerna har således inteett om
straffvärde eller eller den omständigheten brottslighetenbrottets art att

återfall hinder påföljd fängelse. Den tilltaladesutgör är änmot annan
kvalificeradungdom eller möjligheterna få till stånd angelägenatt en

förmissbruksvård kan ytterligare vidga tillämpningsområdet alternati-

ven.
ambition långt det möjligt undvikaBakom lagens så är attatt

fängelsestraff ligger insikten straffverkställighetenutmäts attom
för de dömdas anpassning tillgenerellt får negativa konsekvensersett

fall till bestående skadeverkningar.samhället och i många upphovger
sådana förhållanden med avseendedärför rimligtDet är att som

framförpåföljdsformer företrädepåföljdsvalet alternativa ettgett
vid verkställigheten fängelsestraff.fängelse beaktas också av

lättnader det gällerPerrnissioner och andra friförmåner och när
bakgrund härav inte principielltstraffverkställigheten kan mot anses

inslagstraffets ändamål bör uppfattas naturliga istrida mot utan som
rimlig proportion till denunder förutsättning de förekommer idetta att

främja dömdesstrafftiden tjänar ändamålet denutmätta samt att
eller motverka sådana skadeverkningarsamhällsanpassning somannars

ändamålförknippade frihetsberövandet. Dessa kankan medvara
tillgodoses rimligt enbart åtgärdernämligen inte sättett genom som

s.k.vidtas under vistelsen i kriminalvårdsanstalt. Förkan atten
undvikas bör den undergåranstaltsskador i möjligaste mån skall som
fängelsestraff tillfälle dåverkställighet kortvarigtän attett gesav mer

betingelser upprätthålla kontakten medoch då under normalamera
frigivningenändamålsenlig förberedelseanhöriga och Envänner. av

får möjlighet knytaförutsätter i allmänhet den intagne attatt en
självautanför anstalten. dem har behov ochkontakter För som av

missbruk alkohol ellerefterfrågar vård och behandling mot av
kriminali-med anknytning till derasnarkotika eller andra problemmot

föredrautanför kriminalvårdenofta behandlingsalternativenär atttet
intressen.skull hänsyn till samhälletsbåde för deras och medegen

och be-mindre ambitiösa motivations-Visserligen har ellermer
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handlingsprogram införts vid många anstalter. Sådana kanprogram
emellertid oberoende ambitionsnivån aldrig betraktas fullgodav som en

förersättning kvalificerad vård och behandling utanför anstalten. Det
går nämligen inte komma ifrån den behandlingsmiljöatt att som en
kriminalvårdsanstalt erbjuder inte bästa.denär

I 4 § KvaL grundläggande förmål kriminalvården iettanges som
anstalt uppgiften främja den dömdes anpassning i samhället ochatt

följdermotverka skadliga frihetsberövandet. framgåttSom detav av
kvar.anförda vi denna målsättning skall stå Lagregleringenattanser

i 4 § KvaL uppmärksammar konflikten mellan kriminalvårdens olika
uppgifter, såtillvida det framgårbestämmelsen den verksam-att attav
het inriktad den intagnes rehabiliteringär måste begränsasmotsom
med hänsyn till kravet samhällsskydd inte får eftersättas.påatt
Verkställigheten skall sålunda till vad behövs för attanpassas som
motverka den fortsätterintagne brottslig verksamhet under den tidatt
verkställigheten pågår. Samhällsskyddet skall i lika mån beaktas också
enligt förslag.vårt

Kravet på samhällsskydd emellertid enligt meninginte detvårär
enda begränsar kriminalvårdens möjligheter bästa verkapå sättattsom

Ävenför de dömdas samhällsanpassning. i de fall då detta kravmånga
inte kan åberopas hinder den dömts till fängelse vistasmot attsom som
utanför anstalten eller medges lättnad tidigaremåste såsomannan
anförts kriminalvården beakta verkställigheten utformas såatt att
domstolens straffbestämning inte framstår åsidosatt. Detta ärsom
viktigt för upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet.att

föreslårVi bakgrund det sagda attgden bestämmelsemot av som
§ iskall 4 KvaL och i lagförslag ocksåvårt intagenärmotsvara som

kompletteras så det framgår förutom samhälls-4 § kravet påatt att
ändamålet medskydd straffbestämningen skall beaktas. Tilläggetäven

huvudsak förtydligande lagreglering-innebär i och anpassningett en av
gällertill ordning enligt kriminalvårdens interna föreskriftersomenen

praxis. Enligt vår mening råder nämligen allt väsentligtoch i i tillämp-
balans mellan kriminalvårdensningen rimlig repressiva uppgiftrenten

straff och dess uppgift förverkställa verka de dömdasatt att an-
samhället. Dock har det i fall förekommitpassning i några intagnaatt

i verkställigheten i form vistelser utanförbeviljats lättnad anstaltenav
gjort fog frågaunder omständigheter det med kunnat isättasattsom

verkställigheten i överensstämmelse med straffbestämningen.ståttom
framgårdärför inte helt betydelse det lagenDet är att attutan av

hinderstraffbestämningen sådan ibland kan socialtutgöra motsom
förvägrasfriförmåner dessa inte kan undermotiverade även när

till kravet samhällsskydd.hänvisning på
åtgärder förbereder denEnligt bestämmelsen i 4 § KvaL skall som

utanför anstalten vidtas redan från straffverkstäl-intagne för tillvaron
Föreskriften viktig markering helalighetens början. är attaven
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frigiv-åstadkommasträvan att enskallstrafftiden engenomsyras av
tidigareSommöjligt.förhållandenvälordnadesocialttill så somning
tillställningintagningentillanslutning omi taredanböranförts man

kan hasamhälleti nyttatillvaroframtida avsindömde förden
inomerbjudaskanbehandlingsinsatserochvård-utbildnings-, som

sakensemellertid i naturliggerDetstraffverkställigheten.förramen
blirfrigivningssituationenpåsikte meradirektåtgärder taratt som

Även intagenslut.strafftidens somangelägna enoch motaktuella mera
förföremål strängavaritsamhällsskyddtill kravetmed hänsyn

verkställighetenslutetmåste gesrestriktioner motsäkerhetsmässiga av
påKravetfrigivning.sinförbereda sam-möjlighetrimlig atten

måstefrihetsberövandetupprätthållaförskälandraochhällsskydd att
mindreallttillmätasslutetsigverkställigheten närmarhandefter som

föreslårViambitioner. attsocialaverksamhetenshindervikt motsom
föreskrivslagförslaget att§i 4detmarkeras attsynsättdetta genom

frigivningenförberedelseskalluppmärksamhet ägnas avsärskild
anstalt.iverkställighetenhälftendenunder avsenare

lagförslaget§§6-8Anstaltsindelningen4.4.2

reglernaKriminalvârdsberedningen omutformadenämntsSom ovan
grundvalpåanstaltsindelningarna enoch avanstaltsplaceringarna

26.jfrhuvudgrupperide intagna s.ovanuppdelning treav
denskapadesintagnaindelningdennaiutgångspunktMed av

slutnaochöppnalokalanstalterochi riks- samtindelningennuvarande
anstalteravdelningar.

allastudieomfattandegjortsharklientelundersökning avvår enI
huvudsakiBilden är1992.månadoktoberunderfrigavsintagna som

förändringenbetydelsefullasedan. Denför 20 år mestdensamma som
problemdeochökatnarkotikaberoende har somattandelenär att

ökat.harmotsvarade sättdärmed påförenas
finnsdettalafogmed attkan1970-taletbörjan omiLiksom manav

strafftiderharintagnadepåtänker härVinormalklientel. somett
skyldigasiggjortallmänhetiharDeår.omkringochunder ettstrax

hardemFlertalettillgreppsbrott.brott, avtraditionella t.ex.till som
har60omkring procentför brott;tillfällenflertalviddömtstidigare ett

betydandemycketproblemen ärsocialaDefängelse.tilldömtstidigare
Över hartredjedelartvåocksåsamhället är stor.utslagningenoch ur

långvarigtdessutomhar ettMångamissbruksproblem.formnågon av
vård påförvarit intagnahardessadelsig. Enbakommissbruk stor av

omfattandetämligenoftauppvisarDennavårdinrättning.allmän grupp
verkställigheten.undermisskötsamhet

förbekymmermindrejämförelsevisvållarlångtidsdömdaGruppen
utslagna ärsocialtAndelenförradenkriminalvården än gruppen.
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mindre bland de långtidsdömda, vilket sannolikt påverkar skötsam-
heten. I denna finns proportionelltgrupp fler inte tidigaresett som

Ådömts till fängelse. andra sidan finns i denna givetvis ävengrupp
många intagna har liknade social situationsom en de harsom som
ingår i normalklientelet.

I korttidsdömda finnsgruppen många har problembildsom en som
likär normalklientelets. Omkring hälften har dömts tidigare. Totalt

hade cirka 30 tidigare varit intagnaprocent i kriminalvårdsanstalt.
Endast 35 hadeprocent stadigvarande arbetsanställningav gruppen vid
intagningen. Omkring 21 bedömdes haprocent aktuellt narkotika-ett
missbruk och 36 alkoholmissbruk. Deprocent korttidsdömda visar inte
så misskötsamhetstor under verkställigheten, förefaller fortlöpasom
tämligen okomplicerat för dem.

Sammantaget kan fastslå klientelsammansättningenattman egent-
ligen inte på något avgörande sätt skiljer sig mellan de olika grupper-

De korttidsdömda visar dockna. något större skötsamhet än övriga.en
Problemen är alltså i allt väsentligt desamma för flertalet med
medellånga och långa strafftider. Något egentligt behov särbehandlaatt
den eller den andra tordeena därför inte finnas.gruppen

I princip förekom vid 1974 års kriminalvårdsreform inte någon
uppdelning anstalternaannan iän rikslokal ochav öppensluten.

Verksamheten vid landets anstalter tämligen likartad. Emellertidvar
har under de åren skett betydandesenaste specialisering vad gälleren
verksamhetens inriktning vid såväl riksanstalter lokalanstalter.som

Specialiseringen har främst inriktats på narkotikamissbrukarna. Det
kan antingen gälla särskilda behandlingsprogram för missbrukare som
är motiverade försöka komma ifrånatt sitt missbruk eller inrättande

avdelningar vid vilka bedrivs omfattandeav motivationsarbete med
missbrukande intagna. Men det kan också gälla anstalter eller
avdelningar, skall hållas fria från narkotika.som Avsikten är att
intagna inte missbrukareär skall placerassom i sådan anstalt eller
anstaltsavdelning för de inte skallatt förutsättas påverkan börjaatt
missbruka för obehaget vistassamt i miljöatt ofrånkomligenen som
får sin prägel missbrukarna och deras problem. Det finnsav vidare en
del andra former specialisering vid landets kriminalvårdsanstalter.av
Vissa anstalter har särskilda för intagna har förgripitprogram sigsom

kvinnor eller barn.mot Andra anstalter har för intagnaprogram som
har dömts för rattfylleribrott och har problem med missbruksom av
alkoholdrycker. Några landets anstalter har endast kvinnligaav
intagna. En anstalt, kva Mariefred, företrädesvistar emot unga
förstagångsdömda män med långa strafftider. Många landetsav
anstalter har således verksamhet i eller hänseendeen ett ärsom annat
specialiserad. Det förtjänar dock påpekas specialiseringen i flertaletatt
fall bara gäller viss del den totala verksamheten viden av anstalt.en
Verksamhetsinriktningen vid viss anstalt bestäms för närvarande ofta
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den berörda anstaltens ledning. enskildaAtt och lokala initiativ fåttav
möjlighet sig gällande har enligtgöra vår mening varit tillatt storten

för utvecklingen. Det dock ofrånkomligt viss styrningär attgagn en
från central och regional nivå måste till.

specialiseringDen finns vid kriminalvårdsanstalternasom numera
tveklöst värde för behandlingsarbetet inomär kriminalvården. Deav

motivations- och behandlingsprogram för narkotikamissbrukare som
finns vid vissa anstalter kan säkert många leda tillgånger intagnaatt

siktpå kan komma ifrån sitt missbruk. Av särskilt värde vidareär
kriminalvårdens starka och målmedvetna hålla ickesträvan att
missbrukande intagna åtskilda från missbrukare.

Emellertid specialiseringen inte problemfri. En grundpelarnaär av
i 1973 års kriminalvårdsreform närhetsprincipen, dvs. de intagnavar

i utsträckningskall så möjligt avtjäna sina straff vid anstalterstor som
i närheten hemorten. Specialiseringen anstalterna får ibland denav av
effekten intagen måste placeras långt från förtämligen hemortenatt en

få plats vid anstalt med lämplig verksamhetsinriktning.att en en
Härigenom har närhetsprincipens betydelse kommit minska.att
Specialiseringen iblandkan också leda till intagen placerasmåsteatt en
i anstaltstyp egentligen borde komma i fråga förän attannan som
denne skall komma i åtnjutande exempelvis visst behandlingspro-ettav
gram.

Genom varje anstalt har sin profil kan det många gånger iatt -
synnerhet beläggningen hög i anstalterna finnanär svårtär attvara-
plats för intagen inte riktigt i någon anstalt. Detta gälleren som passar
särskilt för vissa intagna ingår i det s.k. normalklientelet.som
Specialiseringen leder också till anstalterna kan komma utnyttjasatt att
mindre rationellt; blir meddet nödvändighet fler platser itomma ett

differentieratkraftigt anstaltssystem i mindre differentierat.än ett
Även specialiseringen således medför vissa olägenheter, detärom

inte aktuellt återgå till den tidigare ordningen. Tvärtom ligger det,att
framhållsockså i utredningens direktiv, i detvärdeett stort attsom

sker fortsatt utveckling inom det gälleranstalterna verksam-nären
hetens inriktning.

Som tanken vid kriminalvårdsreformennämnts attovan var
huvuddelen normalklientelet skulle straffverkställighetundergå iav
lokalanstalterna. I denna finns många har mycket betydandegrupp som
missbruksproblem. intagnaDessa ofta svåra hantera i lokalanstal-är att

Arbetsklimatet påverkas därför ofta de finnsterna. ogynnsamt attav
frigivningsförberedelsernai anstalten. För denna givetvis oftaärgrupp

förberedelser finnsmycket viktiga. Sådana underlättas den intagneom
sin ofta förflyttahemort. Trots detta nödgas kriminalvården dessanära

till anstalter frånintagna långt vederbörandes hemort och placera dem
i riksanstalt. Rymningsbenägenheten hos detta klientel ocksåär stort.

normalklientelet blir därför placeringen heltFör många gånger en
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den skulle blivit fallet intentionerna i kriminalvårds-än som omannan
hade kunnat följas.reformen

nuvarande anstaltssystemet bygger intagna med längreDet att
medstrafftider skall placeras i slutna riksanstalter, dvs. anstalter hög

inte den faktiska riskengrad säkerhet. Härvid beaktas hur ärstorav
därförför återfall i intagna kommerför rymning eller brott. Många att

Kriminalvárdsstyrelsen harplaceras i anstalt med onödigt hög säkerhet.
250-300 intagna placerade iberäknat i genomsnitt åtminstoneäratt an-

fördjupade anslags-för säkerhet Kriminalvårdensstalt med hög
för 199394-199596 68.framställning budgetåren s.

kriminalvår-anstaltsindelningen tillskapadesden nuvarandeNär var
idag. Riksanstaltemaden delvis organiserad på sätt änett annat

lokalanstalterna till regioner-Kriminalvárdsstyrelsen ochhänfördes till
uppbyggd så alla anstalterKriminalvården ärär att somnumerana.

hänförs till regionen. Allaregion organisatorisktbelägna inom en
regionchefens ledning. Deninom region står därför underanstalter en

därför interiks- och lokalanstalter framstårformella uppdelningen i
rationelltMycket i stället förändamålsenlig. talarlängre att ettsom

hindras därav.anstaltsutnyttjande i någon mån
riksanstalter ochformell skillnad mellanKvaLI öppnagörs en

anstalterVerksamheten vid dessalokalanstalter. äröppna typer av
emellertid helt likartad.

sinanstaltsindelningen ha spelatden gamlaSammantaget utsynes
placeras i anstalti stället den intagneroll. Viktigare är att ennumera

lämplig säkerhet.har lämplig verksamhet och har ensom en

lämpligenindela och intagnaskall anstalterHur man

tilllagreglering lederbör åstadkommaSträvan attatt en somvara
anstalts-och landetsfängelsestraff blir rationellverkställigheten attav

de intagnautnyttjas kostnadseffektivt. Samtidigt måstebestånd
Utgångspunkten bör skapaerforderlig rättssäkerhet. attgaranteras vara

och kan överleva ianstaltsindelning enkel tillämpaär att somsomen
alltfördärför detaljerade.20 Reglerna bör inteåtminstone år. vara

förslagutarbetats tillKriminalvárdsstyrelsen har nyligenInom ett
med hänsyn till anstaltemasindelning kriminalvårdsanstalternaav

detta förslagdirektiv skall vi bl.a.säkerhet. Enligt våra ärpröva om
i huvudsakanstaltsindelning. Förslaget innebärlämplig att an-en

Förslaget redovisas ii skilda säkerhetsklasser.stalterna skall indelas
föranslagsframställning budgetårenkriminalvårdens fördjupade

följande.innebär i huvudsak199394-199596 Förslagets. l5.
vägledningförsta hand tjäna tilli såkerhetsklasser skall iIndelningen

förunderlagskall ocksådifferentiering de intagna utgöravid av men
resursinsatser.investeringar och övriga
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tekniskförtillgängligafinnsmedeldeocksåVäsentligt är att som
möjligt.rationelltanvändas såkansäkerhetbyggnadsmässig somoch

börsäkerhetsgradernaolikai deanstalteranstaltsplatserAntalet
säkerhetoptimaltilllederDettabehovet.med attkorrespondera

detlångtockså såföljd häravtillanstalterfåtaltillbegränsas ett som
klientelet.tyngredetförbehållsmöjligtär

säkerhetsklasser;fyraiförslagetenligtindelasanstalterLandets
lägsta.denIVklassochsäkerhetsnivånhögstadenI harklass

Indelningenanstalter.principi öppnaSistnämnda klass motsvarar
läge,geografiskaanstaltensförutsättningar:flertalbygger ett

täthet,personalenm.m.,larmstaket,murar,fysiskaanstaltens status
utmärkerinriktningellerverksamhetdenkultur somochrutiner samt

anstalten.
säkerhetsklas-den högstatillhänföraskunnaskallanstaltFör att en

siktfrimöjliggör runtpå sättbelägenden ärbl.a. ettkrävs somattsen
bevakningkravställdauppfyller högtdenanstalten, murar,hela att

ochpersonaltäthethöghardensäkerhetsanordningarandra samt attoch
till störstaAnstaltererfaren.ochvälutbildadpersonal somärdennaatt

börförsvagaddel ärdär någonkravdessauppfyllerdelen men
skall ha111säkerhetskravmedAnstalter ryrn-II.till klasshänföras

säker-iAnstalterin.läsaskunnaskallintagnadeningshinder och
möjligtfulltDet attrymningshinder. äregentligasaknarIVhetsklass

säkerhetsgradering.olikatillhänförsanstaltdelar enav
Enligtriksanstalterna.ingårregionorganisationennuvarandedenI

lokalanstalterochi riks-uppdelningenbörförslagföreliggande
iingåfortsättningsvisbör ävenanstalterSamtligautmönstras.

kriminal-endastbenämnasfortsättningeniregionorganisationen men
vårdsanstalt.

tämligenförslag ärifrågavarandeKriminalvårdsstyrelsens nu
intekriminalvårdslagstiftningenbörförmenandeEnligt vårtdetaljrikt.
ochanstaltsindelningreglergällerdetutformad närså omvara

vilkainomendasthuvudsakibörlagstiftningenI angesplaceringar.
denMotfrågor.dessagällerdetverkaskall närkriminalvårdenramar

Kriminalvårdssty-införalämpligtmindredetförefaller attbakgrunden
Vifängelsestraff.verkställighet anserlagiförslagrelsens avomen

ochkriminalvärdsarbete attpraktisktförlämpligtförslaget ärdock att
förgrundtillläggaskunnabörbearbetning,ytterligarevissefterdet,

erforderligaförochanstaltsbeståndkriminalvårdensuppbyggnaden av
tillämpningsföreskrifter.

huvudsakianstaltsindelningenviframhållitvi tidigare attSom anser
gällerdetNärVerksamhetsinriktning.ochsäkerhetifrånutgåbör

och slutnamellan öppnaskiljelinjentydligadengårsäkerhet mest
harslutnademedanallsrymningshinderingaharDeanstalter. öppna

vibakgrund hardennaMotbeskaffenhet.varierandehindersådana av
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för anstalterna,stannat ochatt i förekommande fall anstaltsavdel-
ningarna, bör indelas i öppna och slutna.

De bestämmelser anstaltsplacering redovisasom i 6-8 §§som
lagförslaget har i huvudsak följande innebörd.

Valet anstalt står i första hand mellanav elleröppen sluten anstalt.
Har beslut särbehandlingett enligt 6 § andraom stycket lagförslaget
meddelats motsvarar 7 § tredje stycket KvaL; närmare avsnitt 6 ise
betänkandet kan dock endastsluten anstalt komma fråga.i I andra fall
skall precis gälla placering isom att öppen anstaltnu äger företräde.
För placering i sluten anstalt skall särskilda skäl kunna åberopas.

Med särskilda skäl för placering i sluten anstalt företrädesvisavses
säkerhetsskäl. Det skall föreligga omständigheter talar för be-som att
vaknings- och kontrollinsatser verkligen behövs för säkerställaatt att
den intagne kvar i anstaltenstannar och inte fortsätter i brottslig
verksamhet under verkställigheten. Utgångspunkten bör ingenattvara
placeras under slutna former säkerhetenän imera varje enskilt fall
kräver. För sådan utgångspunkt talar inte bara humanitäraen skäl utan
också det angelägna i anstaltsbeståndetatt utnyttjas så effektivt som

imöjligt.
Som skäl för placeringett i sluten anstalt straffets längd.anges

Generellt detär uppenbartsett risken för rymningatt eller fritagning
framstår större längre straff den dömdesom har avtjäna. Juatt
allvarligare brott den dömde gjort sig skyldig till, desto viktstörre
måste också fästas vid kravet kriminalvården skallatt motverka fortsatt
brottslighet under verkställighetstiden. Det sagda utesluter intenu att

bedömning i det enskilda falleten kan vid handen långtids-attge en. dömd kan placeras i öppen anstalt redan från verkställighetstidens
början. Möjligen bör någon öppen anstalt för intagna medreserveras
lång kvarstående verkställighetstid, eftersom sammanblandningen av
dessa med korttidsdömda är ägnad medföra vissa olägenheter.att En

omständighet skall beaktasannan vid anstaltsplaceringensom är
Återfallsbenägenhetenbrottslighetens art. är generellt olika vidsett

olika slags brottslighet. När det gäller dömda gjort sig skyldigasom
till allvarlig vâlds- eller sexualbrottslighet bör också brottsoffrets
trygghet invägas i bedömningen behovet säkerhetsåtgärd. Förav av
den tidigare avtjänat fängelsestraffsom detär vidare uppenbart att
valet mellan sluten och öppen anstalt i mycket blir beroende hurav
den tidigare verkställigheten förlöpt. Som särskilt skäl för placeringett
i sluten anstalt har också den intagnes missbrukangetts narkotika.av

Valet mellan sluten eller öppen anstalt är tidigare isagtssom
huvudsak beroende bedömning vad säkerheten kräver.av en Enav
placering i sluten anstalt måste dock i enskilda fall kunna förekomma

säkerhetsskälutan kan åberopas.att I den mån särskilda utbildnings-
eller behandlingsresurser knyts till viss sluten anstalt bör intagnaen

har behov och efterfrågar sådansom utbildning eller behandlingav
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kunna hänföras till den anstalten oberoende den slutna verkstäl-av om
lighetsformen påkallad säkerhetsskälär eller Den medgettsav som
frigång för arbete, utbildning eller bör, det i övrigt ärannat om
lämpligt, kunna placeras i sluten anstalt, denna är mesten om
närbelägen den där frigångsverksamheten skall äga Förort rum. en
intagen på begäran medgetts verkställighet gemenskapsom utanegen
med andra intagna finns inte något alternativ till sluten anstalt.
Slutligen går det inte komma ifrån ändamålsenligt utnyttjandeatt att ett

kriminalvårdens ibland förutsätter intagna i och förattav resurser som
sig ägnade för verkställighetär i anstalt tillfälligtvisöppen placeras i

anstalt.sluten Som framgår det följande föreslås i vissa hänseendenav
olika regler för slutna och anstalter kontroll-öppna och säkerhets-om
åtgärder. De reglersträngare avsedda gälla för de slutnaär attsom
anstalterna bör, i den detmån möjligt, inte tillämpas i frågaär om
sådana intagna placerats i sluten anstalt säkerhetsskälutan attsom
förelegat.

4När det gäller fördelningen de intagna mellan anstalterav av samma
slag redovisas i lagförslaget tvâ sidoordnade principer. förstDen
nämnda innebär intagen har behov utbildning elleratt en som av
behandling anordnas vid viss anstalt skall placeras i denna, detsom om

lämpligt. Den särskilda kompetensär utvecklats vid vissa anstaltersom
skall sålunda till En ytterligare specialisering anstalternatas vara. av
kan tidigare anförts värde. För det andra bör emellertidsom vara av
fortfarande närhetsprincipen viss betydelseäga med avseende på valet

anstalt. Detta kommer till uttryck det föreskrivs denattav attgenom
placering skall eftersträvas bäst ägnad främjaär ändamåls-attsom en
enlig planering frigivningen. I allmänhet innebär detta attav en
placering i närheten hemorten framstår fördelaktigast.av som

Lagförslaget innehåller särskilda bestämmelser anstaltsplacering-om
ungdomar och kvinnor. Dessa redovisas i avsnitt 7 ochaven

Omplacering bör ske, intagen finnsnär i anstalt med för högen en
eller för låg säkerhet eller omständigheternanär kräver det.annars
Initiativ till omplacering kan den intagne eller anstalten. Förtas av av

möjliggöra nödvändiga frigivningsförberedelser bör tidigareatt som
har utvecklats säkerhetskravet något efterges slutet verkställig-mot av
hetstiden. Såsom redovisas inärmare avsnitt 14 får omplacering till en
anstalt med högre säkerhet tillämpas disciplinär påföljd. Det ärsom
dock viktigt framhålla det bör föreligga behov den högreatt att ett av
säkerheten också placeringen sker i disciplinärt syfte.när

förordadeDen ordningen innebär således det finns tvåattav oss
anstalter, nämligen och slutna.öppna Verkställighetslagstift-typer av

ningen bör till detta Vid utformningen reglernasystem.anpassas av
bör beaktas i fortsättningen kommer de slutna anstalterna iatt
huvudsak reserverade för sådana intagna olika skäl,att vara som av

risk för rymning eller fortsatt brottslighet, inte kan placeras it.ex.
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verkställighetenhuvuddelen dessa intagna böranstalt. Föröppen av
intagne visat hanrestriktiva former till dess denske under tämligen att

eller okontrollerat besökpermissionexempelvis kan sköta ta emoten
narkotika i anstalten.utnyttja detta till föra inattattutan v

det sagdföreslår vi bakgrundframgår det följandeSom mot avav
regler för och slutna anstalter.hänseenden olikai skilda öppna

möjligheternaför besök ochhänför sig till bl.a. reglerSkillnaderna att
kontrollåtgärder intagna.företa mot

innehållet i verkställighetenföreskrifter reglerargällerNär det som
ramlagstiftning.karaktärKvaL,lagförslag, liksomhar vårt närmast av

tillämpningsföre-framgåfår liksom hittillsbestämmelserNärmare av
förföreskrifterKriminalvårdsstyrelsenfrånskrifter, anvisningar samt

inom de i lagenkan regelsystemetenskilda anstalterna. Härigenomde
vidsig gällandevilka behovefter görangivna somanpassasramarna

anstalter.olika typer av
förhävdatsför kriminalvårdenfrån företrädareDet har attatt man

och mindremorötterintagna behöverpåverka dekunna mer
präglasfrån huvudregler vilkaborde utgåpiskor. Regelsystemet av

visatden intagnemedgesfrån vilka lättnader kanrestriktivitet och när
frånförvälförhållande i ställetuppförande eller avstegattannatgott

Vi ingetmisskötsamhet.skall vidhuvudregler görasgenerösa sermer
anstalterfall slutnatillämpningsföreskrifter för ihinder vartmot att

förförutsättningarnamöjligtutformas i enlighet härmed. Det är attatt
enskilda intagnautveckling hospositivoch förstärkauppmuntra en

ilättnaderuppfattasvad kanförbättras dessa erbjuds somsomom
verkställigheten.

uppfattas så regelsystemetsjälvfallet intefårharDet attsagtssom
ovidkommandeeller förtillämpningenför godtycklighet iutrymmeger

rättstillämpning. DenfrågaStraffverkställighetenhänsyn. är omen
lagen,likhet införlegalitet,rättssäkerhet,måste präglas pro-av

måstetillämpningen. Detopartiskhet iochportionalitet saklighetsamt
förintagnabehandling derättvisgarantier för såvälfinnas somaven

tillvaratas sättsamhällets motstående intressen ettatt som upp-
för verksamheten.förtroenderätthåller allmänhetens
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i anstaltNarkotika5

Inledning5.1

tillutvecklatsnarkotikamissbrukethar ettårtiondenadeUnder senaste
Missbruketproblem.svårlöstaochallvarligastesamhällets mestav

kriminali-omfattandemedförlidanden,personligaförorsakar svåra en
andraanhörigamissbrukarenssåväl närmastdrabbar somtet som

samhälls-Storakostnader.samhälletförorsakar storasamtpersoner
förebyggandeSåvälnarkotikan.i kampenhar motsatsatsresurser

Informationfåttharnarkomanvård omarbete ston utrymme.som
och andraungdomartillhar sprittsskadeverkningarnarkotikans som

narkotika.medkontaktikommarisklöper att
den1968 harkraft åriträddeNSLnarkotikastrafflagenSedan

successivtområdet harstraffbaradetflertal gånger;skärpts ett
År cirkadömdes1990blivitharstraffskalorna strängare.ochutvidgats

förenbartdömdeshälftennarkotikabrott,för5006 varavpersoner
nämndaunderdömdesfängelseTillnarkotikabrott.för ringainnehav

finns mångaBland dessanarkotikabrott.förungefär 2 500är personer
miss-mångafinns dessutomkriminalvârdsanstalternaImissbrukare.

narkotikabrott.fängelse andra brott äntilldömtsbrukare som
undernarkotikamissbruk fortsätter äveninsatserSamhällets mot

vårdinsatserSåvälkriminalvårdsanstalt.i storastraffverkställigheten
vilkaredovisasavsnittl dettabehövs.kontrollåtgärderomfattandesom

fängelsestraff förverkställighetförgällerbestämmelser avsom
gällervadutvecklatsharanstalternaisituationenhurmissbrukare samt

narkotika.förekomstochmissbrukare av
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5.2 Gällande bestämmelser

5.2. 1 N arkotikastrafflagen

Med narkotika förstås enligt 8 § NSL läkemedel eller hälsofarliga
med starkt vanebildande egenskaper eller med lätthetvaror varor som

kan omvandlas till med sådana egenskaper ochvaror som
på sådan grund föremål förär kontroll enligt internationellen

överenskommelse Sverige har biträtt, ellersom
2. regeringen har förklarats skola narkotika enligt lagen.av anses som

Sverige har biträtt 1961 års allmänna narkotikakonvention den s.k.-
Single Convention med tilläggsprotokoll år 1972 1971 årssamt- -
konvention psykotropa substanser. Vidare har Sverige nyligenom
biträtt Förenta Nationemas konvention år 1988 olaglig hanteringmot

narkotika och psykotropa Deämnen. ämnen föremål förav ärsom
kontroll enligt konventionerna i förteckningar fogas tillupptas som
konventionerna.

I förordningen 1983:366 vissa substanser skallattom anses som
narkotika vilka ytterligare substanser skall utgöraanges som anses
narkotika enligt NSL. De aktuella substansema indelas i huvud-

centralstimulerande medel, hallucinogener, smärtstillandegrupperna
medel sömnmedel och lugnande medel. förordningensamt Av framgår
vidare dels narkotika skall även deatt ovanjordiska delarnasom anses

katväxten Catha edulis, dels vid tillämpning NSL skall medav att av
cannabis förstås de ovanjordiska delarna varje släktetväxtav av
Cannabis med undantag frön från vilka hartset icke blivitav- -
extraherat och under vilka benämningar de förekommer.oavsett

Det enligtär l § NSL straffbart olovligenatt
överlåta narkotika,

2. framställa narkotika avseddär för missbruk,som
förvärva narkotika i överlåtelsesyfte

4. anskaffa, bearbeta, förpacka, förvara ellertransportera, ta annan
sådan befattning med narkotika inte avsedd förär bruk,egetsom

utbjuda narkotika till försäljning, förvara eller befordra vederlag för
narkotika, förmedla kontakter mellan säljare och köpare eller annan
sådan åtgärd, förfarandet främjaär ägnat narkotikahandel, ellerom att

inneha, bruka eller befattning med narkotika.ta annan
Har uppsåtligen tagit sådan befattning med narkotikaen person som

i §1 kan han dömas till fängelse i högst år för narkotika-anges tre
Ärbrott. brottet med hänsyn till och mängden narkotikaarten samt

övriga omständigheter ringa, döms han enligtatt 2 § ianse som
lydelse från och med den juli1 1993 1993:211 till böter eller
fängelse i högst månader.sex



1993:76 147SOU

till fängelse i lägst tvånarkotikabrott döms, enligt 3Vid grovt
brottet beaktastio Vid bedömningenoch högst år. är grovtomav

bedrivitshar idet utgjort led i verksamhet störresärskilt somenom
mängd narkotika ellersärskiltomfattning eller yrkesmässigt, storavsett

särskilt farlig eller hänsynslösvarit art.avannars
gärning i § 1-5,oaktsamhet begår 1Den som avsesav grovsom

till ellermed narkotika böterför vårdslöshetenligt 3 §döms a
tillfall skall inte dömasringai högst år. Ifängelse ett ansvar.

straffbelagttill narkotikabrottoch stämpling ärförberedelseFörsök,
narkotikabrott ellerförberedelse tillochförsök4 Förenligt grovt

intenarkotikabrott,stämpling till ärförliksomnarkotikabrott attsom
gämingennarkotikabrott döms,eller tillringa, grovt omanse som

kap.enligt 23§ tillibefattning län ansvaravsessomannanavser
BrB.

i anstaltkriminalvårdLagen5.2.2 om

narkotikamissbruksikte påbestämmelserfinns någraKvaLI tarsom
narkotika i anstalt.hanteringeller avannan

andra6 §§§. Enligtfinns i 6 och 7anstaltsplaceringRegler om
företrädesvisi högst årtill fängelsedömtsskall denstycket ettsom

med hänsynpåkalladplaceringintelokalanstalt, äriplaceras annanom
ordningenallvarligtden dömdefara för störföreliggandetill genomatt

säker-narkotika ellerolagligt medeller förfaranyttja annars avatt
iplacerasbör öppenstadgas intagenandra styckethetsskäl. §I 7 att

medsäkerhetsskäl ellerpåkalladplaceringanstalt, inte är avannanom
särskild be-till bl.a.honombör beredastill möjlighethänsyn att

Vidanstalt.ilämpligen kan anordnasinte öppenhandling som
blandskallplaceringsäkerhetsskäl påkallarbedömning annanav om

intagneför denföreliggerbeaktas faraomständigheterandra attom
olagligtförfaranyttja ellerordningenallvarligtskall störa attgenom

Enligt anstalti slutenplaceringskalltredje stycket§narkotika. 7med
och denfyra årlägstfängelse iundergårbeträffande denske somsom

narkotikabrottförtvå årlägstfängelse itillfall har dömts grovti annat
försök,förellernarkotikavarusmugglingeller avsersomgrov

brotttillmedverkaneller angetts,stämplingförberedelse, omsom nu
befaraskanellerbrottslighethanstillmed hänsyndet annarsarten av

brottsligfortsättaelleravvikasärskilt benägenhan enär attatt
anstalt hariverkställighetenkaraktär innanallvarligverksamhet av

gällerstyckettredje§till 7hänförligaintagna ärFöravslutats. som
anstalt.vistelsebeträffandeavseenden bl.a. utomi flerabegränsningar

och20ifinnsavskildhetiintagenplaceringBestämmelser avom
frånavskildhållasintagenfårstycketförstaEnligt 20 §§§.23 en
hanhindraförbl.a.nödvändigt attdetintagna, är attövriga om
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medverkar till intagen får tillgång till berusningsmedel.att annan
Enligt 23 får§ intagen såär påverkad berusningsmedel hansom av att
kan befaras ordningen istöra anstalten tillfälligt hållas avskild från
andra intagna tills påverkan har upphört.

Tillstånd till korttidspermission kan enligt 32 § första stycket
beviljas intagen, påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhetom
eller avsevärd fara för missbruk föreligger. Vid denna be-annat
dömning skall särskilt beaktas den intagne har nyttjat eller förfaritom
olagligt med narkotika inom anstalten eller giltigt skäl vägratutan att
lämna urinprov enligt 52 d

34 föreskrivsI § intagen vistelse anstalt kanatt om utomen genom
bli föremål för särskilda åtgärder kan underlätta hansantassom
anpassning i samhället, kan han få tillstånd därtill, särskilda skälom
föreligger. Sådan vistelse kan genomgång behandlingavse av
behandlingshem. Vid prövning intagen skall få tillstånd tillav om
sådan s.k. § 34-placering skall särskilt beaktas han behöver vårdom
eller behandling missbruk beroendeframkallande medel.motannan av
Enligt 34 § andra stycket i den lydelse i kraftträtt den julil 1993som

1993:210 får i samband med vård eller behandling föreskrivasannan
den intagne skall skyldig lämna blod-,att urin- eller utand-attvara

ningsprov för kontroll han inte påverkad beroendeframkal-ärattav av
lande medel.

Vidare intagen,är inte föranleds medicinska ellerom annan av
liknande skäl, enligt 52 d § 1993:210 skyldig på anmaning lämna
blod-, urin- eller utandningsprov för kontroll han inte ärattav
påverkad beroendeframkallande medel.av

5.3 Narkotikamissbrukare i anstalt

Kriminalvårdsstyrelsen sedan årgör 1970 årligen beräkning deten av
antal narkotikamissbrukare inskrivna iär anstalt den l april.som per
Denna bygger uppgifter inhämtats från samtliga anstalter. Desom
olika anstalterna har därvid gjort bedömning på grundvalen av
behandlingsjournaler, personundersökningar och i övrigt kända för-
hâllanden.

I samband med den behandlingsundersökning, äger vidsom rum
intagningen dömd, hänförs de intagna till någon deav en treav
drogklasser utformats Kriminalvårdsstyrelsen. intagen intesom av som

narkotikamissbrukare hänförs till drogklass O. intagenanses vara som
narkotikamissbrukare hänförs till drogklass medananses vara grav

övriga intagna narkotikamissbrukare hänförs till drogklass
Drogklass 2 åsätts intagen, han under de tvåen senasteom

månaderna före frihetsberövandet har injicerat narkotika eller fleraen
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narkotika. Tilldagligen använtsåeller sättgånger gottannat som
månadernatvåunder dehanhänförs intagen,drogklass 1 senasteom

ellerinjiceranarkotikaharfrihetsberövandet använtföre utan att
missbruk.varitfrågaomfattningi sådannarkotika gravtanvänt att om

föremånadernatvånarkotika under deinte använtIntagen senastesom
till drogklasshänförsfrihetsberövandet

tillundersökning,ovannämndaKriminalvárdsstyrelsens ensom
efterhand utvidgats.harnarkotikamissbrukare,omfattade enbartbörjan

Under-alkoholmissbruk.de intagnasingår1983år ävenSedan
avseende påmed1989sedan årindelas ävensökningspopulationen

uppgifter deninhämtas1991och med årFrånkönstillhörighet. om
in-grundnarkotikamissbrukhabedömtsintagne gravt avett

jektionsmissbruk.
denmissbrukareantaletberäkningKriminalvårdsstyrelsensI perav

samtliga intagna510 personer263ansågsapril 1992 procent1 av
94924intagnadeansågsVidare procentmissbrukare. avvara

723 personer18narkotikamissbrukare,enbart procentpersoner vara
alkoholmissbrukare.personer838och 21blandmissbrukare procent

missbruk inte konstaterats.någothadepersoner495137För procent
bedömdesriksanstaltslutenibland de intagnamissbrukareAndelen

iintagnabland demotsvarande andelmedantill 60uppgå procent,
de intagnaAvtill 81uppgicklokalanstalt procent.sluten som

63blandmissbrukareellernarkotika- procentbedömdes varvara
gradhar i högreKvinnliga intagna ettlokalanstalt.placerade i

intagnaBland deintagna.manligamissbruk ännarkotikarelaterat
habedömdes 64blandmissbrukama gravtprocent ettellernarkotika-

missbruk.
årligasamband den1984 iårhar sedanKriminalvårdsstyrelsen

till ochnyintagna. Framuppgifter förredovisatundersökningen även
förendastuppgifterredovisades sådana198788,budgetåretmed

månadertvåverkställighet överstegsammanlagdmednyintagna somen
skyddstillsyn.medkombinationifängelsetilldömtsintagnasamt som

korttids-detill ävenutvidgatsdärefterharRapporteringen att avse
Under dennyintagna.hälften de senasteungefärdömda, utgör avsom

mednyintagnade45genomsnittifemårsperioden har procent av
narkotikamissbrukare.bedömtsmånaderstrafftider tvåänlängre som



150 SOU 1993:76

Narkotikamissbruk bland nyintagna med straftid över två månader budgetåren
19868 7-199091

Nyintagna Varav narkotikamissbrukare och grava
narkotikamissbrukare

Ar Antal Antal

198687 7509 3375 %45
198788 8051 3797 %47
198889 7752 %3490 45
198990 7656 3318 43 %
199091 7929 3533 45 %

deAv nyintagna budgetåret 199091 bedömdes 20 procent som grava
narkotikamissbrukare drogklass 2 och 11 narkotikamiss-procent som
brukare hänförliga till drogklass Andelen narkotikamissbrukare
drogklassema och1 2 lägre bland de intagnaavsevärt hadevar som

Ävenstrafftider högst två månader. andelen missbrukareom grava var
lägre bland de korttidsdömda. deAv nyintagna hade strafftidsom som
översteg två månader bedömdes 45 narkotikamiss-procent som grava
brukare, medan motsvarande andel för de med kortare strafftid var
14 Det antalet narkotikamissbrukarestörsta harprocent. nyintagits i
anstalter inom de storstadsregionerna, Stockholmsregionentre varav
redovisar den högsta andelen 60 Omkringprocent. 75 deprocent av
nyintagna narkotikamissbrukarna placerade i sluten anstalt.var

Enligt Kriminalvårdsstyrelsen har andelen narkotikamiss-grava
brukare samtliga narkotikamissbrukare varje år ökat bland deav
nyintagna med längre strafftid två månader, frånän 42 åren procent
1983 till 69 budgetåret Jämfört199091. medprocent år 1983 hade
budgetåret 199091 antalet nyintagna narkotikamissbrukare ökat med
cirka 700 personer. -Å andra sidan har andelen narkotikamissbrukare bland nyintagna

30 år sjunkitän kraftigt från budgetåret 198485 till 199091,yngre
från 61 till 45 I åldersgruppen 25-39procent år cirkaprocent. är

nyintagen betrakta narkotikamissbrukare,attvarannan som ett
förhållande varit ganska stabilt under flera år. Det finnssom en
tendens till ökning narkotikamissbruk i åldersgruppema 40 år.överav

Bedömningen narkotikamissbruket bland nyintagna enligtärav
Kriminalvårdsstyrelsen något i underkant, eftersom tillgänglig
dokumentation och behandlingsundersökning inte alltid visar det
faktiska missbruket. Dessutom har begreppet missbruk i detta
sammanhang definierats så det inte omfattar miss-att personer som
brukat undernarkotika enbart tiden före två månader före intagningen
i anstalt.

Under de fem till åren kan således klar ökningsenastesex en
konstateras antalet narkotikamissbrukare.nyintagna Av de drygtav
14 100 in i anstalt för verkställighet fängelse-togspersoner som av
straff under budgetåret 199091 31 4 425 personerprocentvar att
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Även narkotikamiss-andelennarkotikamissbrukare.betrakta gravasom
tendensEnfemârsperioden.denunderhar ökatbrukare senaste annan

de äldre intagna.blandnarkotikamissbrukare ökarantaletär att

anstalternaiNarkotikasituationen5.4

anstaltnarkotika iförekomstkännedomKriminalvårdens avom
i övrigtellerintagenerkännandegjorda beslag,grundas på av

harofta detmärkerAnstaltspersonalen närmisstanke.grundad
anstalten ochistämningenpåverkardeteftersomnarkotika,inkommit

inarkotikaförekomstenkännedomsäkerEnbeteende.intagnasde om
intagna hardegrunduppnåsvåremellertid attanstalt är att av

månadsvis tillanstaltVarjenarkotikan.dölja rapporterarintresse attav
Tillnarkotikasituationen.bedömningsinKriminalvärdsstyrelsen av

bl.a.påbyggerhelhetsbedömningliggerdennagrund för somen
missbruk.erkändaochnarkotikapositiva urinprovbeslag,gjorda

de olikauppgifterföljandeinhämtatharKriminalvärdsstyrelsen om
1992.oktober 1991-marsförekommit undernarkotikapreparat som

någonFörekomst1992.991oktober 1myndighetstypefterPreparatförekomst -mars
perioden.undergång

OppnaSlutnaSlutna
anstalterlokalanstalterriksanstalter

%66%100%100Cannabis
%37%84%92Amfetamin
%17%41%62Opiater

%O%0%15Kokain
%26%41%31Narkotikaklassade

läkemedel

inomnarkotikamissbruketomfattningenbedömtharKriminalvården av
därvidharAnstaltspersonaleniakttagelser.gjordautifrånanstalterna

missbruk sättförekommandei anstaltenfrekvensen somskattat av
haranstalterna14tabell. Frånnedananstáende procentframgår avav

Blandmissbruk.medproblemhaft någrainte hardet attuppgetts man
missbrukare,fårelativtsådanadelsfinnsanstalter emotdessa tarsom

behand-andraellermotivationsavdelningarharsådanadels som
problemanstalternahar 41 uppgett attVidarelingsprojekt. procent av

19och då,förekommit dåproblem26sällan,förekommit attprocent
dagligen.eller såoftaförekommitproblem gott somattprocent

förekommitnarkotikamedproblemharanstalterNågra attrapporterat
fåranstalterslutna emot storgällerDetta tadagligen. ennästan som

narkotikamissbrukare.omotiveradeandel
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Narkotikamissbruk efter anstaltstyp. Genomsnitt för perioden oktober 1991-mars992I

Slutna slutna öppna
riksanstalter riksanstalter anstalter

Aldrig %O O % %31
Sällsynt
förekommande %54 34 % 43 %
Då och då 8 % 38 % 23 %
Ofta 8 % %19 %3
Så dagligen %31 9 % %gott Osom

5.5 Tidigare utredningar m.m.

Narkotikaproblemen i samhället har varit föremål för diskussioner och
utredningar i många olika sammanhang. I detta avsnitt redovisas dels
statliga utredningar och arbetsgrupper behandlat narkotika-som
problemen i kriminalvårdsanstalterna, dels några Kriminalvårdssty-av
relsen bedrivna projekt och arbetsgrupper kring narkotika.

5.5.1 Utredningen isolering inom kriminalvårdenom

Utredningen isolering inom kriminalvården hade till uppgiftom att
utröna vidta olika åtgärder skulle kunna undvaraattom man genom
eller i varje fall begränsa isoleringen inom kriminalvården. sittI
betänkande SOU 1979:4 Avskildhet och gemenskap inom kriminal-
vården diskuterade utredningen åtgärderäven narkotikamissbruketmot
i anstalterna. Därvid konstaterades förekomsten narkotika lågatt av
bakom många intagnas begäran frivilligt enrumsarbete enligt 18 §om
KvaL. Avskiljanden enligt 20 § första stycket på grund förfaraav
intagens eller säkerhet till liv eller hälsa hade enligtegen annans
utredningen ofta samband med narkotikahandel. Sådana våldsamma
uppträdanden eller berusningsfall kunde medföra avskiljandesom
enligt 23 § KvaL ägde ofta under narkotikapåverkan. Vart tionderum
fall placering i avskildhet enligt 50 § för utredning disciplin-av av
ärende direkt orsakat bruk eller innehav narkotika. Ut-var av av
redningen ansåg det rikliga flödet narkotika till anstalternaatt hadeav
orsakats bl.a. kriminalvården hög gradatt öppenhet. Igettsav en av
betänkandet föreslogs dock former medöppnare besöks-,större tele-
fonerings- och i viss mån permissionsmöjligheter för flertalet intagna.
Enligt utredningen gällde det avvägninggöra mellan detatt en
värdefulla i vårdformeröppnare och skyddet narkotika. Fleramot av
de föreslagna förebyggande åtgärderna, minska bostadsavdel-t.ex. att
ningarna förstärkaoch tillsynspersonalen i de slutna riksanstalterna,
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möjligheteranstaltspersonalensägnade ökautredningenansåg attatt
Strävandenbland de intagna.med narkotikaproblementillkomma rätta

ochoch studieinsatserintagna till bättre arbets-stimulera deatt
minskaenligt utredningenfritidsverksamheten bordeutbyggnaden av

för hindrabordeansträngningarefter narkotika. Stora görastrycket att
utvidgningföreslageni anstalterna. Förinsmuggling narkotika attav
narkotika-skulle försämrayttervärlden inteintagnas kontakt meddeav

med visiteringkombinerasutredningen den måstesituationen, ansåg att
särskiltkroppsbesiktning, iochkroppsvisitationbostadsrum,av

permissioner.besök ochtill obevakadeomedelbar anslutning

narkotikafrågorförLedningsgruppen5.5.2

socialminis-tillkalladesför narkotikafrågor,Ledningsgruppen avsom
samhället, verkanarkotikamissbruket iföreslå åtgärderskulle mottem,

erforderligalöpandenarkotikaområdet ochsamordning påför taen
föreslogkriminalvårdeninomBeträffande narkotikamissbruketinitiativ.

drogfri be-frivillig ochanslås tillmedel skulleledningsgruppen att en
narkomanvårdspro-tillanvisadesi anstalter. Medelhandlingskedja tre

Österåker, Bogesund. PåochMonkriminalvárdsanstalternaijekt
förfogande förmedel tillställdes samtidigtledningsgruppenförslag av

kriminalvårdsanstalter.vid andravisitationspatruller tre
1977 vid någraförekom årför ledningsgruppens arbeteInom ramen

planeringsgrupp,Kriminalvårdsstyrelsenvidanstalter och somen
Planeringsgruppennarkotikasituationen i anstalterna.kartläggaförsökte

tillmedintagna hänsyndifferentiera deökade möjligheterföreslog att
olikaurinprovstagningnarkotika, reglerförhållande tillderas samtom

social färdig-arbetsvård,frivilliga åtgärdsprogramformer t.ex.av -
vårdare ochåtgärder medoch utbildning,hetsträning gemensamma

rollspelsövningar.formiintagna av
anstalternanarkotikasituationen iansågLedningsgruppen att
avvägningeftersträvadeGruppenytterligare åtgärder.påkallade en

narkotika. Ensamhällsanpassning och skyddetföråtgärdermellan mot
Kriminalvårds-frånförslagavvägning ansåg ledningsgruppensådan ett

förslagetskulle detflertalet intagnaförslag Förstyrelsens utgöra. ge
till frivillig miss-möjligheteranstaltsmiljö och ökadeförbättraden

Åtgärder slutenhetochökad säkerhetsyftade tillbruksbehandling. som
narkotikaberoendegrundenbart intagna påskulle varavsomavse

narkotikahanteringdeltog iellerstörande för medintagnastarkt som
enlighet medide intagnaföreslogLedningsgruppenanstalten.inom att

differentierasskulle ävenförsökförslag påKriminalvårdsstyrelsens
Dock skullenarkotika. när-medfrån deras kontaktutgångspunktmed

infördesmöjlighetertillstyrktebeaktas. Gruppenhetsprincipen attatt
Lednings-narkotikaanalys.förurinprovlämnaintagenålägga att
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framhöll vikten kriminalvården fick erforderlig personalattgruppen av
för visitationsuppgifter. Föredragande statsråd instämde i gruppens
förslag SOU 197778:36, 197778: 105. Riksdagen beslutade iprop.
enlighet med förslagen rskr. 197778:363 och det infördes i 52 d §
KvaL bestämmelse skyldighet för intagen på anmaning lämnaen attom
urinprov prop. 197879262, JuU 15, rskr. 90.

5 5 3 Pennissionsutredningen
. .

Permissionsutredningen, betänkandet Ds Ju 1981:14som avgav
Straffverkställighet för långtidsdömda, skulle bl.a. kartlägga under

förutsättningarvilka och i vilken omfattning permission eller annan
vistelse anstalt medgavs intagna gjort sig skyldiga tillutom som grova
narkotikabrott eller allvarlig brottslighet.annan

Enligt Permissionsutredningens förslag skulle vissa särskilt brottsbe-
långtidsdömdanägna avskiljas från andra intagna för särbehandlasatt

under verkställigheten. Vidare skulle kontrollen övriga intagnasav
kontakter med utanför anstalten intensifieras och effektivise-personer

Brottmâlsdomstolen skulle enligt förslaget, den dömdenär någonras.
till minst fyra fängelse,års kunna förordna särskild verkställighetom

straffet, den dömde gjort sig skyldig till särskilt allvarligav om
brottslighet riktat sig eller medfört fara för liv eller hälsamotsom

det fanns påtaglig risk för återfall i likartad brottsligsamt om
verksamhet under verkställigheten. Vid särskild verkställighet skulle
den dömde placeras i speciell riksanstalt hade särskilda regleren som
beträffande permission, kontroll besökande, kontroll den intagneav av

Ävenefter besök, brevgranskning avlyssning telefonsamtal.samt av
för övriga intagna föreslogs skärpta regler brevgranskning samtom

regler kontroll besökanden och telefonsamtal, vilka ökadenya om av
möjligheterna neka de intagna besök eller telefonsamtal. Vidareatt
föreslogs regler kroppsvisitation intagna och besökare.nya om av

Som ytterligare led i försöken komma till med narkoti-rättaett att
kaproblemen föreslogs förutsättning för permission denattsom en
intagne inte nyttjade eller handlade med narkotika i anstalten. Pengar

påträffades hos eller ankom till intagen i strid gällande be-som mot
stämmelser intagnas inneha skulle,rätt enligt Permis-attom pengar
sionsutredningens förslag, omhändertas och tillfalla staten.

Permissionsutredningens förslag kom delvis ligga till grund föratt
vissa ändringar infördes i KvaL år 1982 1982:401, varvid bl.a.som
möjligheterna till särbehandling vissa långtidsdömda utökades.av
Någon särskild verkställighetsform för vissa långtidsdömda infördes
emellertid inte. Beträffande särbehandlingen långtidsdömda anfördeav
departementschefen prop. 1981822141 28 bl.a. följande.s.
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skall emellertidmindre långtgående särbehandling kunnaEn äga
tredje stycket KvaL, vilket innebärmed stöd 7 § att enavrum

i för den utredningen föreslagnastrafftid på två år stället av
kommer bilda utgångspunkt för bedömningen ochfyraårsgränsen att

beträffande fleraalltså blir tillämpligsärbehandlingen avsevärtatt
förslag. aktuellaomfattades utredningens Detintagna än som av

fleradärtill anknytande regler iochlagrummet stramas upp
flyktfara bort liksom kravet å riskavseenden. Kravet på atttas

brottslighet. särskildföreligga för särskilt allvarligskall n
för narkotikakri-fast för dem har dömtspresumtion gs som grov

i principsärbehandlingstiden skall de intagnaminalitet. Un varaer
företrädesvis då deplacerade sluten riksanstalt ochpå en av

tillgodose kravet på höganstalter särskilt ägnadeär attsom
bostadsavdelnin införs vid några dessa. Allasäkerhet. Mindre ar av

kategorin förbjudsvistelse utanför anstalt den berördaformer örav
förutsätter synnerligasärskilda korttidspermissioner, dockutom som

skall han i principBeviljas den intagne korttidspermission,skäl.
övervakning.ställd undervara

frångicks, förslag Justitieutskottet JuUriksdagsbehandlingen påVid av
regeringsförslaget så be-198182:49 20 emellertid på sätt atts.

omfatta enbart intagnatredje stycket komstämmelsen i 7 § att som
narkotika.eller varusmugglingför narkotikabrottdömts grovt grov av

kontrollmöjligheterna beträffandeändring utökades1982 årsGenom
andra försändelserbrevgranskning 26 och 27 §§ på så ävensätt att

infördes regler kontrollfick granskas. Vidarebrevän nya om av
intagna villebesöka. anstalterna 29 § ellerville sompersoner som

utökades möjligheterna tillmed i telefon 30 §. Dessutomsamtala
kroppsvisitation och 52 b §§. I 32 § KvaLkroppsbesiktning och 52 a

intagen skullevid bedömning huruvidainfördes tillägg attett om
nyttjat ellerskulle särskilt beaktas hankorttidspermissionmedges om
giltigt skälnarkotika inom anstalten ellerförfarit olagligt med utan

han påverkadför kontroll huruvidalämna urinprovvägrat att var av
63 femte stycket bestämmelsenarkotika. Vidare infördes i § attomen

särskiltinnehade i strid med vadintagen som varpengar, som
obilligt.inte uppenbartföreskrivet, skulle omhändertas, det varom

Narkotikakommissionen5.5.4

skulleregeringen år 1982,Narkotikakommissionen, tillsattes avsom
alla nivåerför och intensifierad kamp påunderlag samordnadskapa en

fram förslag tillskulle bl.a. lägganarkotikamissbruket. Denmot
institutioner narkotikafria.för fängelser och andraåtgärder göraatt

insatserna inom hälso-för samordningKommissionen skulle verka av
skolan och socialtjän-kriminalvården, polisen, tullen,och sjukvården,

sten.
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Kommissionen behandlade i två promemorior problemet med
Åtgärdernarkotika inom kriminalvården: narkotika i fängelsernamot

PM juni 1983 och Insatser inom kriminalvården PMnr m.m. nr
februari11, 1984.

Beträffande de intagnas anstaltsplacering anförde kommissionen i
PM 4 bl.a. följande. Dåvarande principer för anstaltsplaceringnr. av
intagna i ändamålsenliga, den höga beläggningenstort settvar men
medförde svårigheter tillämpa dessa principer. fanns förDet fåatt
platser, hade genomtänkt verksamhet för missbrukare. Former-som en

för utredning, planering och beslut anstaltsplacering borde enligtna om
kommissionen förbättras. Häktena ansågs ha central funktion ien
kampen narkotikan och i praktiken den institutionen förstörstamot var
avgiftning. Kommissionen ansåg häktningstiden i utsträckningstörreatt
borde användas för motivera missbrukare till behandling förochatt att
planera kommande straffverkställighet. Missbruksvården borde i högre
grad medverka i detta arbete.

anfördeKommissionen det i varje fallenskilt skulle klartatt vara
vilken befattningshavare skulle för tidig planeringattsom svara en
utfördes. Vid platsbrist borde i första hand dömda med socialastora
behov placeras enligt närhetsprincipen. Särskild borde ägnasomsorg

Åklagareplaceringen förstagângsdömda missbrukare. bordeav unga
underrätta kriminalvården förhållanden behövde beaktas vidom som
placeringen. För motverka narkotikalangning i föresloganstalternaatt
kommissionen presumtion för iplacering sluten anstalt vid fara fören

intagen störde ordningen eller förfaranyttja olagligt medatt attgenom
narkotika. Vidare borde det enligt kommissionen inom varje region
bestämmas hur vissa intagna sysslade med narkotikalangning isom
anstalt eller på utövade allvarligt negativt inflytandesättannat ett
sin omgivning borde placeras.

Beträffande åtgärder narkotikamissbruket i anstalterna framhöllmot
kommissionen bl.a. följande. Det nödvändigt kombineraattvar
kontrollen i anstalterna med andra och positiva insatser för de intagna.
Erfarenheter från försöksverksamhetden med utbildning och lokala
handlingsprogram pågått i fyra slutna lokalanstalter LOKNARKsom -

borde kunna komma till användning i detta sammanhang. Enligt-
kommissionen borde varje anstalt utforma lokalt handlingsprogramett
och personalutbildningen inom kriminalvården borde integreras med
detta arbete. Avdelningarna i anstalterna borde hainte fler omkringän
tio platser. Kriminalvårdsstyrelsen borde samarbeta med de fackliga
organisationerna för principerna för schemaläggning.överatt se
Kommissionen föreslog det fanns risk för intagne skulledenatt attom
nyttja eller förfara olagligt med narkotika inom anstalten, skulle besök

närstående få medges endast besöket måsteän antasav annan om vara
till för den intagne.gagn



1993:76 157SOU

tillräckligt meddet fannsenligt kommissionen väsentligtDet attvar
Kommissionen ansåganstalterna.för fritidsverksamhet ipersonal -

kollektivtbordeinvändningarprincipiella övervägaatttrots man-
attraktiva fritids-för vissa särskiltdrogfrihet villkorför somansvar

betydelsenKommissionen betonadeanstalt.aktiviteter utom av
utanför kriminalvår-organisationermed myndigheter ochsamverkan

den.
narkotikamiss-följandeanförde bl.a.Kommissionen i PM 11 omnr

tillkriminalvårdsanstalt. Möjlighetenintagna ibrukare, varsom
kommissionen begränsasborde enligtstraffverkställighetmeduppskov

detverkställigheten,fri fot i avvaktanför omvarperson som
föremåleller, hanskulle nyttja narkotikarisk för hanfanns att varom

ansågKommissionenundandra sig övervakningen.skyddstillsyn,för
Syftetanstalterna.införas ibordesärskilda introduktionsprogramatt

anstaltsvistelsen,förklarlägga villkorenför de intagna t.ex.attvar
negativa konsekvensericke-missbruk ochpositiva konsekvenser avav

kundeolika åtgärderinventerasystematisktmissbruk, attsamt som
meddet viktigtmissbrukarnamissbruk. Förfortsattförhindra var

därvidskullekommissioneni anstalt. Enligtbehandlingsplanering
Olikafrivården.inletts inomplanering kunde hadenbeaktas som

behandlingskollegiet,föreinhämtassynpunkter skullepersonal gruppers
planen.vid uppföljningenkollegiet ochvid av

efter deanpassadesarbetsdriften i anstalternaviktigtDet attvar
Kommissionen ansågpsykiska förutsättningar.fysiska ochintagnas att
missbrukarna,former aktiveradebordearbetsdriften sommenges som

handikappade.psykisktsocialt ochhänsyn till deockså mesttog
fysiskt aktivera miss-förarbetstidborde förekomma påMotion att

dåligallmänhet myckethade iNarkotikamissbrukarnabrukare. en
behovenkommissionen viktigtenligtskolunderbyggnad. Det att avvar

anstaltspersonalenbeaktades ochgrundutbildningkompletterande att
till studier.motivera missbrukarnaförsökte

anstalt förbe-missbrukarna ikundesocial färdighetsträningGenom
innebarträning ävenefter frigivningen. Dennaför tillvaronredas en
särskilda medelKommissionen ansågintagna.aktivering de attav

enligtFrigivningskurser,till denna verksamhet.skulle avsättas som
intagna in-missbrukarna, deförhade värdekommissionen stortett gav

fritidsaktiviteter,kronofogde,arbetsförmedling,bl.a.formation om
frigivningen.värde införfrivård, vilketochsocialtjänst stortvar av

för dennaskullesärskilda medelville avsättasKommissionen att
fåmissbrukarevikt föransågskursverksamhet. Det attstorvara av

ellerrádgivningsbyrâbesök påanstalten tillfrånkomma annanut
Kommissionen ansågbehandling missbruket.förVårdenhet attav

betydelsenbordeanvisningari sinaKriminalvårdsstyrelsen attavange
förliknanderádgivningsbyrå ellerfrigång med besök påkombinera
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samtal och behandling. Kommissionen föreslog ytterligare medelatt
skulle för antidrogkampanjavsätts bland de intagna.

ÖsteråkerprojektetKommissionen ansåg ha viktig funktion ochen
skulle därför behållas liksom de s.k. drogfria avdelningarna. Begreppet
drogfri avdelning, kunde sken andra avdelningar skullesom attge av
tillåta droger, borde dock med begreppetersättas avdelning för
särskilda aktiviteter narkotika. l Stockholm och Malmö bordemot på
sikt sluten lokalanstalt avdelas för missbrukare. Unga elleren
förstagångsdömda missbrukare borde i fortsättningen företrädesvis
placeras i kriminalvårdsanstalten Mariefred.

Kommissionen underströk betydelsen kriminalvården satsadeattav
på lokala handlingsprogram och föreslog LOKNARK-projektetatt
skulle fortsätta och genomföras i andra slutna anstalter. Vidare
underströk kommissionen skyldigheten för socialtjänsten enligt §11att
socialtjänstlagen uppsökande verksamhet i häkten och lokalan-genom
stalter sprida kunskap skadeverkningarna missbruk och deom av om
hjälpmöjligheter finns. Kriminalvården borde på olika initierasättsom
diskussioner med kommunerna i syfte hitta lämpliga former föratt
samarbetet. Genom ändring i 63 § KvaL ville kommissionenen ge
möjlighet till förutom och kanyler ocksåatt omhändertasprutor- -
andra föremål kunde användas för missbruk eller befattningsom annan
med narkotika.

Några resultat Narkotikakommissionens arbeteav

Narkotikakommissionens förslag till ändringar i KvaL anstaltspla-om
cering beträffande den kan befaras nyttja eller förfara olagligt medsom
narkotika föranledde vissa lagändringar prop. 198384: 148.

Kommissionens arbete resulterade i omfattande personalut-en
bildning inom kriminalvården i syfte bekämpa narkotikan vidatt
anstalterna. Programmet innehöll bl.a. metoder för förhindra ochatt
försvåra införandet droger i anstalter, kännedom olikaav preparatom
och dess verkningar utarbetandet lokala handlingsprogramsamt motav
narkotika. På förslag kommissionen anslogs medel till särskildav en
s.k. antidrogkampanj i vilken tidigare intagna engagerades.

Ett resultat kommissionens arbeteannat attav somvar personer
dömts till förhållandevis långa fängelsestraff för hantering storaav
mängder narkotika och tidigare ostraffade började placeras isom var
kriminalvårdsanstalten Mariefred. Därigenom skulle de intesom
fastnat i något allvarligt missbruk erbjudas drogfri miljö och etten
mångsidigt sysselsättningsprogram i stället för placeras i någonatt av
de övriga riksanstalterna med deras avancerade intagna. Imer
Mariefredsanstalten skulle placeras förstagångsdömdaäven medyngre
längre strafftider narkotikaerfarenhet. förslagPå Narkoti-utanmen av
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Österåker-kakommissionen särskilda förmedel handledning iavsattes
projektet.

propositionen 198586:171 omfattandeI presenterades åt-ett
gärdsprogram för insatser inom narkomanvården. Den främsta
anledningen till denna satsning narkomanvårdpå HIV-stora attvar
smitta hade börjat spridas bland intravenösa missbrukare. Totalt
anslogs 200 milj. kronor under budgetåren 198586-198889 för
genomförande och utveckling narkomanvården. Enprogrammetav av
punkt i åtgärdsprogrammet, kom få betydelse,att storsom var sam-
arbetet mellan socialtjänst och kriminalvård. Så samtligagott som
narkotikamissbrukare utvecklat missbruk skulle förr ellertungtsom

aktualiseras inom kriminalvården. förEn utgångspunktsenare genom-
förandet kriminalvårdens anstalter, häkten ochprogrammet attav var
frivård nödvändiga samarbetspartners för socialtjänstenvar om man
skulle uppnå målet nå alla missbrukare för provtagning, motivation,att
vård och behandling.

Beredningsgruppen för socialtjänst5.5.5 samverkan mellan
och kriminalvård

Regeringens samordningsorgan för narkotikafrågor SAMNARK,
inrättade särskild beredningsgrupp för samverkan mellan socialtjänsten
och kriminalvård. Beredningsgruppen, bestod företrädare försom av
Socialdepartementet, Justitiedepartementet, Socialstyrelsen och
Kriminalvårdsstyrelsen, skulle initiera projekt och utarbeta förslag till

för förbättrad missbruksvårdinsatser inom kriminalvården. Gruppenen
avslutade sin verksamhet vid halvårsskiftet 1990. Enligt gruppens
slutrapport hade arbetet inriktats testverksamhet, samverkanpå utökad

häkten ochmellan övrig kriminalvård, samverkan mellan anstalter och
narkomanvård samverkan mellan frivård och narkomanvård. Isamt

gjordes övergripande summering de verksamheterrapporten en av som
beredningsgruppen initierat och den förändring dessa inneburit för det
traditionella narkomanvårdsarbetet. Många de redovisade verksam-av

fortfarandeheterna pågår och flera har blivit permanenta.
projekt genomfördesEtt vid häkten och polisarrester pâ tiotalett
i landet, varvid missbrukare för bedrivauppsökteorter attman

motivationsarbete och lämna information Dessa häktespro-HIV.om
jekt, bedrevs i kriminalvårdens socialtjänstens innebareller regi,som

antal häktade missbrukare kunde få informationett stortatt om
tillfälleHIVAids. De erbjöds vård och behandling vid det då de

sannolikt mottagliga för sådan påverkan. Genom dettamestvar som
uppsökande arbete kunde bättre beaktas vidi häktena klienternas behov
förberedelserna anstaltsplaceringarna. Vidare initierades särskildaav
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projekt i olika kriminalvárdsanstalter för motivationsarbetetutvecklaatt
och förbättra samarbetet med den kommunala narkomanvården samt
behandlingshem och familjehem. Motivatörstjänster inrättades i syfte

kvalitetenhöja på informations- och motivationsinsatsemaatt gentemot
narkotikamissbrukare i anstalter.

Beredningsgruppen initierade dessutom utvecklingsinsatser inom
frivârden för etablera samarbetskanaler mellan frivárd och narko-att
manvårdsenheter i olika län och kommuner. Tjänste för metodutveck-
ling tillskapades inom kriminalvården för stödja utvecklingsarbetetatt
inom frivárden. Avsikten inom frivården stödja speciali-attvar en
sering på narkomanvård, motsvarade den inom socialtjänsten.som

Flera behandlingshem fick beredningsgruppen ekonomiskagenom
bidrag och deltig aktivt i form samverkan med kriminal-en ny av
vården. Bakgrund behandlingshemmen alltför likriktadeansågsattvar
till sin verksamhet med hänsyn till de skiftande behoven hos olika

missbrukare. Det angelägetansågs behandlings-attgrupper av anpassa
till de HIV-positiva missbrukarnas behov. Genom bidragprogrammen

från beredningsgruppen ökade antalet vårdplatser i behandlingshemmen
med 300. villkor förEtt dessa stadsbidrag behandlingshemmenattvar
inledde samarbete med kriminalvården.

5.5.6 Aktionsgruppen narkotikamot

Regeringen inrättade narkotika medår 1989 aktionsgrupp moten
ställning samhälletsmyndighet och med uppgift intensifieraattav
samlade insatser uppgiftnarkotika. Aktionsgruppens främstmot attvar

initiativ till stärka bedrevsdet arbete narkotikata att mot som av
statliga myndigheter, kommuner, landsting och olika organisationer.
Genom initiera olika aktiviteter, stödja, entusiasmera ochatt attgenom
utveckla myndigheters och organisationers aktionsgruppenarbete avsåg

samordna och mobilisera de krafter finns samhället. Aktions-iatt som
arbete avslutades 1991.gruppens sommaren

Enligt slutrapporten Vi aldrig hade aktionsgruppensger oss
initiativ och verksamheter utgjorts i huvudsak följande. Under vårenav
1991 anordnades mängd regionala konferenser, varvid politiker,en

för polisen, milen, åklagarmyndigheten, kriminalvårdenrepresentanter
och andra engagerade i narkotikabekämpningen diskuteradesom var
hur det arbetet narkotikamissbruket kunde stärkas.motgemensamma
Aktionsgruppen initiativ till landsomfattande offensiväventog moten
narkotikahanteringen för tydligt markera samhällets avsiktatt att
bekämpa gatulangning och allt missbruk narkotika. Underöppnare av
våren genomfördes1991 i samarbete med Aktionsgruppen landsom-en
fattande aktion droger. Vidare medverkade aktionsgruppen tillmot att
utveckla samarbetet mellan skola, socialtjänst, polis och kommunernas



1993:76 161SOU

beträffande löpte risk hamna ifritidsverksamhet ungdomar attsom
missbruk. bidrog aktionsgruppen tillkriminalitet och Dessutom att

och desocialtjänst, länsstyrelserpolis, restaurangägamassamt
samarbete förbranschorganisationer inledderestauranganställdas attett

former för bekämpning narkotikahantering påfinna restauranger.av
handlings-Aktionsgruppen utarbetade SocialstyrelsenPå uppdrag enav

narkotikamissbruk bland flyktingar ochför ökade insatserplan mot
under-Vidare genomfördes aktionsgruppens uppdraginvandrare. på

gymnasieelevernarkotikamissbrukets omfattning blandsökningar av
initiativ tilloch kokainmissbrukets utbredning. Aktionsgruppen togav

föroch rehabiliteringsinsatseranalys hur samhällets vård-aven
narkotikamissbrukare används.

Påföljdsutredningen75 5
. .

SOU 1991:451991 betänkandetPåföljdsutredningen överlämnade år
frågor verkställig-Påföljdsfrågor. betänkandet behandlades vissaI om
kriminalvårdsanstalt.urinprovskontroll ifängelsestraff, bl.a.het av

urinprovskontrollerifrågasatte omfattandeUtredningen var enom
effektiv metod komma till med narkotikaproblemet. En övertrorättaatt

tillenligt utredningen ledaurinprovskontrollernas effektivitet kundepå
stävjaåtgärd vidtogs förurinprovskontroller blev den enda attatt som

konstateradenarkotikamissbruket inom anstalterna. Utredningen att
förändrats. Systemet medpå anstaltspersonalens yrkesroll hadesynen

kontaktman för varje enligt utredningen kunna vidgaintagen borde
upptäcka och stävjamöjligheterna urinprovskontrolleratt utan

härtill och tillnarkotikamissbruk hos de intagna Med hänsynäven. att
gick riktning positiva urinprov inteutvecklingen i resultatetmot att av

till grund för repressiva åtgärder ansåg utredningen detlades att
för urinprovskontroller isaknades skäl förändra reglernaatt an-

stalterna.
skulleföreslog Påföljdsutredningen det i 34 § KvaLDäremot att

be-intagen, vistades påinföras möjlighet beslutaatt att somen
skulle skyldig lämnaliknande inrättning,handlingshem eller attvara

miss-kontroll han inteutandningsprov förblod-, urin- eller attav
ansåg reglernamedel. Utredningenberoendeframkallandebrukade att

i samklangStl-placering borde bringass.k. §kontraktsvård ochom
drogkontrollen.såvitt avsåg
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5.5.8 Ledningsgruppen narkotikamot

Ledningsgruppen narkotika tillsattes Kriminalvårdsstyrelsen årmot av
1981. Den skulle bl.a. följa utvecklingen området, samordna olika
aktiviteter för bekämpa missbruket och initiera åtgärder detta.att mot
Den år 1987 med s.k. matrisorganisation för narkotika-ersattes en

HIV- och AIDS-frågor, arbetsgrupp inom Kriminalvårdsstyrel-samt en
direkt under verksledningen med företrädare för olika enheter ochsen

representation från linjeorganisationen.även Gruppen, varit ettsom
forum för diskussion utveckling uppföljningoch narkotika- ochom av
HIVAIDS-frågor, bedriver för närvarande ingen verksamhet.

Ledningsgruppens arbete inleddes med kartläggning narkotika-en av
förekomst i anstalterna kom inriktas samordnadesnart attmen
åtgärder narkotikamissbruk, bl.a. planering och genomförandemot av
utbildning. Under år 1982 utarbetades inom Kriminalvårdsstyrelsen ett
förslag omfattandetill utbildning för all anstaltspersonal, berördessom

de intagnas drogmissbruk. beslutadeMan pilotpro-även att ettav som
införjekt utbildningssatsningen genomföra handlingsprogram mot

narkotikamissbruk vid några anstalter. På så tillkom det s.k.sätt
LOKNARK-projektet, lokalanstalter narkotika, fyravid slutnamot
lokalanstalter, vilket kom pågå under åren 1982 och 1983.att
Målsättningen varje anstalt drogfrigöra och därmed förbättraattvar
förutsättningarna för kriminalvårdens syften personalen godsamt ge en
arbetsmiljö. Arbetsgrupperna vid de fyra anstalterna utarbetade lokala
handlingsprogram bl.a. urinprov, information till nyintagna,om

förmetoder opinionsbildning droger bland intagna och motiva-mot
tionsmöjligheter för de passiva och bland de intagna.mest yngsta

5.6 Kriminalvårdens insatser narkotikamot

Kriminalvårdens åtgärder inriktade dels hålla anstalternaär att
drogfria och därmed hindra intagna från drogmissbruk, dels att
motivera intagna till och förutsättningarskapa för långsiktigen
behandling utanför kriminalvården syftar till drogfrihet och socialsom
anpassning. En utgångspunkt därvid så långtär möjligt iakttaatt
normaliseringsprincipen. Detta innebär den intagnes behov be-att av
handling och omvårdnad i första hand skall tillgodoses deninom
reguljära hälso- och sjukvården, socialtjänsten och övriga be-externa
handlingsresurser. En grundläggande princip för utformningen av
kriminalvårdens arbete med missbrukare huvudansvaret förär att
missbruksvården åvilar kommuner och landsting.

Kriminalvårdens möjligheter bekämpa droger i anstalt hängeratt
mednära möjligheten differentiera de intagna medattsamman
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avseende på deras förhållande till narkotika. Vidare kriminalvårdensär
drogmissbruket gjorda kontroll-kamp beroende utfallet ochmot av av

påverkansinsatser. detta de intagna indelasI sammanhang kan i a
inte intagna missbrukarintagna missbrukar narkotika, b somsom

missbruk, intagnanarkotika och önskar få behandling för sitt csom
sig behandling,missbrukar narkotika inte vill underkastamen somsom

anstalt, psykisktmissbrukardistribuerar narkotika i ed intagna som
narkotikalangare saknarnarkotikamissbrukare och fstörda som

missbruksproblem.
ochdifferentieringgällande bestämmelserdet följande beskrivsI om

narkotikamissbrukare i anstalttillämpning, behandlingenderas samtav
kontrollinsatser i anstalt.olika

narkotikamiss-Differentieringanstaltsplacering5.6.1 av
brukare

Gällande bestämmelser

fängelse i högstundergårKvaL skall denEnligt 6 § andra stycket som
intelokalanstalt,placerad iföreträdesvisårett annanomvara

fara för denföreliggandehänsyn tillplacering påkallad medär att
förfara olagligtellernyttjaallvarligt ordningendömde stör attgenom
stycket nämndatredjesäkerhetsskäl. Inarkotika ellermed annars av

årfängelse iundergår änparagraf föreskrivs den ettatt mersom
förbehövsriksanstalt. När såiföreträdesvis skall placeras en

överförasfår den intagnefrigivningen,ändamålsenlig förberedelse av
lokalanstalt.till

straffverkställigheten ipåbörjar normaltLångtidsdömda personer
lokalanstaltverkställigheten tillslutetöverförsriksanstalt mot avmen

frigiv-förberedaskall kunnaändamålsenligtpåför sättatt ettman
avtjänarintagneomdenföreskrivsl0 § KvaFningen. I ettatt

frågan förflyttning tillskallfängelsestraff längre tid årän ett om
Villkorligden dag dåmånader förefyraalltidlokalanstalt prövas senast

kan ske.tidigastfrigivning
i §föreskrivs 7anstaltoch slutenmellanBeträffande valet öppen

placeringinteanstalt,bör placeras iintagenKvaL öppen annanatt om
tillmed hänsynsäkerhetsskäl ellermed hänsyn till attpåkalladär
under-eller sådansådant arbetetillberedas honommöjlighet bör

inte kanlämpligenbehandlingsärskildutbildning ellervisning, som
säkerhetsskälbedömningenanstalt. Vidianordnas öppen omav

beaktasomständigheterandraskall blandplaceringpåkallar omannan
allvarligt störaellerskall avvikaför den intagneföreliggerfara att
narkotika. Denmedförfara olagligtnyttja ellerordningen attgenom
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undergår fängelse i lägst fyra år och den i fall dömtssom annatsom
till fängelse i lägst förtvå år narkotikabrott ellergrovt grov varu-
smuggling narkotika föreller försök, förberedelse,som avser
stämpling eller medverkan till brott skall, enligt 7 §angettssom nu
tredje stycket KvaL, det med hänsyn till hans brottslighetartenom av
eller kan befaras han särskilt benägen avvika elleräratt attarmars
fortsätta brottslig verksamhet allvarlig karaktär innan verkställig-en av
heten i anstalt har avslutats, placeras i sluten anstalt. Enligt 6 § fjärde
stycket skall placering i sluten anstalt med stöd 7 § tredje stycketav
ske i riksanstalt och därvid företrädesvis i anstalt eller avdelning med
hög säkerhet.

Tillämpningen reglerna anstaltsplaceringav om

Kriminalvârdsstyrelsen har fördjupadi anslagsframställning för
budgetåren 199394-199596 39, 43 anfört bl.a. följande diffe-s om
rentieringen de intagna.av

Under år 1991 har 63 de dömda med strafftidprocent av en av
högst år placerats vid anstalter. samtliga inta underöppna Avett na
år 1991 har dock 44 dömts till strafftid tvåögstprocent en av
månader. Hindren för placera flera vid anstalter, haröppnaatt
landets häkteschefer de intagnas narkotikamissbruk,uppgett vara
risk för misskötsamhet, rymningsrisk, strafftidens längd och brist pâ
platser vid anstalter.öppna

Under âr 1991 placerades 83 de intagna högstmedprocent ettav
fängelseårs vid lokalanstalter. Den oktober 1991 hade1 2 795 av

cirka 3 900 intagna högsta återstående verkställighet i anstalten av
månader. dessaAv 2 795 485 17 intagna vidrocentsex var

slutna riksanstalter. Enligt gällande lagsti tning skall intagna
överföras till lokalanstalter i slutet anstaltstiden.av

Kriminalvårdsstyrelsen infordrar månadsvisa bedömnin ar av
narkotikaläget vid alla landets anstalter. Bedömningen skal göras
utifrån helhetsbild där orda beslag, narkotikapositiva urinprov,en
erkännanden missbru skall Bedömningenvägasom m.m. in.
företas enligt skalan inget missbruk sällsynt förekomman e
då och då apa så dagligen uppgifterDessa förgott som
sexmånaders erioden före oktober1 1991 har ställts antaletmot
missbrukare missbrukare inskrivna den oktober.1 På så sättper
erhålls uppfattnin i vilken utsträckning icke missbrukareen av
vistades anstalter problem med narkotika förekommer.är

Cirka tvâ tredjedelar alla bedömts icke narkotika-av som som
missbrukare befann sig på anstalter redovisar små problemsom
inget missbruk, sällsynt förekommande med narkotikamissbruk.
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redovisar storabefann anstalterfemtedel sig påCirka somen
majoriteten dessadagligen,ofta,problem så gott avvaravsom

detta följdFörmodligenriksanstalt. ärplacerade sluten en avvar
placering isäkerhetsskäl motiverarlängd ochstrafftidensatt

riksanstalt.
placerade pånarkotikamissbrukareallahälftenCirka varav

narkotikamiss-tredjedel allaproblem. Enmed småanstalter av
Underlaproblem.anstalter med storabefann sig påbrukare en

missbrukarnahur mångamöjlighet bedömainte att som anavger
Med reservationsitt missbruk.motiverade brytabetraktas attsom

bildexaktinte kan någontillämpade mätmetodemahärför deatt e
ferentieringen meddiändå kunna utläsastordeverkligheten, attav
riktning.inarkotikamissbruk, tillämpas rättavseende på

Kriminalvårdsstyrelsens narkotika-differentieringtillförslag av
missbrukare

den s.k.frångåttalltmerKriminalvárdsstyrelsen harEnligt man
överstigandestrafftidermedalltfler intagnasäettârsregeln på sätt att
säkerhetsbe-individuellställetlokalanstalt. Ii görsplacerasårett en

anstaltsplaceringen.dömning, styrsom
anslagsframställningenfördjupadei denKriminalvårdsstyrelsen har

skallanstalternaföreslagit199394-199596budgetårenför att
sådansäkerhetsklasser. Enfyrasäkerhetssynpunkt ifrånklassificeras

vägledningtjänaenligt styrelsenskallsäkerhetsklasseriindelning som
förunderlagocksåintagna utgöradifferentiering devid menav

anstalter ellerAntaletresursinsatser.och övrigainvesteringar an-
medkorresponderasäkerhetsgraderna börolikai destaltsplatser
fåtaltillsäkerhet begränsasoptimalskullePâ så ettbehovet. sätt

detförbehållsmöjligtdetockså så långttill följd därav äranstalter som
klientelet.tyngre

hänförliga tillskall anstalterförslagKriminalvårdsstyrelsensEnligt
anstalternadesäkerhetsnivå, medan öppnahålla högstasäkerhetsklass I

ochdelarSkildatill klass IV.hänförasprincip skalli sammaenav
säkerhetsklasser.hänföras till olikaförslaget kunnaskall enligtanstalt

intagna i deplaceringenKriminalvårdsstyrelsenVidare att avanser
principer.följandeske enligtanstalterna börolika

Säkerhetsklass IV

narkotikamissbrukare inteintagna ärbörInriktningen att somvara
förhindrasvårigheternahänsyn tillanstalter medplaceras attöppna1

börMålgruppen utgörasnarkotika.och införselmissbruk avav
kandärigenomochnarkotikamissbrukareinteintagna är somsom

verkställighet.narkotikafrierbudas en
behand-försärskilda drogprogramhadock tänkbartär attet
intagnaanstalter ditinarkotikamissbrukare öppnalingsmotiverade

initialplaceras.förflyttning inteansökakan menom
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Säkerhetsklass III-

Huvuddelen narkotikamissbrukama placeras på slutna anstalter,av
säkerhetsklass och III. Intagna inte narkotikamissbrukareärsom

andra skäl placeras på sluten anstalt skall långtsåmen som av
möjligt beredas plats i narkotikafri miljö. Därvid måste särskilten
beaktas förstagångsdömda inteatt missbrukareär inteunga som
kommer i kontaktmed narkotika.

För intagna motiverade förär behandlingsinsatser skallsom
finnas särskilda motivationsavdelningardrogpro Antalet platserram.
för denna målgrupp bör fördubblas under sperioden. Avenans a
svårmotiverade missbrukare bör i utökad ing bli föremålutsträc
för särskilda åtgärdsprogram kan tillämpas, på normalav-t.ex.som
delningar. Anstalter med denna säkerhetsgrad bör haäven fåtalett
platser avdelade för disciplinfall.

För de belastade missbrukarna med kortamest strafftider ärsom
rymningsbenägna och vill fortsätta missbruka under anstaltstiden bör
införas mellananstalt. Alternativt kantyp delen av en av en
anstalt få inriktning. En sådan enhet utmärks förstärktsamma ettav
skalskydd, restriktiv tillämpning gällande regelsystem ochen ettav

påverkansprogram.anpassat

Säkerhetsklass I

I dessa anstalter placerasintagna kräver särskilt hög säkerhetsom
och dömts til långa påföljder för narkotikabrottvarusmuggling.som

5.6.2 Behandlingen narkotikamissbrukare i anstaltav

År 1978 startade de första behandlingsprojekten för narkotikamiss-
brukare i anstalt. Dessa, i första hand avsedda för intagnasom var
med längre strafftider, förlagda till slutna riksanstalter ochvar
omfattade cirka 100 platser. Under delen 1980-talet börjadesenare av

inrätta s.k. motivationsavdelningar, i förstaman hand i slutna
lokalanstalter och för intagna med medellånga strafftider. Drygt 200
platser har tillkommit under år. Antalet inskrivna narkotika-senare
missbrukare har varit relativt konstant under lång följd år, varfören av
det ökade antalet platser utgör anpassning till ständigtsnarare etten
behov tillän förändringar narkotikaproblemet. Hösten fanns1991av
sålunda cirka 315 platser motivationsavdelningar eller narkotikafria
avdelningar inom anstalterna, omkring 260 platser farms i slutnavarav
anstalter.

Av de intagna den oktober1 1991 bedömdes enligt Kriminal-per
värdsstyrelsen ungefär 600l narkotikamissbrukare. Med hänsynvara
till visst mörkertalatt föreliggaett torde det faktiskaär antalet
narkotikamissbrukare sannolikt högre. Ungefär 30 procent av
narkotikamissbrukama föremål för formnågon struktureradvar av
behandling, antingen i anstalt eller på behandlings- eller familjehem
enligt 34 § KvaL. Med hänsyn till det ovannämnda mörkertalet och till
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Kriminalvårdssty-100 harinte ligger påutnyttjandegraden procentatt
alla narkoti-fjärdedelhögstrimligtfunnit detrelsen att anta att aven

Hur mångai något struktureratkamissbrukare deltar avprogram.
behand-i någonmedverkabereddanarkotikamissbrukarna är attsom

lingsverksamhet inte känt.är

ÖsteråkerkriminalvårdsanstalteniBehandlingen

motivationsavdel-finns s.k.besöktutredningenanstalterVid flera som
narkotikaberoen-med sitttillvill kommaför intagna rättaningar som

Österåker, förstartade projektfinns i kvade äldstaEnde. ettsomav
för-tidigarehade två år öppnatsnarkotikamissbrukare år 1978. Det en

modifieradtillämpadesanstalt. På dennanämndasöksavdelning i en
förekommedan urinprovbehandlingsmetod,miljöterapi somsom

Österåkerprojektet vuxit isuccessivthars.k.kontrollmetod. Det
15 platsertotalt 75 platser,omfattarochomfattning varavnumera

missbrukareBogesund. Intagnaavdelninganstaltensvid öppnafinns
Österåker.imotivationsavdelningentillfåansökan kommakan på egen

Österåker manliga narkotika-endastimissbruksbehandlingenTill antas
utvisade haroch intesvenska ärtalarmissbrukare, samt ensomsom

högstmånader ochminst åttaverkställighetstidåterståendefaktisk
anstaltenshankrävsden intagnehalvt år.och Avtvå accepterarattett

alkohol,avseende påmeddrogförbudföreskriver ävenregler, som
utandnings-blod- ellerurin-,anmaning lämnabereddär attsamt

schemalagdasamtligadelta iskyldigden intagneVidare är attprov.
socialt klimatupprätthållapersonalmedtillsammansochaktiviteter ett

intagenvåld. Omvåld eller hotbrukaavdelningenpå samt enom
omgående frånhanvåld förflyttasbrukarellerpåverkad drogerär av

Österåker.
utvärderingEn1992:27rapporthar iStatskontoret rapporten av

Österåker vilkenundersökning inarkotikaprojektet i presenterat en
kriminalvårdsanstaltenbehandlingen ieffekternaförsökt mäta avman

Österåker. underhar de intagnaundersökningdennaI ensom
Österåkeranstalten experiment-behandling ifemårsperiod slutfört en

slutnastraff i andraverkställt sittintagnajämförts medgruppen som
Med hjälpbehandlingsprogram.delta i någotriksanstalter avattutan

tvillingars.k.deblandmatchningskriterier utvaldesolika senare
Österåkergruppen. bådaDeideltagarnatillkontrollgruppen

villkorligtgällervadvarandralikai allt väsentligtärgrupperna
kriminell be-tidigarefrigivning,Villkorligålder vidfrigivningsdatum,

straff-pågåendedenihuvudbrottstrafftid och kategorilastning,
drogmissbruk.nationalitetverkställigheten, samt

fram-följandehuvudsakiundersökning harStatskontoretsVid
Österåker har åter-ibehandlingengenomgåttintagnakommit. De som



168 SOU 1993:76

fallit i brott i mindre utsträckning de intagnaän i andra anstalter. Ett
år efter Villkorlig frigivning uppgår skillnaden mellan till 14grupperna

vilket med 95är säkerhet signifikant.procent, I experiment-procent
har 15 fler i kontrollgruppenän upphört medprocentgruppen

Ävendrogmissbruk 12 månader efter Villkorlig frigivning. denna
skillnad med 95är säkerhet signifikant. Andelen narkotika-procents
brott vid återfall, cirka 30 i likaär i bådaprocent, stort sett stor

Med hjälp statistisk analys Statskontoretgör dengrupperna. av
Österåkerbedömningen behandlingen i kva effektatt på återfalls-ger

frekvensen till det första brottet vidmäter år elleroavsett ettom man
efterår Villkorlig frigivning. För intagen i kontrollgruppen ärsex en

sannolikheten återfall i brott inom år efter Villkorlig frigivningatt sex
58 förstörre än genomgått behandlingen.procent Deen person som
faktorer påverkar återfallsfrekvensen varierar enligt Statskontoretsom
beroende på avgränsar uppföljningstiden till eller är.om man ett sex
Undcrsökningsresultaten visar kan faktorer denatt oavsett grupp som
intagnes ålder, antal domar, total strafftid i pågående straffverkställig-
het, fängelse första påföljd med 95 säkerhet sägassom procent vara av
betydelse för risken för återfall inom efterår Villkorlig frigivning.ett
Betydelse för återfall i brott inom efterår Villkorlig frigivning harsex
faktorer den intagnes ålder, antal domar, narkotikabrottsom som
huvudbrott i pågående verkställighet sysselsättning eller studiersamt
vid frihetsberövandet. För drogmissbruk år efter Villkorligett
frigivning är, de betydelsefulla faktorerna antal domar,oavsett grupp,
total strafftid i den pågående verkställigheten, sysselsättning eller
studier vid frihetsberövandet fängelse första påföljd.samt som

Behandlingen i övriga anstalter

Sedan fyra finnsår det i kva Norrtälje verksamhet med motivations-en
avdelningar trettitvo platser fördelade på två avdelningar. Intagnaom
från alla andra anstalter kan ansöka få komma till dessaattom
avdelningar. Den intagne får ingå kontrakt, han skall fåett om vara
motivationsavdelningen. Urinprov gånger varje vecka.tas ett par
Samtalsgrupper, drognyckelprogram och olika kurser ingår i verksam-
heten. Om intagen på motivationsavdelningama lämnar urinproven

är positivt med avseende på narkotika förflyttas han frånsom
avdelningen.

Även kva Tidaholm har motivationsavdelning för intagnaen som
vill komma ifrån sitt narkotikamissbruk. I november 1991 öppnade
avdelningen har totalt trettio platser, fördelade på två korridorer.som
I den finns sjutton platser föravsedda intagna missbruks-ena utan
problem vill leva helt drogfritt. Den andra korridoren medsom tretton
platser avsedd förär intagna med missbruksproblem. Urinprov
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från socialVerksamhetendrogfriheten.används för kontroll spännerav
olika besökare. Olikagruppsamtal medi köket tillfärdighetsträning

kontakter med deavdelningen för knytabesökerbehandlingshem att
intagna.

skötsamhetsavdelning med åtta platser.Växjö finns s.k.kvaI en
narkotikafriintagneavdelning förutsätter denPlacering denna äratt

övrigt.visat skötsamhet ioch har
Dagligafemton platser.motivationsavdelning medHall harKva en

delarna ide viktigastesamtalsgrupperdrogprogram ochurinprov, är
verksamheten.

narkotika- ochfängelsedömdaspecialanstalt förRoxtunaKva är en
isärskilt drogprogrambedrivsblandmissbrukare. Vid anstalten ett

samtals-Drogkurser,obligatoriska.flesta aktiviteternade ärvilket
arbetsdrift ochtraditionellmedfrigivningskurseroch varvasgrupper

uttrycktmissbrukareTill anstalten kommerdeltid.studier på som en
kontrollerasDrogfrihetengenomgå Roxtunasönskan att program.egen
de intagnasbygger påVerksamhetenregelbundna urinprov. attgenom

vilket skerfår konsekvenser,under anstaltsvistelsenbeteenden genom
belöningarindragningbelöningar,systematiskt utnyttjandeett avav

ändamåldettabeteende. Förför påverka de intagnasoch ignorans att
indragningarbelöningar ochfassystem medforrnaliseratfinns avett

utifrån sitteller iflyttasDen intagne.belöningar. systemetnerupp
uppträdande.

drogprojekt pâ två1978Hinseberg har sedan årKvinnoanstalten
platser.avdelning har tioVarjeoch sluten.avdelningar, öppen enen

övrigaaktiviteter påfler och andraavdelningar har ändessaPå man
samtalsgrupper,aktiviteter,finns fysiskaveckoschematavdelningar. På

i principalla aktiviteterDeltagande i är14-aktiviteters.k. § m.m.
verksamheten.ingår iobligatoriskt för de intagna som

iKontrollinsatser anstalt5.6.3

Kriminalvårdsstyrelsenenligtnarkotika till anstalterna skerInförsel av
ochför införselMetodernavälorganiserade former.ofta mycketi

ökatsmugglingenförfinats. har också konstateratsDetförvaring har att
narkotika i kroppensförvarablivit allt vanligaredet attsamt att

kroppsbesiktningarantaletdärav harkonsekvenshåligheter. Som en
smugglavanligti motsvarande grad. Ett sättår ökatunder attsenare
förpack-i säkradå förvarassvälja narkotikanär att somnumera

kondomer.ningar, t.ex.
i anstaltnarkotikaför införseltillfällenaoftast förekommandeDe av

samband medanstalt och iefter vistelseåterkomstvidär utom
kastas in pånarkotikaocksåförekommerobevakade besök. Det att

utifrân.anstaltsomrádet
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Ett hjälpmedel för spåra förekomst narkotika på anstaltatt upp av
urinprov.är Andra kontrollâtgärder visitationerär och kontroll av

lokaler. Rutinerna för besök och permissioner också viktiga förär
kriminalvårdens möjligheter komma problemen med narkotika.att

Den oktoberl 1982 ändrades vissa bestämmelser i KvaL som
innebär möjligheterna kontrollera de intagna utökades.att Deatt
skärpta reglerna, syftade till öka möjligheterna komma tillattsom att

med narkotikamissbrukrätta och brottslighet i anstalterna, gällde
granskning brev och andra försändelser, kontrollen telefonsamtalav av
och mottagande besök, kroppsvisitation och kroppsbesiktningav samt
urinprov och alkoholutandningsprov. Samtidigt infördes reglernya om
omhändertagande av pengar.

Urinprovskontroller

Generella bestämmelser urinprov infördes år 1979. Redanom
dessförinnan förekom frivillig Urinprovskontroll, vilket förut-en var en
sättning för placering i viss anstalt eller på avdelning till vilken den
intagne sökte själv. Användningen urinprovskontroller alltjämtärav

led i strävandena åstadkomma narkotikafria anstalter ellerett att
avdelningar.

Enligt d52 § KvaL intagen, inteär föranleds medicin-annatom av
ska eller liknande skäl skyldig anmaning lämna blod-, urin- elleratt
utandningsprov för kontroll han inte påverkad beroende-ärattav av

föreläggasframkallande medel. Han kan lämna sådant vid in-att
tagningen i anstalt och det föreligger misstankenär han miss-attom
brukat narkotika. Föreläggande lämna får ske också efteratt prov
vistelse anstalt och efter obevakat besök, led iutom ettsom en
stickprovsundersökning eller kontroll samtliga intagnasom av en
avdelning, det kan narkotika förekommer avdelningen.pâantas attom
Urinprovskontroll kan ställas villkor för obevakat besök eller försom
frigång, s.k. 14 §-vistelse eller regelbundna permissioner. Slutligen
kan urinprovsresultatet ha betydelse för förflyttning till anstaltannan
eller led i planeringen placering enligt 34ettsom av en

För urinproverna inte skall kunna manipuleras eller förväxlas haratt
det inom anstalterna utarbetats särskilda rutiner för provtagningen. Den
intagne skall stå under tillsyn från det fårhan del beslutett.ex. att av

han skall lämna urinprov. Provtagningen skall ske i för ändamåletatt
inredda provtagningsrum. Dessa vanligen förseddaär med speglarrum
eller utrustning för vid provtagningstillfället närvarandeattannan
tjänsteman skall kunna ha uppsikt den intagne. Underövernoggrann
provtagningen skall den intagne naken. När kvinnlig intagen skallvara
lämna fâr enbart kvinna, sjuksköterska eller läkare närvara.prov

Ett tjugotal anstalter med hög andel narkotikamissbrukare haren



SOU 1993:76 171

för analys visar positivtanalysinstrument urinprov. Om ettenegna
resultatet verifierasdvs. spår narkotiskt måsteresultat, preparat,av av
för följdverk-Rättsmedicinalverket innan det läggs till grund rättsliga

ningar för den intagne.
i utsträckning, omkring 70.000Urinprovskontroller sker stor prover

Rättsmedicinalverket harKriminalvårdsstyrelsen ochvarje år.tas
för gällande avtalanalyser urinprov. Inomtecknat avtal ramenom av

screeninganalyser från anstalterRättsmedicinalverket bl.a. s.k.utför
verifikationsupp-analysinstrument, högst 50 000 provår,saknarsom

med analysutrustningföljningsanalyser positiva i anstalter egenav prov
tolkningrådgivning till anstalterna det gällernär av provsvar.

skallmed avseende på narkotikaurinprov positivt utslagOm ett ger
höras.den intagne

anstaltintagne efter vistelseKontroll den utomav

efter permission elleråterkommer till anstaltenintagenNär annanen
kontroll.vissa situationer beslutas Devistelse anstalten kan iutom om

kroppsvi-ytlig och normalkontrollâtgärder kan komma i fråga ärsom
finnskroppsbesiktning. Reglerna häromytlig och normalsitation samt

får intagenEnligt andra stycketb och §§ KvaL. 52 §i 52 a enca,
för eftersökandeefter vistelse anstaltenkroppsvisiteras bl.a. utom av

förutsättningarna förb reglerasföremål han inte får inneha. I 52 §som
anstalt.kroppsbesiktning efter vistelse utom

skyddsvisitation ytligkroppsvisitation, också kalladYtlig är en
föremål.ellerden intagne bär med sigkontroll annatvapenomav

fickor,kläder och undersökerutanpå den intagnesPersonalen känner
användas.och dylikt. Metalldetektor kanväskor

den intagnesKroppsvisitation ingående undersökningär aven mer
situationersig eller har med sig. I vissaeller denne bär påkläder annat

Kroppsvisitationenvisitation.intagne klä sig vid sådanmåste den av
med åtgärden kräver.ingående vad ändamåletfår aldrig ängöras mer

skekroppsvisitation i princip alltidanstalten skallEfter vistelse utom
övriga anstalter gällersluten riksanstalt. Förbeträffande intagen i att

kroppsvisitation får utföras.
intagneskroppsbesiktning granskning denYtlig ytligär aven

otillåtet föremålhar någotför kontrollera han eller honkropp att om
klä sig allaundersöks måstedelar kroppen. Denpå synliga avav som

granskas,delarna kroppenvarefter de synliga ävenkläder, av
andramunhåla ellerhandflator, huvudhår. Varkenarmhålor, fotsulor,

denfår inte beröraAnstaltspersonalenhåligheter får undersökas.
kroppsbe-Ytligdenna.kropp för undersöka delarintagnes att av

får denutanför anstaltEfter vistelsesiktning aldrig obligatorisk.är
pâkallat.utföras endast detom anses



172 SOU 1993:76

Kroppsbesiktning den ingripandeär undersökningen. Den kanmest
tillgripas då anstalten misstänker intagen i sin kropp förvararatt en
något otillåtet föremål och detta endast kan hittas kroppsbe-genom
siktning. I sluten riksanstalt får den också utföras intagennärt.ex. en
återkommer efter vistelse anstalten. Kroppsbesiktning skallutom
utföras läkare eller legitimerad sjuksköterska.av

Kontroll i samband med besök

Enligt 29 § KvaL får intagen besök i den utsträckning detmotta
lämpligen kan ske, han får inte besök är ägnatmottamen attsom

säkerhetenäventyra i anstalten eller kan motverka hanssom an-
passning i samhället eller i övrigt till skada för honom ellervara

Med det bl.a. besök kanannan. senare avses antasav personer som
föra in otillåtna föremål, narkotika, till den intagne. Till underlagt.ex.
för bedömningen intagen skall få besök får, det ärta emotav om om
påkallat säkerhetsskäl, det i förväg undersökas den besökandeav om
har dömts eller misstänkt förär allvarlig brottslig verksamhet. Om sä
behövs och lämpligen kan ske får upplysningar också inhämtas om
hans personliga förhållanden i övrigt. Inför besök hos intagen i sluten
riksanstalt skall sådan kontroll alltid göras.

besökFör kan villkor säkerhetsskäl föreskrivas densom attav
besökande skall undergå kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning.
Som villkor kan också föreskrivas den besökande medger under-att
sökning väska, kasse eller han vill medföra vid besöket.annatav som
Den besökande kan dock alltid frånavstå undersökning attgenom

frånavstå besöket. I 29 fjärde§ finnsstycket regler bevakat besök,om
varmed besök i kriminalvårdstjänsteman.närvaro Om det äravses av
påkallat säkerhetsskäl skall tjänsteman närvarande vid besöket.av vara
Intagen har dock rätt obevakat besök advokatatt ta emot av som
biträder honom i rättslig angelägenhet.

Den till intagen överlämnar narkotika eller narkotika-som t.ex.
utensilier kan, enligt 62 § andra stycket KvaL, dömas till böter eller
fängelse i högst månader, gärningen inte i lag belagdärsex om annars
med straff.strängare

Brevgranskning

Bestämmelser intagens till brevväxling finnsrätt i 25-28 §§ KvaL.om
Dessa anstaltspersonalen vidsträckta möjligheter granska brevger att
och andra försändelser skickas till intagna eller intagen villsom som
skicka från anstalten. Brev mellan intagen och svensk myndighet,ut
internationellt har Sverige erkänd behörighet attorgan som ta emotav
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vidarebefordrasenligt 25 §advokat skallenskild ellerklagomål från
misstankedet finnsdock integranskning. Detta gäller attomutan om

ellermyndighet,från sådanbrevet kommeruppgift att organom
felaktig.advokat är

från intagnatill ochförsändelsergranskningBestämmelserna avom
påkallatdethuvudsak endastfår ske i ärgranskninginnebär avatt om

ifrån intagentill ellerförsändelseroch andrasäkerhetsskäl. Brev
deundersökningförgranskasenligt 26 §riksanstalt skallsluten av om

anstalterövriganarkotika. Förföremål,otillåtetinnehåller något t.ex.
påkallat säker-får ske, detgranskning ärsådangäller avatt om

vadingående äränfår inteGranskningenhetsskäl. somvara mer
granskningen.syftet medhänsyn tillnödvändigt med

Telefonsamtal

medtelefonkontaktha30 § KvaLfår enligtintagenEn personer
Ãventyras isäkerhetenkan ske.lämpligendetutanför anstalten om

gällertelefonsamtal. Sammaförvägrasintagnekan denanstalten om
skadatillsamhället ellerianpassningmotverka hanskansamtalet vara

avskild underhållsintagenNärföreller någonhonomför annan. en
medtelefonkontaktförvägrasdisciplinärende får hanutredningen ettav

syftet mednödvändigt föroundgängligendet attandra ärompersoner
vill taladen intagneDenskallutredningen inte äventyras. somperson

besökare.beträffandefår skerkontrolleras på sättmed kan somsamma
säker-påkallatdettjänstemän ärskall avlyssnasSamtalet avomav

vetskapharden intagneendastAvlyssning får skehetsskäl. omom
rättsligiden intagnebiträdermed advokatsamtalEttdet. som

medgivande.intagnesdenavlyssnasangelägenhet får inte utan

anstaltensKontroll utrymmenav

bostadsrum,genomsökning hanssigkan inte motsättaintagenEn aven
lokaliteter-för tillsynenmyndighetendeteftersom är avansvararsom

intagnasskall deanvisningarKriminalvårdsstyrelsensEnligtna.
Ävenvisitation.dagligs.k.dagligen,genomsökasbostadsrum

Visitationregelbundet.skall visiterasövrigaanstaltens avutrymmen
ochstaketomfattaochdagligenskall skeutvändigade utrymmena

arbetsbodar,ochochentrédörrarrastgårdar, portar, garagemurar,
in-fordonanstaltensområden,övrigafritidsområden, samtyttre

avgående gods.ochkommande
återkommandeplanmässigtvidvisiterasskallInvändiga utrymmen

matsalar,toaletter,omfatta korridorer,skallUndersökningentillfällen.
medverkstäderbibliotek, inventariersamlingsrum, samtpentryn,
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tillhörande maskiner utrymmen.och Förutom de regelbundna
visitationema anstaltens skall också s.k.utrymmen grundligaav
visitationer ske. Dessa vidgörs oregelbundet återkommande tillfällen
eller detnär påkallat. De grundliga visitationema genomförs medanses

personalinsatsstörre de regelbundnaän och utrymmenavser samma
dessa.som -.Alla visitationer skall i första hand skötas den ordinarie till-av

synspersonalen på varje anstalt. Till de undersökningarnastörre kan
dock anstalterna få hjälp någon de visitationspatruller ärav av som
placerade vid olika riksanstalter. Verksamheten med visitationspatruller
började år 1972 då kva Kumla fick patrull. Därefter har antalet ökaten
till f.n. sju. De placeradeär vid de slutna riksanstalterna Härnösand,
Norrtälje, Hall, Kumla, Norrköping, Tidaholm och Malmö. Varje

fyrapatrull består ellertre narkotikahund.av samtpersoner en
Patrullema, uteslutande skall sig visitations-ägna och kontroll-som
verksamhet, underställdaär chefen för respektive anstalt. En enskild
patrull kan på begäran från anstalt eller på uppdrag Kriminal-annan av
vårdsstyrelsen genomföra visitationer i anstalt denänannan egna.

Enligt statistik gjordaöver beslag anstalterna under andra
kvartalet 1992 gjordes 35 beslag narkotika i anstalternaav av
anstaltens personal eller visitationspatrull. Av dessaegen beslagav
avsåg 27 slutna riksanstalter. Totalt beslagtogs 425 carmabis, 33gr.

centralstimulerande medel ungefär 4 opiater. Undergr. samt gr.
period hittades och utensilier vid 128 tillfällen, däravsprutorsamma

drygt 100 i slutna anstalter. En jämförelse tiden visaröver stora
variationer. Sedan år 1977 har cannabis hittats i mängder varierarsom
mellan 500 och 1 500 år. Beslagen opiater har varieratgr. per av
mellan 3 och omkring 50 årligen.gr.

Kriminalvårdsstyrelsen utreder för närvarande visitationspatrullemas
framtida organisation och arbetsuppgifter.

5.6.4 Disciplinära åtgärder m.m.

Om brottintagen begår under anstaltstiden kan detta, förutomen
eventuell straffpåföljd, påverka tidpunkten för Villkorlig frigivning,
medföra den intagne klassificeras enligt 7 § tredjeatt stycket KvaL

minska möjligheterna vistelsetillsamt anstalt.utom
Enligt 47.-51 §§ KvaL kan disciplinär bestraffning åläggas intagen

bryter anbefalld ordning eller meddelade anvisningar. Denmotsom
intagne kan meddelas varning. Det kan vidare förordnas vissatt
bestämd tid, högst tio dagar och vid upprepade förseelser högst 45
dagar, inte skall inräknas i den aktuella verkställighetstiden. En intagen

frånkan vidare hållas avskild andra intagna under viss tid farap. g.a.
för eller säkerhet, för allvarligt störande uppträdandeegen annans

mm-I
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hållas utredning dis-En intagen kan också avskild under avm.m.
ciplinärende.

Enligt Kriminalvårdsstyrelsens allmänna råd, ARK 1991:3, bör ett
positivt urinprov alltid föranleda dels motivationsinsatser och på-

upphöra sittverkansinsatser för förmå den intagne medattatt
från personalen delsmissbruk, dels ökad uppmärksamhet samt

verifierat urinprov lämnatsföreläggande urinprov. Har positivtnyttom
iomständigheterna i övrigt för narkotikan konsumeratsoch talar att

bestraffning §den intagne åläggas disciplinär enligt 47anstalten kan
råden, restriktiv,Tillämpningen bör, enligt de allmännaKvaL. vara

fråga behandlings- ochbestraffning enbart bör komma ieftersom när
och andra åtgärder bedöms uttömda.kontrollinsatser

medföra obevakat besök,drogmissbruk konstaterats kan detOm att
regelbunden permission kommerfrigång, s.k. 14 §-vistelse eller att

han inte får tillgodoräknaden intagne. Vidare kan beslutasvägras att
förflyttning tillinte skall beviljasför vistelse utanför anstalt, hantid att

anstalt, sluteneller han skall förflyttas tillanstaltöppen t.ex.att annan
pågåendeurinprovsresultat tyder påriksanstalt. Positivt ettsom
angåendebetydelse för beslutmissbruk kan också avgörandevara av

enligt 34 § KvaL.vistelse
urinprovförfarandet intagen lämnaBeträffande när vägrar att geren

följande rekommendationer i ARK. IntagenKriminalvårdsstyrelsen
för orsaken tillurinprov skall förhöraslämna vägranvägrar attattsom

lämnaanmodasklarläggas. bör regel påskall Han attnyttsom
och integiltigt skäl tillurinprov. Om den intagne inte har vägran

kanbetraktas det Hanurinprov inom timmarlämnar vägran.tre som
Disciplinärt tidstillägg börbestraffas enligtdå disciplinärt 47 § KvaL.

verknings-bedömsenbart komma i fråga andra åtgärderdock när som
lösa.

ledde underanalysresultat lämna urinprovPositiva eller vägran att
förandra följder de198990 till både disciplinära ochbudgetåret

viss tid inteenligt andra stycket 2 KvaLFörordnande 47 §intagna. att
budgetår i cirka 600verkställigheten under 1skall ingå i sammagavs

tidstilläggomkring 440 beslutfall. dessa grundade sigAv om
manipulation sådantlämna ellerpositivt urinprov, vägran att avprov

beslut enligt 47 § andragenomsnittliga tidstillägget vidDetprov.
därförkan beräknauppgick till cirka fyra dagar. Manstycket 2 KvaL

inräknade700 dagar intenämnda budgetår blev omkring 1underatt
urinprovstagning.reglernaverkställigheten grundi omav

bli förflyttad tillAndra följder för den intagne kan attt.ex. vara
förflyttning intagnaskeddeanstalt. Under budgetåret 199091 avannan
cirka 300 fall. Avmisskötsamhet i 1anstalt på grundtill annan av

narkotika.till befattning medhänförde sig förflyttningar260dessa
förflyttningar.ledde till 37lämna urinprovVägran att
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Om det upptäcks intagen innehar narkotika elleratt narkotika-en
klassade läkemedel skall polisanmälan I ochgöras. med sakenatt
lämnats till allmänt åtal kan anstalten inte besluta tidstillägg enligtom
47 § 2 KvaL.st.

överväganden5.7 och förslag

5.7.1 Allmänt

Missbruk narkotika de allvarligasteutgör sociala problemenettav av
i vårt samhälle. Det medför betydande risker för missbrukaren att
drabbas såväl fysiska skador mentala störningar. Förutomav som
mänskligt lidande för såväl missbrukaren hans anhörigasom ger
narkotikamissbruket upphov till omfattande brottslighet flerapå olika

All olovligsätt. befattning med narkotika, bruk,även i sigutgöreget
brott. Till detta kommer många missbrukare finansierar sittatt
missbruk brott. Vidare förekommer våldsbrott betingatsgenom att av

gärningsmannen varit narkotikapåverkad vid brottstillfället.att Mot
denna bakgrund framstår det för samhället mycket angelägensom en
uppgift motverka alla former narkotikamissbruk.att Dennaav
verksamhet måste bedrivas på flera olika områden.

En primär åtgärd i detta sammanhang försökaär nyrekryte-stoppa
ringen i missbrukarledet. I skolorna måste sådan upplysning eller in-
formation lämnas barnen så de får insikt narkotikamissbruketsatt om
skadeverkningar och sociala konsekvenser. Sådan verksamhet bör inte
begränsas till enstaka kampanjer måste ske kontinuerligt, eftersomutan
det ständigt framväxer generationer med referensram ännya en annan
sina äldre kamrater. Bedrivs inte upplysningsverksamheten om
narkotikan fortlöpande, finns det allvarlig risk för narkotika-att
problematiken sina håll tidvis kommer nonchaleras. Upp-att
lysnings- eller informationsverksamheten måste självfallet också
inriktas på ungdomar slutat skolan och betydelse förAvsom vuxna.

hålla nyrekryteringen också detär upprätthålls högatt attnere en
upptäcktsrisk beträffande missbruk.

För ungdomar avslutat sin grundskoleutbildning och försom vuxna
det dessutomär aktuellt på olika bryta redan inlettsätt missbruk.att ett

I del fall det frågaär motivera människor, olika skälatten om som av
löper särskild risk bli etablerade narkotikamissbrukare, tillatt attsom
avhålla sig från missbruk. Beträffande etablerade missbrukare måste
samhället första försöka få dem motiverade till kommaett steg attsom
från sitt missbruk frivilligtoch genomgå behandling. Därefter skall
missbrukarna erbjudas vård. Därvid det önskvärt det finnsär olikaatt
vårdformer så missbrukaren i det enskilda fallet skall kunnaatt
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uppfattas meningsfull.honomvårdformerbjudas somen som av
socialtjänstlagenbestämmelser ikan ske enligtFrivillig vård

1980:620.
socialtjänstensfrivillig vård inommissbrukare inteOm accepteraren

de förutsättningarberedas honom undertvångsvårdkan somram,
vissa fall.missbrukare i1988:870 vårdi lagen om avanges

följd fort-någon tillfall beslutasTvångsvård skall i sådant avom
ifrånför kommabehov vårdnarkotikamissbruk igående är attav

sin hälsa förmissbrukföljd sitt utsätterhan tillmissbruket och av
förstöra sitt liv eller kanuppenbar riskfara, löperallvarlig atten

någon närstående.sig själv ellerskadaallvarligtbefaras komma att
missbrukaren såmotiverasyfta tillenligt lag,Tvångsvården skall, att

till fortsattmedverkafrivilligtståndihan kan attantasatt vara
missbruk.från sittstöd för kommabehandling och attemotta

fallåtskilligainarkotika kommermissbrukaupphörtDe attsom
återfalla iför inteåtgärderstödjandei behovframdeles attvara av

missbruk.

uppgifterKriminalvárdens5.7.2

intebör bedrivasinformationsverksamhetochintensiv upplysnings-En
Sådankriminalvårdsanstaltema.samhället iienbart ävenutanute

förekommer någradär det intei anstalter,verksamhet bör ske även
narkotikaproblem.missbrukare eller

narkotikamiss-kan beräknasde intagnaandelHur stor varaav som
definitionmätmetod ochfaktorerberoende olikabrukare är avsomav

mättillfällena.mellan de olikakan också växlamissbrukare. Resultaten
andelen miss-exakt mått påfå fram någotdärför integårDet att

drygt 40beräkningEnligtkriminalvården.brukare inom varen
narkotikamissbrukare ellerapril 1992dende intagna lprocent perav

andel debetydandeklartfall står detblandmissbrukare. I attvart aven
tillvilket upphovnarkotikamissbrukare,måsteintagna gervaraanses

missbrukareförekommeranstalterna. Detproblem inomolika t.ex. att
vilket drabbarstökiga,besvärliga ochblirmissbrukgrund sittav

narkotika-andelenanstaltspersonal. Denmedintagnasåväl storasom
narkotikarisk förförhöjdmedförintagnabland demissbrukare att

ocksådetförekommerEmellanåti anstalterna.inskall komma
häravomfattningen ärfaktiskaanstaltsvärlden. Dennarkotika inom av

försökakanmissbrukareskäl oklar. Intagna ärnaturliga pressasom
ickemiss-i anstalten.narkotikaföra införsökaickemissbrukare till att

missbrukabörjafrestadebliolikakan sättbrukarna även att
missbrukare.medtillsammansvistasnarkotika, de måsteom

förekommermissbrukareandelanledning denMed stora somav
kriminalvårdenför med sig måsteproblem detoch debland de intagna
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därför vidta och har för övrigt också redan vidtagit åtgärder för att
motverka förekomst och missbruk narkotika. De åtgärderav som
syftar till minska narkotikamissbruket brett fält.att spänner över ett

Som differentieringsåtgärd bör intagna narkotikamiss-ären som
brukare placeras i sluten anstalt för så skall hållasättatt man nere
risken för narkotika införs i anstalterna. Vidare nåste missbrukareatt
hållas skilda från intagna inte missbrukare.ärsom

När det sedan gäller kriminalvårdens för åtgärder riktaransvar som
sig särskilt missbrukarna spelar den s.k. normaliseringsprincipenmot

central roll. Enligt vår mening skall denna princip tillämpligen vara
framdeles.även Normaliseringsprincipen innebär den äratt som

intagen i kriminalvårdsanstalt eller står under övervakning inom
frivården har till samhällets stödåtgärderrätt och vårdinsatsersamma

andra människor. Andra myndigheters primära försom t.ex.ansvar
bostads- och arbetsanskaffning fysisk och psykisk hälsovårdsamt
kvarstår således beträffandeäven dessa Kriminalvården skall,personer.
enligt denna princip, förstai hand klarlägga klienternas eller de
intagnas behov stöd och vård förmedla nödvändig kontakt medsamtav
ansvariga Endast den dömde omhändertagits sådantpå sättorgan. om

det förhindrar andra myndigheters eller samhälleligaatt organs
medverkan eller stödinsatserna uteslutandenär har sin grund i
kriminalvårdens rehabiliterande uppgifter, bör kriminalvården detta
primära för uppgifter normalt åvilar andra huvudmän.ansvaret som

Huvudansvaret för den allmänna missbruksvården åvilar enligt
gällande ordning kommuner och landsting. ändringNågon av
fördelningen detta huvudansvar för närvarande aktuell.är inte Denav
omständigheten missbrukare intagen fråntar principielltäratt renten
inte kommuner och landsting dem deras för den intagne iansvar

Åvårdhänseende. andra sidan kan kriminalvården förhålla siginte
passiv, intagna missbrukare i behov detär vård ellerom av om
förekommer narkotikamissbruk i någon anstalt. Kriminalvården bör
använda den intagne missbrukarens verkställighetstid för honomatt
motiverad till vilja komma ifrån sitt missbruk, till frivilligtatt att
medverka till behandling och till stöd för komma ifrånatt ta emot att
sitt missbruk. För missbrukare blivit motiverade komma frånattsom
sitt missbruk skall kriminalvården erbjuda hjälp, antingen genom
placering i anstalt kan viss behandling eller placeringsom ge genom
på behandlingshem.

En grundläggande princip för verksamheten inom Kriminalvården
samtliga kriminalvårdsanstalterär skall fria frånatt narkotika. Ivara

syfte hålla anstalterna fria från narkotika får kriminalvårdenatt
tillgripa olika urinprov och andra kontrollåtgärder, beträffandet.ex.
besök och försändelser till den intagne.
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rehabilite-skyddsåtgärder ochAvvägningen mellan5.7.3
insatserrande

kan intekriminalvårdenNarkotikaproblematiken inom ses som en
denandra frågormängdin isig griperför t.ex.fråga utan somen

anstalt, innehavyttervårlden, vistelsekontakt medintagnes utom av
behandlingsinsatser.ochkontrollåtgärdertillhörigheter,personliga

i denstraffverkställigheten,från börjanskallKriminalvården av
ändamål, vidtastraffetstillhänsynmöjlig medomfattning ärsom

ochsamhälletianpassningintagnesfrämjar densåtgärder somsom
främjaanstalten. Förutanförför tillvaronhonomförbereder att en

kriminalvårdenmåstenarkotikamissbrukaresamhällsanpassning av
tillkommaden intagneägnade förmåbl.a. åtgärdervidta är attattsom

narkotikahar behovden intagnemissbruk. Så längemed sitträtta av
därförbrottsbenägenhet. Detförhöjd ärtypisktföreligger det sett en

före-hindraolikapå sättuppgift kriminalvårdenförcentral atten
motiveradfå den intagneanstalternanarkotika inomkomsten samtav

missbruk.ifrån sittkommatill att
för haskälsåledesdetanförda föreliggerbakgrund det attMot av

sådantEttanstalterna.narkotika iinförselskyddstarkt motett av
missbrukareandelmedanstalterförutsättaskydd tordestarkt storatt en

andrahållas i minnedet ävenSamtidigt måsteslutna. attgörs mer
narkotikamissbruk, måstesigdirekt riktarsådanaåtgärder, än motsom

utanförsamhällslivettillanpassningintagnesför främja denvidtas att
behövaarbetslösa kandeexempel kanSom nämnasanstalten. att

tids frigång.frigivningeninförsituationsinförbättra genom en
iupprätthåller kontakterintagnetill denPennissioner kan bidra att

kommerellerföranstalten, vilken hanutanför atttillvaron senare
anstaltvistelseroch andrapermissionerVidare kanåtervända till. utom

behandlingshemVistelser påanstaltsskador.motverka uppkomsten av
dentillbidradessutomstraffverkställigheten kanför attinom ramen

åtgärderolikamissbruk. Många attblir kvitt sittintagne avsersom
sålundaförutsättersamhälletanpassning i attden intagnesfrämja

såledesföreliggerslutna. Detalltförkriminalvårdsanstalterna inte är
åskyddsaspekternaochkontroll-mellankonfliktsituationviss enaen

andra. I kampendenååtgärdernarehabiliterandeoch desidan mera
sådansåledes göradärav måstemissbruketochnarkotika enmanmot

narkotikamissbruk inågotförekommerintedet an-avvägning att
försökamöjlighetändåkriminalvårdensamtidigtstalterna gessom

möjligheterhansförhållanden såpersonliga attden intagnesförbättra
avvägning skelämpligenbörsamhället ökar. Dennasig iklara uteatt

anstaltkriminalvård irörandefrågorolika somtill deanslutningi
betänkande.avsnitt dettabehandlas i andra
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5.7.4 Olika åtgärder inom kriminalvården

Narkotikaproblematiken måste beaktas i olika sammanhang som
kommer beröras i följande.detatt

Differentiering

deEn åtgärder bör vidtas inom kriminalvården för förbättraav attsom
narkotikasituationen beakta fråganär missbruk redan vid denatt om
initiala anstaltsplaceringen. Narkotikamissbrukaren har på grund sittav
drogberoende ofta typiskt försvårt avhålla sig från försökasett att att
införa narkotika i anstalten. De har ofta också förhöjd benägenheten

avvika för anskaffa narkotika. Det finns denna bakgrundatt att mot
skäl för missbrukare företrädesvis initialt bör placerade i slutenatt vara
anstalt.

Narkotikamissbruk inleds och befästs vanligen i samband med
kontakt med andra missbrukare. denI mån narkotikamissbruk
förekommer inom kriminalvárdsanstaltema speglar det förhållandena

i samhället på så missbrukaresätt på olika understödjerute sättatt
varandras missbruk. Detta skulle möjligtvis kunna tala för högstatt en
missbrukare borde få placerad i och elleranstaltvara en samma
avdelning. Med hänsyn till den utbredning narkotikamissbruket har
bland de intagna sådan ordning inteär möjlig. kanTvärtomen
ifrågasättas i vilken utsträckning missbrukare och ickemissbrukare bör

placerade i anstalt eller på avdelning. Förvara samma samma en
ickemissbrukare måste det typiskt förenat medsett stortanses vara
obehag placerad tillsammans med missbrukare. Det äratt vara
ofrånkomligt den slutna tillvaron inom kriminalvården ibland kanatt

sig påfrestande för den intagne, tidvis kan känna sig myckette som
nedslagen eller frustrerad. I vissa fall kan den intagne under vistelsen
i anstalten därför känna sig frestad hemfalla drogmissbruk. Detatt
finns därför goda skäl eftersträva placera ickemissbrukare iatt att
anstalter där det inte förekommer några missbrukare. En skötsam
ickemissbrukare, har regelbundna permissioner eller får tasom emot
obevakade besök, kan medintagna missbrukare bli pressad förattav
deras räkning införa narkotika i anstalten, eftersom hans möjligheter
därtill bättre de kändaän missbrukarnas. Detta måsteanses anses
olyckligt flera skäl. Dels kommer han nämligen sig skyldiggöraattav
till brott befattning med narkotika, dels kommer hanatt tagenom att
få kontakter inom missbrukarledet och kanske distributionskana-även
lerna för narkotika. Detta kan för hans vidkommande leda till ökad
risk för falla in i såväl narkotikamissbruk brottsligt beteende.att som
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Påverkansarbete

princip fördet grundläggande verksamhetentidigareSom nämnts är en
kriminalvårdsanstalter skall friaKriminalvården samtligainom att vara

fortsättningsvis inte användanarkotika. detta skäl kanfrån Av man
förnarkotikafri avdelning eller narkotikafri anstaltbegreppen

eller särskilt inriktade på behandling elleravdelningar anstalter ärsom
brist bättre terminologi benämnsmissbrukare. I påpåverkan enav

motivationsavdelning eller motivationsanstalt. Det börnedandessa
bedrivasmotivationsarbetet skallpåpekas uppmärksammasdock att

dessa särskildaavdelningar inte bara påsamtliga anstalter ochinom -
motivationsenheter

.
försök för fåstraffverkställigheten skall intensivaUnder göras att

ifrån sittmotiverad till vilja kommamissbrukarenden intagne att
för missbruket ochfrivilligt medverka till behandlingmissbruk, ta

missbruk. intagnes kontaktmanför komma från sitt Denstödemot att
kontakt-påverkansarbete. Systemet medaktiv del i dettabör taga en

bland anstaltspersonalen lättareintagen medför någonför varje attman
narkotika. För bättreintagen missbrukarkunna märkabör attom en

narkotikaproblemati-kringpersonalresursema i arbetettillvaratakunna
personalen utbildas.börken

behandlinghjälp ellerErbjudande om

ifrån sittmotiverade kommablivitmissbrukareintagnaDe attsom
detta skäl kanbehandling härtill. Averbjudas hjälp ellermissbruk bör

anstalt, förutsättningarnabehandlingshem utanförpåde placeras om
behandlingsplacering berörsuppfyllda. Frågan sådanhärför är om

beträffande finan-föreslår förändringaravsnitt 10.3. Vinedan i
efter Villkorligför tidenplaceringen behandlingshemsieringen av

kriminalvårdsanstalt,erbjudas iBehandling kanfrigivning. även t.ex.
Österåker, form verksamheteller DennaHinseberg Roxtuna.kva av

erhåller olika formersåbör byggasi anstalterna attut avman
finnasför det skallchansernabehandlingsalternativ. På så ökassätt att

väsentligenskilde intagne. Enbehandlingsform dennågon som passar
avsedd effekt miss-behandling skall fåförutsättning för är attatt en

för juständamålsenliguppfattar behandlingsformenbrukaren som
olika behand-rikt utbudbör således eftersträvasDethonom. ett av

lingsmodeller inom kriminalvården.även
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Kontrollåtgärder

Det ofrånkomligtär kontrollåtgärder måste tillgripas föratt att
motverka förekomsten narkotika i kriminalvårdsanstaltema.av

förekommerDet narkotika in i anstalterna besökare.att tas av
Frågan besök hos den intagne i utsträckningstörre skallom vara
bevakade eller kontrollerade på något behandlas i avsnittsättannat
9.1.

Vi föreslår korttidspermissionförutsättningarna för skallatt stramas
för minska risken för misskötsamhet under permission. Bl.a.attupp

förelås upprättande skriftlig pennissionsplan skallatt av en vara en
förutsättning för erhållande korttidsperrnission. Tanken denär attav
intagne i förväg skall ha planerat sin permission den används tillatt
något meningsfullt. För permission redogörs i avsnitt 10.1

För försvåra handel med narkotika i anstalterna föreslår viatt deatt
intagna inte skall få inneha i slutna anstalter. Vidare föreslås attpengar
det skall åligga intagen visa vad kontotransaktion hanatt en avser, om
vill anstaltspersonalen skall ombesörja transaktionen för hansatt
räkning. Förbud för intagna i slutna anstalter inom anstaltsområdetatt
överlåta egendom eller lånetransaktiongöra med medintagna föreslås.
Dessa frågor behandlas i avsnittnärmare 12.

Möjligheten till provtagning behålls bör enligt vadmen som anges
i avsnitt 15.1 utökas till dopningsmedel.även Beträffandeatt avse
frågor kroppsvisitation och kroppsbesiktning hänvisas till avsnittom
13. Vad gäller granskning brev och försändelserandra hänvisas tillav
avsnitt 9.2.
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vissa lång-Straffverkställighet för6

tidsdömda

Inledning6.1

föremål för särbe-långtidsdömdablir vissaKvaL:s tillkomstSedan
behandlingför dennakriminalvården. Grunden ärhandling inom

behandlas dessaavsnittstycket KvaL. I dettai § tredjestadgandet 7
specialavdelningama.s.k.också reglerna debehandlasregler. Här om

särbehandling6.2

Gällande regler6.2.1

anstaltsvistelsenkriminalvårdsreformgrundtanke i 1974 årsEn attvar
förberederkonkreta åtgärderinriktasbörjan skullefrånredan som

utsträckning det kanallt i denanstalten,för tillvaronintagneden utom
1974:20samhällsskydd blir eftersatt prop.kravet påske att s.utan

bl.a. vidgadeinnebar dettaflertalet intagnadetFör83. stora
anstalt.tid vistasför vissmöjligheter utomatt

kriminalvårds-emellertidmedfördekategori intagnamindreFör en
valdet gälldeverkställighetenregler för närreformen strängare av

anstalt.vistelsebeträffandeanstaltsavdelning liksomochanstalt utom
strafftider lägst två år,med pålagöverträdarehär frågaDet omvar

verksamhetkriminellsystematiskorganiserad ellersigägnat avsom
internationell anknytning,sällan medsamhällsfarlig intesärskilt natur,

förväntas saknakundesamhälleliga stödåtgärderbeträffande vilkaoch
narkotikabrott-sigavsågseffekt. Främst ägnat grovpersoner som

för dennarestriktionernaBakgrunden till1974:20 90.slighet prop. s.
verkstäl-pågåenderymningar underantaletdet då stigandegrupp var

långvarigatilldömtsfråga intagna,Ofta detlighet. somomvar
fallSverige. I mångaanknytning tillsaknade fastfrihetsstraff och som

karaktär. Denyrkesmässignarkotikabrottrörde det sig avgrovaom
stycket KvaL.infördes i § tredjebestämmelsen 7aktuella
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ÅrAvgränsningen denna har ändrats vid flera tillfällen.av grupp
1979 utvidgades till omfatta inte bara begåttattgruppen personer som

narkotikabrott eller brott med internationell anknytninggrova utan
lagöverträdareäven hade sig brottslighetägnat särskiltsom annan av

allvarlig karaktär och därigenom visat likgiltighet för liv ellerannans
hälsa eller särskild hänsynslöshet prop. 197879:62.

År 1982 begränsades den aktuella till inbegripa enbartattgruppen
dem dömts för narkotikabrott eller varusmugglinggrovtsom grov
avseende narkotika prop. 198182:141. Begränsningen tillkom vid
riksdagsbehandlingen regeringsförslag syftade tillettav attsom
förbättra möjligheterna komma till med narkotikamissbrukrätta ochatt
brottslighet från de dömdas sida under anstaltstiden, bl.a. attgenom
öka möjligheterna till särbehandling särskilt brottsbenägna intagnaav

dömts till längre fängelsestraff. Genom lagstiftningsärendet skeddesom
i hänseendeäven förändring särbehand-kriterierna förett annat en av

ling den aktuella Sålunda avskaffades det dittillsvarandeav gruppen.
kravet på förutom risk för fortsatt brottslighet flyktfara prop.- -
198182: 141. Justitieutskottet uttalade i sitt riksdagen godkändaav-
betänkande behovet skärpa verkställighetsreglerna måsteatt attav-

intressetvägas upprätthålla de principer präglar svenskmot attav som
kriminalvård och gått på långtså det möjligt med hänsynärut att,som
till kravet på samhällsskydd och differentiering, främja de intagnas
samhällsanpassning och motverka de skadliga följderna fängelse-av
straff. låtaAtt också dem dömts för andra brott än grovtsom
narkotikabrott eller varusmuggling avseende narkotika omfattasgrov

reglerna särbehandling ledde enligt utskottets alltförmeningav om
långt med tanke på det här gällde söka motverka narkotikakrimi-att att
naliteten.

Bestämmelsen i 7 § tredje stycket KvaL ändrades återigen årl984.
Stadgandet utvidgades då till omfatta intagna föräven lagförtsatt som
försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till narkotika-grovt
brott eller till varusmuggling avseende narkotika prop.grov
198384:148. Justitieutskottet uttalade i sitt riksdagen godkändaav
betänkande bl.a. ändringen stod i överensstämmelse med det syfteatt

låg till grund för riksdagens beslut år 1982 och utskottetsom att av
sådana skäl anfördes i det lagstiftningsärendet inte kunde anslutasom v
sig till motion andra intagna,även dömts till längreatten om som
fängelsestraff, narkotikabrottslingarän skulle ingå i den aktuella
gruppen.

Genom lagändring år 1988 fick den aktuella sinen gruppen
Ändringarnanuvarande avgränsning. innebar bl.a. denatt grupp

intagna skall kunna särbehandlas frågai placering i ochsom om
vistelse anstalt utvidgas till omfatta, förutom intagna harutom att som
dömts för narkotikabrottslighet fängelsetill i lägst två år, andragrov
intagna avtjänar fängelse i lägst fyra år. En förutsättning försom
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befaras den intagne särskiltsärbehandling det kandenna är äratt att
avvika fortsätta brottslighet allvarlig karaktärellerbenägen att aven

denverkställigheten har avslutats. Särbehandlingen innebärinnan att
skall riksanstalt. Vidare medgesalltid placerad i slutenintagne vara

permissionför intagne bara form s.k. särskildutevistelse den i av
bevakning.under

förDepartementschefen framhöll mycket väsentligt tilltrondet äratt
fasthet.straffrättsliga kriminalvården präglasdettill systemet att av

sig skyldiga till allvarligadet gäller gjortSärskilt när personer som
anförde departe-till långvariga fängelsestraff det,och dömtsbrott är

motverkamentschefen naturligtvis angeläget kunnavidare, att grov
form rymning ellerfrån de intagnas sida imisskötsamhet t.ex.av

Enligt departe-brottslig verksamhet under verkställigheten.fortsatt
hänseendeändamålsenliga regler i dettamentschefens mening är en

anstalt skall kännetecknasförutsättning för kriminalvården iatt av
placering i anstalt. Departe-förhållandevis regler öppengenerösa om

viktig synpunktmentschefen vidarepåpekade är attatt en annan
konsekvent och rimligtutformat det sig.regelverket bör så att tervara
därför undvika sakligtallmänheten och de intagna. Man börbådeför
kategorier intagna.skillnader i behandlingen olikaomotiverade avav

kunde, inte minstDepartementschefen uttalade slutligen det motatt
ifrågasättas det dåvissa uppmärksammade händelser,bakgrund omav

systemet sålunda måstesvarade de kravi alladelargällande mot som
198788: 130 12.kriminalvårdens utformning.på Prop.ställ-as s.

förslaghuvudsak påaktuella lagändringen byggde iDen som
haft uppdragutredningsman hade isärskildlämnats att sesomav en

anstalt såvitt gälldeför kriminalvården itillämpningen reglernaöver av
uppdraget i novemberUtredningsmannen redovisadelångtidsdömda.

1987:departemetspromemorian Ds Ju 17överlämna1987 attgenom
verkställighetsfrågor.kriminalvården vissaLångtidsdömda inom -

Kategorierna

vilka kategorierfå till bedömning fråganunderlagFör att omav
utredningsmannen utifrån 200borde särbehandlas hadeintagna som

be-försökt kartlägga tillämpningenslumpmässigt utvalda fall av
specialav-placering intagna påval anstalt ochstämmelserna avom av
dömts tillbeträffandevistelse anstaltdelning utomsamt sompersoner

olikavisade bl.a.i minst fyra år. Kartläggningenfängelse tre typeratt
fängelse-dömts till längrebland dem harbrott dominerade somav

formerdet olikaungefär hälften fallenstraff. I av grovav var
dråp ochfjärdedel fallen mord,narkotikabrottslighet, i ungefär aven
rånbrott.fallenfemtedelliknade våldsbrott och i knappt grovaen av

bland demfördelning förekommed ungefärbrottstyperSamma samma
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placerats på specialavdelningar. särbehandling med stöd 7 §som av
tredje stycket KvaL kunde däremot komma i fråga endast vid grov
narkotikabrottslighet.

Utredningsmannen ansåg denna bakgrund 7 § tredje stycketmot att
borde kunna tillämpas inte bara på gjort sig skyldiga tillpersoner som
narkotikabrottslighet på demäven begått våldsbrott ochutan som grova
andra lagöverträdare sig organiseradägnat eller systematisksom
kriminell verksamhet särskilt samhällsfarlig Departements-natur.av
chefen anförde i denna fråga bl.a. följande 198788:prop. 130 13.s.

jagAven det finns anledning å sambandet mellanatt attanser se
§ tredje7 stycket KvaL och reglerna ildhet och placeringom avs

på specialavdelnin 20 § 20 § KvaL. Dessa regler ftarresp. a s
till tillgodose säkerhetsintressen finnaskan beträf andeatt e som
behandlingen vissa intagna. De intagna hänförs under 7 §av som nu
tredje stycket KvaL kunde tidigare under vissa förutsättningar med
stöd 20 § andra stycket och 20 § första stycket KvaL hållasav a
avskilda från andra intagna in på specialavdelning. Detasresp. en
sistnämnda bestämmelserna utvid ades emellertid år 1984 till att
omfatta andra särskilt återfal sbenägnaäven intagna dömts tillsom
längre fängelsestraff sådana dömts förän narkotikabrotts-som grov
lighet prop. 1983842148, JuU26, rskr 333. Enligt 20 § andra
stycket KvaL i dess nuvarande lydelse kan sålunda intagenen som
har dömts till fängelse i lägst två år och placerad i slutenär anstalt
få hållas avskild från intagna.andra Förutsättningen det kanär att
befaras han planlägger rymning eller någon planläggeratt att annan
fritagningsförsök och avskildheten nödvändig förär hindraatt att en
sådan plan i verket detsätts med hänsyn till den intagnessamt
brottslighet eller kan befaras han särskilt benägenäratt attannars
fortsätta brottslig verksamhet allvarlig karaktär. Den intagneen av
får enligt 20 § KvaL i sådant fall placeras på specialavdel-etta en
ning, det finns anledning förhållandena kommeratt anta attom att
bestå längre tid.en

Det emellertidär jag motiveratdet inte ränsningenattsom ser av
den kategori intagna, har dömts till längre fänge sestraff ochav som

detta skäl enligt min mening i fortsättningen bör kunnaävensom av
särbehandlas, på något skiljer sig frånavgörande sätt avgräns-mer
ningen den kan laceras specialavdelning.på Enav grupp som

sak så ingripandeär placeringatgärd specialav-attannan en som
delning självfallet måste rundas alldeles särskilda skäl inteberoenâe som
nödvändigtvis är den brott straffettypav av som avser.
De restriktioner i gäller för dem har dömts försom som grova
narkotikabrott torde lertid i många fall kunna befogadeeme vara

beträffandeäven andra långtidsdömda, placering påäven om
specialavdelning inte nödvändig. det enligt denär Att gjorda
kartläggningen förekommer brottstyper bland dem harsamma som
dömts till långvariga fängelsestraff huvud bland demöver taget som

placeras på specialavdelning tyder minenligt mening ocksåsom
den nuvarande avgränsningen för särbehandling med stöd §att av

tredje stycket KvaL alltför därförär Jag delar utrednings-snäv.
uppfattning sådan särbehandling kunnabör ske ävenattmannens en
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våldsbrotttillskyldigasiggjorthar grovaintagnabeträffande som
samhällsfarligsärskilt natur.brottsli hetallvarligeller avannan remissbehand-underpåpekatharbl.a AvadanledningMed av ofta hörsjälvfalletsäkerhetriketsbrottbetonavill jag motlingen att

brott.till dessa

någonlängreintesåledesinnehållerbestämmelsenaktuellaDen
tillhänsynMedbrottslighet.intagnesdengällervadbegränsning
haranstalternainarkotikaproblemenmotverkakunnaintresset att

narkotikabrottslighetförstraffavtjänatför intagnastraffnivån som
gällerdetnärmedan gränsentvå år, annanifängelsetillbestämts

enbartgäller inteBestämmelsenfyra år.i lägstfängelsebrottslighet är
år.fyrarespektiveårtvåfängelsetilldömtsdomiintagna ensom

avtjänatintagnaförfrågai även annarskommakan somsärbehandling
intagnedensituationer närgällersagdafängelsestraff. Detlångtsåett

ellerfyra årrespektiveårpå tvåstrafftid mer.sammanlagdhar en
hasålundastraff kantidigarefrånfrihetmedgiven ettVillkorligt

strafftidendenmedoch tillsammansdelvis, nyaellerheltförverkats
ocksåkanintagneDenlång.såstrafftidensammanlagdaden varakan

fängelsestraff, attflera t.ex.eller genomtvåverkställasamtidigtha att
förebegåttsbrottfördömtsharverkställighet sompågåendeunderhan

denna.undereller
brottslig-allvarligåterfall iförriskenframhållslagförarbetena attI

längreådömdavidpåtagligväl sågånger ärmångafall somdessaihet
hakanintagen atthärpå nämnsexempel attfängelsestraff. Som en
strafftreårigttillsighänförfängelsestraff ettfemårigtavtjäna somett

brottmålsdomendenenligtvåldtäkt senasteellermisshandelför grov
långvarigttidigarebeträffandetvå årpå ettstraffâterstodtilloch en

departementschefenEnligtvåldsbrottslighet.allvarligfängelsestraff för
särbehandlingtillmöjlighethabefogatfall likasådant attidetär ett
förårfyrastraff på typâdömt sammaverkställigheten ettdå avsersom
15.198788:l30Prop.fallet.deti s.brottslighet somav

särbehandlingforKriterierna

intagnedenänkrävs attbeslutasskallsärbehandling merFör att
beaktas,härvidkanfaktorerTvålängd.vissfängelsestraffavtjänat av

förriskenochintagnedenhosbenägenhet att rymmabefaradnämligen
verksamhet.brottsligåterfall i

särbehandling.förförutsättningtillräckligflykzfara ärpåKravet en
brottsligfortsattförriskmedförenadflyktfaran ärintekrävs attDet

gällerdetsituation närvanligsäkert ärdettaverksamhet, även enom
intagna,Avsikten är att t.ex.brott.fördömtsharintagna grovasom

last,tilldemliggerbrottslighettill den sommed hänsyn typ avsom
fritagningsförsökförriskfinnsdetförbindelsersådana atthakan antas
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eller hjälp till avvikande, skall bli föremål för särbehandling.annan
Detsamma gäller intagna har visat särskild rymningsbenägenhetsom

tidigare rymningar eller rymningsförsök ellert.ex. kangenom som
ha sådan benägenhet de saknarantas fast anknytning tillattgenom

riket.
Det andra särskilda kriteriet för särbehandling således risken förär

fortsatt brottslig verksamhet. Det liksomär tidigare tillräckligen- -
förutsättning för särbehandling det med hänsyn till denatt arten av
intagnes brottslighet eller kan befaras han särskiltär benägenattannars

fortsätta brottslig verksamhetatt allvarlig karaktär innanen av
verkställigheten i anstalt har avslutats. Den fortsatta brottslighet som
kan befaras från den intagnes sida måste således särskiltvara av
samhällsfarlig Här förstai hand våldsbrott ellerart. avses annan
allvarlig brottslighet organiserad eller systematisk karaktär. Avav
betydelse för den bedömning därvid skall naturligtvisgöras är densom
intagnes tidigare brottslighet. Det krävs inte den fortsatta brottslig-att
heten slagär den tidigare. Det krävs inte heller detav samma attsom

föreskrivetär något minimistraff för det eller de brotten. Inya
förarbetena till den ändringen den aktuella bestämmelsensenaste av
framhålls det gäller kategorinnär avtjänat fängelse i fyraatt ärsom
eller inte har dömts till fängelse sådan längd förmer men som av
något brott det emellertidär särskilt angeläget det sker väl-att en
grundad bedömning risken för den intagne under verkställighetenattav
begår brott den allvarliga karaktär här Dennes tidigareav som avses.
brottslighet kan nämligen i sådant fall ha varit beskaffenhetett av en

inte bör kunna motivera särbehandling, vid egendoms-som t.ex.
brottslighet våldsinslag. Prop. 198788:130 32.utan s.

Risken för rymning eller brottslighet under verkställigheten avtar
ofta slutet denna. Enligt departementschefen kan det därförmot av
beträffande intagna tidigare särbehandlats i åtskilliga fallsom antas att
förutsättningarna för tillämpning 7 § tredje stycket då inte längre ärav
uppfyllda. Om omprövning leder till intagen inte längre skallatten en
särbehandlas, finns det inget hinder i rehabiliterande syftemot att t.ex.
placera denne i sluten lokalanstalt. A. 32.en prop. s.

Särbehandlingens omfattning

Den särbehandling kan komma i fråga för den har hänförtssom som
under 7 § tredje stycket KvaL gäller placering i och vistelse utom
anstalt. Dessa regler blev föremål för bedömning vid den senaste
ändringen paragrafen 198788:prop. 130.av

En intagen särbehandlas kan placeras endast i slutensom numera
riksanstalt. Om intagen befunnits särskilt rymningsbenägenen vara
eller benägen fortsätta allvarlig brottslighet under straffverkställig-att



1993:76 189SOU

försvarligtkan det inte placera denne i anstaltheten änattanses annan
i fallriksanstalt; dessa måste hänsynen till samhällsskyddetsluten

framför Placeringen skall företrädesvisprioriteras andra intressen. ske
anstalt eller anstaltsavdelning särskilt lämpadi sådan är attsom

kraven hög säkerhet. Placering i anstalttillgodose på öppen av
intagen kan ske först sedan den intagne efter omprövningsärbehandlad

höra till dennabefunnits inte längre grupp.
det gäller frågan vistelse anstalt innebär den gällandeNär utomom

iintagen det aktuella slaget i princip inte någonordningen att en av
får anstalt. får således inte medges frigång,situation vistas Hanutom

regelbunden permission eller 34 §-placering. Den§-aktiviteter,14
finns synnerligabeviljas särskild permission, detintagne får dock om

vid begravning anhörig. Vid sådan permissionskäl till det, t.ex. av en
intagne stå under bevakning.skall den

Beslutsordningen

liksom frågorsärbehandling enligt § tredje stycket KvaLFrågor 7om
vistelser utanföromprövning beslut särbehandling ochangående av om

ordning gäller iKriminalvårdsstyrelsen. Dennaanstalt prövas av
vissa lângtidsdömdasedan med särbehandlingprincip systemet av

kriminalvárdslagstiftningen.infördes i -
enligt stycket KvaL handläggssärbehandling 7 § tredjeFrågor om

frågorklientenheten vid Kriminalvårdsstyrelsen. Dessainomnumera
gällande beslutsord-hänfördes tidigare till styrelsens rättsenhet. Enligt

förening.ärendena två tjänstemän ining avgörs av
År betänkandet Juöverlämnade Permissionsutredningen Ds1981

be-Straffverkställighet för vissa långtidsdömda I1981:14 m.m.
fängelsestraff,behandlades skilda frågor verkställighettänkandet om av

Utredningensärbehandling enligt § tredje stycket KvaL.bl.a. 7
fyrai samband med dom minst årsföreslog bl.a. domstolatt
straffet.verkställighetskulle kunna förordna särskildfängelse avom
skyldighade gjort sigFörutsättningen härför skulle den dömdeattvara

faraeller medförtallvarlig brottslighet riktat sigtill särskilt motsom
påtaglig risk förhälsa. skulle det föreliggaför liv eller Därutöver att
verksamhet underskulle återfalla i sådan brottsligden dömde

särskild verkstäl-verkställighetstiden. domstol hade förordnatDå om
dessa anstalterintagne placeras i särskild riksanstalt. Ilighet skulle den

andrabeträffande utevistelser ochskulle gälla särskilda regler
utanför anstalten.kontakter med personer

hade tvåförslaget anförde utredningen denskäl för övervägtSom att
fattas.beslut skullegällde i vilken ordningmöjligheter detnär som

samband medskulle på domstolen iavgörandet läggasDen attena var
Enligt det andraoch alltså ingå del denna.rättegången som en av
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alternativet skulle Kriminalvårdsstyrelsen liksom tidigare fatta beslut
särbehandling. Under utredningsarbetet hade vid överläggningarom

med för kriminalvården också med företrädare förrepresentanter men
vissa polis- och åklagarmyndigheter framhållits upplysningaratt om
den intagnes brottslighet, ligatillhörighet, personliga förhållanden m.m.
behövs underlag innan sådant beslut fattas. Dessa upplysningarettsom
kunde, enligt vad utredningen hade inhämtat, bäst och fullständigast
lämnas åklagaren i målet och enklast i samband med rättegången dåav
åklagaren har ärendet aktuellt. Utredningen fann vidare att ett
domstolsbeslut föredra rättssäkerhetssynpunkt. Samtligaattvore ur
omständigheter ligger till grund för beslutet måste då framförassom
muntligt och underöppet rättegången, och den tilltalade kan bemöta
vad framkommer honom i berört hänseende. Ytterligaresom om en
fördel varaenligt utredningen skulle förenad med domstolsbe-som ett
slut beslutet skulle överklagas i ordning påföljden.attvore samma som
Eftersom utredningen föreslog kravet flyktfara skulle utmönstrasatt

särskild förgrund särbehandling, skulle allt underlag behövssom som
för beslut särbehandling finnas tillgängligt vid rättegången. Denom
tilltalades tidigare brottslighet allvarligare karaktär framgårav av
kriminalregisterutdrag och beträffande den intagnes personliga
förhållanden finns personundersökning, läkarintyg, yttrande från
frivården och liknande utredning.annan

Som ansåg Pennissionsutredningennämnts de intagnaattovan som
blev föremål för särbehandling skulle placeras i särskilda för det
ändamålet avsedda kriminalvårdsanstalter; det skulle särskildavara
riksanstalter med hög säkerhet och personaltäthet. I dessa anstalterstor
skulle finnas enbart intagna föremål för särbehandling.som var
Utredningen menade nämligen vid anstalt kunde inte gälla olikaatt en
regelsystem för olika intagna. Enligt utredningen skulle de intagna som
behandlas enligt det regelsystemet kunna komma tvingasträngare att
övriga intagna kurirer åt dem och binda dem tillsättatt annatvara
sin brottsliga verksamhet. skulleDet kunna spänningaruppståäven
mellan de olika inom anstalten, vilket kunde skapa problemgrupperna

formi ökad våldsbenägenhet. Utredningen menade det erfordra-attav
des två anstalter denna typ;av

Permissionsutredningens förslag i denna fickdel blandatett
mottagande. Vissa remissinstanser ställde sig positiva till förslaget om
domstolsprövning. fastaDessa utredningenspå nämligentog argument,
intresset det redan vid domstillfället slås fast den dömdeatt attav
tillhör kategori brottslingar bör bli särbehandlade samten av som
rättssäkerhetsskäl. sistnämndaI hänseende åberopades domstolarnas
sammansättning, värdet det material ligger till grund förattav som
beslutet åklagaren i rättegång och kan bemötaspresenteras av en av
försvararen överklaganden kan ske i ordningsamt att samma som
beträffande domen i övrigt.
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remissinstanser sigDe prövningen lades påmotsatte attsom
domstolarna anförde bl.a. det principiellt felaktigt dessa skalläratt att

innehållet i verkställigheten. menadebesluta Detta bör, görasom man,
de ansvariga för behandlingen de intagna; praxisärorgan som avav

bli mycket oenhetlig. Det också svårtskulle komma är attattannars
vid domstillfället bindande förutsägelser för så lång tidredan göra en

framåt den dömdes farlighet. Slutligen framhöll dessa remissinstan-om
det skulle praktiska svårigheter vid kriminalvårdensuppståatt storaser

planering Kriminalvårdsstyrelsen inte skulle kunna beräknaattgenom
rationelltplatsåtgången och utnyttja tillgängliga platser på sätt.ett

Departementschefen avstånd från domstoltankentog ett av
kvalificerat fängelsestraff framhöll därvid denochbestämt att

verkstäl-i sak skulle innebäraföreslagna ordningen närmast att en ny
fängelse och fängelselighetsform tillskapas. Skillnaden mellan ordinärt

verkstäl-verkställighet skulle bli minst lika ingripande påmed särskild
mellan fängelse straffarbete eller mellanlighetsplanet tidigare ochsom

påföljd ursprungli-internering i den form sistnämndafängelse och som
framhöll avslutningsvis förtänkt. Departementschefen att engen var

betydelsefull förändring måstefrån kriminalpolitisk synpunktsådan
förslag från dennaskäl fordras Permissionsutredningensstarka samt att

underbyggt.synpunkt inte kunde tillräckligtanses
Permissionsutredningens förslag ledde till vissa uppstramningaratt

stycket. Vad gällde frågan beslutgjordes i 7 § tredje så om om
i brottmåletsärbehandling skall meddelas den domstol dömerav som

sådandepartementschefen de skäl hade åberopatsfann motatt ensom
ändring iremissbehandlingen övertygande. Någonordning vid var

föreslogs därförbeslutsordningen inte.

Kriminalvårdsstyrelsens praxis

frågor 7:3-klassif1cering Kriminal-Som nämnts avgörs avnyss om
vad inhämtat tillämpar styrelsen följandevårdsstyrelsen. Enligt vi

bedömningen 7:3-klassificeringen.praxis vid av

särbehandlingBeslut om

för narkotikabrottslighet tillämpasBeträffande intagna dömtssom en
femfängelsestraff överstiger årpresumtion. Den ådömts ett somsom

inte särskilda skäl talarför narkotikabrottslighet särbehandlas,grov om
Skäl särbehandling exempelvis den intagnedäremot. kan attmot vara

intagit underordnad ställning.medverkat i brottslighetväl grov men en
till fängelse underden dömts för narkotikabrottslighetFör som grov

7:3-klassificering ske starka skäl talarfem år inte bör inteattanses om
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för det. Utgör brottet återfall inom fem iår allvarlig narkotikabrottslig-
het detta tala för 7:3-klassificering. Om den tidigare brottslig-anses
heten ligger längre tillbaka i tiden, den inte böra läggas tillanses
grund för beslut särbehandling den inte särskilt allvarligärom om
eller omfattande. En omständighet kunna tala förannan som anses
särbehandling den intagne helt saknarär anknytning till Sverige.att
Bakgrunden till använder presumtioner vid klassificeringatt man av
intagna dömts för narkotikabrottslighet är attsom attgrov man anser
denna brottslighet de flestasätt andra brott kanäntyp ett annatav

systematisk och organiserad affärsrörelse.utgöra Tanken bakomen
detta den varit ledare förär och organiserat ellerattresonemang som
aktivt deltagit i omfattande och långvarig narkotikabrottslighet, som
bedrivits i systematiska former, kvalificerat brottslig.är Han måste
därför betraktas särskilt brottsbenägen detta inteävensom om
dokumenterats återfall. Detsamma också gälla dengenom anses som
organiserat eller aktivt deltagit i narkotikabrottslighetgrov som
omfattat mängd narkotika, det i dessa fallstörre inte alltidäven om
varit fråga systematisk brottslighet pågått någon längre tid.om som
Om strafftiden överstiger omkring fem blirår sådan intagen ien
normalfallet alltså klassificerad 7:3-a.som

Beträffande intagna avtjänar fängelse i sammanlagt minst fyrasom
år och inte dömts för narkotikabrott har kriminalvården intesom

tillvägagångssätt vid beslut eventuell särbehandling; bl.a.samma om
används inte presumtioner utgångspunkt för ställningstagandet.som
För intagen hör till denna kategori skall föremålbli föratt en som
särbehandling krävs faktiska återfall i likartad brottslighet. sigDet rör
i dessa fall normalt vâldsbrottslighet såsom mord, dråp,om grov grov
misshandel, rån eller våldtäkt. I undantagsfall har mycketgrova
omfattande seriebrottslighet slag vâldsbrottslighet lett tillänannatav

Ävenbeslut särbehandling. det gäller beslut särbehandlingnärom om
grund rymningsbenägenhet krävs dokumenterad rymningsbe-av

nägenhet faktisk rymning eller rymningsförsök för attgenom en
intagen skall särbehandlas grund härav. Undantagsvis har lång
strafftid, åtta-tio år, i förening uppgiftermed antagits innebärasom
särskild risk för rymning lett till särbehandlingbeslut denatttrotsom
intagne inte tidigare faktiskvisat rymningsbenägenhet. gällerDetta
bl.a. många dem placerats specialavdelning.påav som

De i praktiken särbehandlas med tillämpning 7 § tredjesom av
stycket KvaL sammanfattningsvis, intagna återfallitär, ellersom en
flera gånger i narkotika- eller våldsbrott eller första gångengrova som
dömts till fängelse fem eller förår däröver narkotikabrottslighetgrov -
vanligen initiativtagare och aktivledare eller deltagare isom av
systematisk och organiserad införsel från utlandet och distribution inom
Sverige mycket mängder narkotika.storaav
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särbehandlingUpphävande beslut omav

omprövning skeskallbeslutföregåendemånader från avInom ensex
helstkan denne närVidareintagen.särbehandlingbeslut somav enom

beslut.sådantomprövningverkställigheten begäraunder av
där denanstaltvid denanstaltschefenomprövningInför avgeren

personalochanstaltsledningyttrandet kanyttrande. Ivistatsintagne
Vidomprövningen.vidbetydelseframföra kanvad antas avvarasom

övrigti ärvadmedyttrandetinnehållet isammanvägsprövningen som
den intagne.känt om

skallintesärbehandlingenomprövningenför ärUtgångspunkten att
genomgåtthatecken påtydligavisat attden intagneupphöra attutan

för fortsattriskenförändringstadigvarandeoch attuppriktigsåen
Ettminskad.avsevärt annatmåsterymningbrottslighet eller antas vara

intagne närmardensärbehandling ärbeslutupphäva attskäl till att om
upphöraskallsärbehandlingBeslut avfrigivningen. attsig om

tillmånadermeddelas sex-tolvåterstårdetbrukar närskälsistnämnda
frigivning.

visasärbehandlad intagen attför attlättintegivetvisDet är en
ingabeviljasreducerad. Hanavsevärtbrottslighet ärfortsattförrisken

förriskenvisadärför intekanoch atthandutevistelser på egen
särbehandlas påantagits. Dentidigaresååterfall inte somstor som

intehanbevisamöjligheteringa attrymningsrisk attgrund gesav
därförkanintagneDendärtill skullemöjlighet öppnas.om enrymmer

påteckenambitionerochattityderådagaläggaenbartegentligen som
tänktpåstålättEftersom det är atthar skett.förändring att man iatt en

återfalls-ochnarkotikaifrånavstånd attsigförklarareller menataom
påkravkriminalvården högaharminskat,skulle hadärigenomrisken

föränd-stadigvarandeochuppriktigfrågaverkligen ärdet om enatt
dettastyrkalyckatsharantal intagnamycket begränsatEndastring. ett

exempelförtid. Somihävdsärbehandlingen ettfåttdärigenomoch
svårig-särskildafåttfamilj hadeintagenkan nämnashärpå varsen

familjen,förordnaförarbetatihärdigt attintagne,Denheter. som
han intetroligtbedömning kunnat göra attkriminalvårdensenligthade

i brott.återfallauppnåtthandet attriskeraskulle genom
anstaltschefer-frånyttrandeneller isjälvaintagnadeanförsOfta av

intagnedenupphävasskallsärbehandlingen attförgrund attsomna
drog-sinavård försigunderkastatharanstalten,ivälsigsköter
skullesamhälletiåteranpassningellerbehandlingvissellerproblem att

Kriminalvårdssty-Enligtupphörde.intesärbehandlingenförsvåras om
någontillmätasinteförhållandensådanaemellertidkanrelsen

narkotikabrottslingamadedel grövstabetydelse. Enavgörande stor av
socialabetydandenågraintebrottslighetenaktuelladenförutomhar -- problemnågraregel inteharintagnaanpassningsproblem. Dessa som

medtillrättakommaatt försökerintagenOmanstalt. attsig isköta en
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missbruk kriminalvården det framför allt vid mycketeget attmenar
narkotikabrott, inte kan missbruk hos gärnings-antas att ettgrova

den avgörande faktorn bakom brottsligheten.är Dettaensamtmannen
innebär den omständigheten intagen underkastar sig vård inteatt att en
medför särbehandlingen kan hävas omgående, framför allt inteatt om
den intagne sökt värd först efter gripandet. Först behandlingennär
pågått längre tid kan denna tillerkännas betydelse förstörreen
omprövningen.

Utländska medborgare, skall utvisas efter villkorlig frigivning,som
blir normalt särbehandlade enligt 7 § tredje stycket under hela
verkställighetstiden.

Statistik

Antalet långtidsdömda har ökat kraftig under de åren.senaste
Kriminalvårdsstyrelsen har 1976 fört särskild statistiksedan år deöver
lângtidsdömda. framgårAv denna antalet intagna medatt en samman-
lagd strafftid på tvâ eller har ökat frånär 598 år 1976 till 1635 ärmer
1992, eller med 173 Under denna period har intagnaantaletprocent.

strafftidmed på fem år eller ökat från 131 till 614. Denen mer
procentuella ökningen blir här 369 procent.

Kriminalvårdsstyrelsen redovisar sedan januari år 1990 månadsvis
särskild statistik beträffande intagna, för vilka meddelas beslut 7:3-om
klassificering. Antalet särbehandlade 1990under åren och 1991
uppgick i genomsnitt till 215 respektive 219 månad. Under år 1992per
ökade emellertid antalet särbehandlade påtagligt. Under förstaårets
månad antalet 244 och under december månad 321. Undervar
nyssnämnda år omkring 1,2 de intagna med strafftiderprocentvar av
mellan tvâ och fyra föremål för särbehandling. Omkringår tio procent

de intagna med strafftider fyra femmellan och år och omkring 40av
intagna med strafftider fem år föremål för sådanöverprocent av var

behandling. de livstidsdömdaAv hade drygt 60 klassificeratsprocent
7:3-or.som

I studie alla intagna föremål för särbehandling denöveren som var
3 1993 redovisas 315 intagna. dessaAv två tredjedelarmars var
mellan 26 år och 40 år; den 21 år och den äldste 64 âr.yngste var
Strafftiderna mycket långa. Omkring 92 hade strafftidprocentvar en

fem ellerpâ är Endast dvs. intagna, hadeprocent, tremer. en en
strafftid under fyra är. Av de särbehandlade hade 61 dömts förprocent
narkotikabrottslighet, hade för våldsbrott,21 dömts 10procent procent
för ränbrottslighet, 6 för sexualbrottslighet och 2 förprocent procent
andra brott. Omkring hälften de särbehandlade utländskaav var
medborgare. Enligt 7 § tredje stycket skall intagen särbehand-en som
las placeras i sluten riksanstalt. Denna intagna utgjorde omkringgrupp
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Särbehandladeriksanstalterna.klientelet i de slutna23 procent av
intagnaFlest sådanariksanstalter.landets slutnafanns i tolvintagna av

Hall och Kumla.Tidaholm,kriminalvårdsanstaltemaifanns

prövningenförFormema

infördes i 7 §särbehandlingreglernaändringenVid den senaste omav
skallsärbehandlingbeslutstadgande närstycketfjärde ett omom

placeringPrövninginnehåll.följandeStadgandet harmeddelas. omav
skall ske såstyckettredje§med stöd 7skall skeanstalti sluten av

anledningdet finnssåpåbörjas ellerverkställighet snartsnart annars
finnsdetskall närplacering omprövassådanbeslutdet. Etttill om

föregåendefrånmånaderalltid inomdockanledning till det, sex
prövning.

isåledesskallsärbehandlasskallintagenPrövning om enav
behöverHärigenombörjan.verkställighetensske vidnormalfallet

hanovisshetisjälvintagne svävaeller denanstaltspersonalvarken om
befunnits särbe-prövningvid någondet attsärbehandlas. Harskall

föremålblikanoch för sigiintagen,inte skall skehandling somav en
omständig-prövningförnyad görasbörbehandling,för sådan omen

avvikerintagenfalletSå kananledning till det.heterna enomvarager
brott.från tillskyldigsigeller hananstalten gör nyaom

förriskrymningsrisk ellerskegivetvis ocksåskallOmprövning om
föreligga.bedömslängreanstaltstiden intebrottslighet underfortsatt

regel-skeomprövningsådansåledesskallgällande reglerEnligt nu
frånellerbeslutetmånader från senasteinomellerbundet, sex

helstsjälvgivetvis närintagne kanbeslutet. Denomprövning somav
särbehandling.omprövning beslutbegära omav

överväganden lag-stycketandra6förslagoch6.2.2
förslaget

kriminalvårds-funnits iharvissa intagnasärbehandlingRegler avom
harreglerDessakriminalvårdsreformen.alltsedanlagstiftningen

framhölls dåDetomfattande attöversyn.förföremålvaritnyligen en
siggjortintagna,motverkakunnaangeläget att somdet attvar

fängelsestraff,långvarigatilloch dömtsbrottallvarligatillskyldiga
fortsattellerrymningi formmisskötsamhet t.ex.visar avgrov

kategorinaktuellaDenverkställighetstiden.underverksamhetbrottslig
mening ärvårEnligttvärtom.minskat,knappastharintagna snarare

särbehandlingbehovföreliggeralltjämtatt avdetuppenbartdet av



196 SOU 1993:76

intagna, övertygats allvarlig brottslighet och mycketärsom om som
benägna avvika eller begå brott allvarlig beskaffenhet.att att av

Frågan det behövsär särskilt klassificeringsbeslut för nåettom att
den önskade särbehandlingen. Tillämpningen de regler för valav av
anstalt och för medgivanden till vistelser anstalt gäller iutom som
allmänhet skulle formelläven klassificering innebärautan atten
återfalls- eller rymningsbenägna intagna dömts för allvarligsom
brottslighet placeras i sluten anstalt tillgodoser högt ställdaen som
krav på säkerhet förvägras permissioner och andra friförmáner.samt
En betydande fördel med klassificering sker i börjanen som av
verkställigheten den intagneär han inte kan påräkna någonatt vet att
vistelse anstalten under avsevärd tid, och han kan inrätta sigutom
härefter. Ytterligare fördel det dagligaär mellanumgängetatten
intagna tillhör den aktuella kategorin och personalen inte behöversom
präglas långa huruvida den intagne skall fåav t.ex.resonemang om
permission. Intresset kan i stället riktas anstaltsvistelsengöramot att
så meningsfylld omständigheterna tillåter. Härtill kommersom att
klassificeringen kan uppfattas markering kriminalvårdensattsom en
myndigheter fäster särskilt avseende vid kravet samhällsskydd när
det gäller intagna har gjort sig skyldiga till allvarlig brottslighetsom

samhällsfarlig Detta inte betydelse förär allmänhetensart. utanav
förtroende för kriminalvårdens verksamhet. framstårDet samman-
fattningsvis nödvändigt reglerna särbehandling behålls iattsom om
kriminalvårdslagstiftningen.

Enligt gällande regler skall vid klassificeringen beaktas detnu om
med hänsyn till den intagnes brottslighet eller kanarten av annars
befaras han särskilt benägenär avvika eller fortsätta brottsligatt att en
verksamhet allvarlig karaktär. För särbehandling det tillfyllestärav att

dessa kriterier uppfyllda.är Bestämmelserna fick i dennaett del sinav
utformning vid 1988 års reform. Vi föreslår inte någon ändring.

Särbehandlingen innebär dels de intagna placeras i sluten riksan-att
stalt, dels de i princip inte i någon situation får vistasatt anstalt.utom

Enligt Vårt förslag skall i fortsättningen i kriminalvårdslagstiftningen
endast finnas och slutnaöppna anstalter. Intagna skall särbehand-som
las skall givetvis placeras i sluten anstalt. Vidare bör placering i
normalfallet i fall klassificeringen skett på grundvart om av-
rymningsrisk ske i sluten anstalt med mycket hög säkerhet.-

Det centrala inslaget i särbehandlingen den intagneär inteatt
medges vistelse anstalten. Frihetsberövandet i kriminalvårds-utom
anstalt i sig förenatär med antal negativa konsekvenser för denett
intagne. Dessa förstärks påtagligt för den aldrig får kommasom
utanför anstalten. Detta emellertidär ofrånkomligt beträffande den
aktuella intagna. Enligt gällande regler kan särbehand-gruppen nu en
lad dock medges särskild permission, finnsdet synnerliga skäl tillom
detta. Enligt vår mening finns inte skäl ändra bestämmelserna iatt
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innebärsynnerliga skäl attdockbörhänseende. Det attnoterasdetta
skallintagneundantagsfall. Denendast ibeviljasskallpermission rena

permission.sådanunderbevakningunderstå ennoggrann
särbehandling harförföremålblirdemdelringaEndast somaven

detbakgrundendenMotfyra år.understigerstrafftid synessomen
för intagnasärskilda gränsendenkvarhaerforderligt sominte att

blirinteintagenomständighetenDennarkotikabrott. attför endömts
inteinnebärdärom,bestämmelsensärskildaenligt densärbehandlad

omfattningianstaltenfår vistasvidare somhan utom sammautanatt
inskränkningarförföremålblikan somHanintagna.andra samma

skallintagen,börExempelvissärbehandlas. somför dengäller ensom
beviljasregel intefrigivning,villkorligefterlandetutvisas somur

för säker-ordninggällanderiktatskritikDen motpermission. som
harKritikenbcslutsordningen.gälltalltframförharhetsklassiñcering

harManför dessa.företrädare menatellerfrån intagnakommitfrämst
iKriminalvårdsstyrelsendubbelbestraffninginnebär attdetatt en

påföljdsbe-förgrundtill rättenslegatunderlaghuvudsak somsamma
meddetsärbehandlinglångtgående samt attbeslutarstämning enom

ifråganacceptabelt avgörs annatinte ärrättssäkerheten atttillhänsyn
former.domstolsmässigaän

beslutsför-frågorlåtavaltviharredovisatstidigare att omSom
i dettaVislutbetänkandet.till attanståkriminalvården avserifarandet

hänför sigklassificeringdeni fråganöverväganden somredovisa om
brottmäls-iredanbestämmaskunnaskallbörjanverkställighetenstill

där.behandlasocksåOmprövningsförfarandet kommer attdomen.

Specialavdelning6.3

bestämmelserGällande6.3. 1

fåtalfinnskriminalvårdsanstaltema ett meri somintagnaBland de
helstmedelvilkamedplanerarsystematiskt sommindre atteller

underförvarasintekandessaFlertaletbrott.begåeller avrymma
olikaförföremålblimåsteanstaltiförhållandennormala utan

intagenhållaåtgärd ärsådanEnåtgärder. attsärbehandlande en
förut-reglerasKvaL§20anstalten. Iiintagnaandrafrånavskild

intagna.andrafrånavskildhetiintagenplaceraförsättningarna att en
angivnasärskilti vissaskeplaceringsådanfårstycketförstaEnligt
säkerhetriketstillmed hänsynbehövsdetdäribland närsituationer,

hälsaliv ellerellerintagnesför denfaraföreliggande annanseller
påverkarintagnedenhindraförnödvändigt attdet är attliksom när

anstalten. Iinomordningenallvarligt störaintagennågon attannan
fängelsetilldömtsintagenstadgasstyckeandraparagrafens att somen
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i lägst årtvå och placerad i sluten anstalt får hållasär avskild från
andra intagna, det kan befaras han planlägger rymning ellerattom

planlägger fritagningsförsök och avskildheten nödvändig förärannan
hindra sådan plan i verket det med hänsynsätts till denatt att samten

intagnes brottslighet eller kan befaras han särskilt benägenärattannars
fortsätta brottslig verksamhet allvarlig karaktär. I sista stycketatt en av

föreskrivs beslut enligt första och andra stycket skall omprövasatt ett
ofta det finns anledningså till det, dock minst tionde dag.var
Beslut placering i avskildhet innebär den intagne blir heltattom

isolerad från andra intagna. Om det föreligger behov avskildhetav
under lång tid innebär detta givetvis mycket påfrestningsvår denpåen
intagne. För lindra verkningarna sådan avskildhet infördeatt av
kriminalvården särskilda avdelningar vilka intagnapå skulle hållassom
avskilda kunde förvaras i viss gemenskap med varandra. Dessa
avdelningar benämnes specialavdelningar.

Placering specialavdelningpå ansågs ingripandeså åtgärden vara en
den borde regleras i lag. Genom lagändring trädde i kraftatt en som

den januaril 1981 infördes därför i KvaL vissa bestämmelser om
specialavdelningar.

I 20 finns§ huvudstadgandet specialavdelningama. Dära om
stadgas följande. Om det i fall i 20 § finnsandra stycketsom avses
anledning de förhållanden där kommer beståanta att attsom avses en
längre tid, får den intagne placeras specialavdelning.på En intagenen
får också placeras på specialavdelning det finns särskilden om
anledning det påkallat för hindra honom från brottsligäranta att att
verksamhet allvarligt slag under vistelsen i anstalt. Ett beslutav om
placering på specialavdelning skall finnsså ofta detomprövasen
anledning till det, dock minst gång i månaden.en

Av 3 § KvaL följer riksanstalt, lokalanstalt eller avdelningatt av
anstalt är elleröppen sluten. För placering sådan intagenav avsessom
i 20 § kan sluten avdelning inrättas specialavdelning meda som
särskild övervakning och begränsad gemensamhet mellan de intagna.
I paragraf stadgas vidare regeringen eller myndighetsamma att som
regeringen bestämmer förordnar vilka slutna avdelningar ärsom
specialavdelningar.

förarbetenaI till lagändringen framhöll departementschefen att
kriminalvården måste förfoga medel effektivtöver på sättatt ett
förhindra utomordentligt rymningsbenägnaär kanatt personer som

sinasätta planer i verket. Till dessa medel hör enligt departements-
chefen enrumsplacering och placering på specialavdelning. Det är
emellertid inte alltid givet placering på specialavdelning från denatt en
intagnes synpunkt framstår fördelaktigt enrumsplacering.änsom mera
Tvånget umgås med mycket begränsad krets andra intagnaatt en av

bedöms farliga och ibland företer psykiska särdrag kansom som
uppenbarligen inte sällan svår påfrestning.utgöra Härtill kommeren
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karaktär inte kansärskildadessa avdelningarstillmed hänsyndetatt
demellanibland uppkommerspänningsförhållandeundgås att ett

198081:1 32.Prop.personalen.ochintagna s.
specialavdelningar måstebehovetskall övervägaNär avman

alternativbeaktas detdepartementschefen,fortsatteemellertid, att som
enmmspla-praktikenbuds regel itill ärsärskilda fallet ståri det som

visatområdet harforskningen påtid. Eftersomunder lång attcering
varaktighet,med dennasisolering ökarskadeverkningarförriskerna av

försvarligt avståintedepartementschefen vidare,anfördedet, attvar
specialavdelningarnaenrumsbehandlingalternativ tilldetfrån som

specialavdelningplacering pådockPrincipen måsteerbjuder. attvara
33.betydande styrka. A.skälsärskildaförutsätter s.prop.av

till börjanfordrasspecialavdelningplacering påFör sammaen
förutsättningar förKvaLandra stycketi 20 §kriterier somangessom

tid.bestå längrekommerförhållandenaochenrumsplacering attatt en
specialavdelningpåplacerasfår, ävennämnts,intagenEn som ovan

för hindrapåkallatdetanledningsärskild ärfinnsdet attanta attom
vistelsen islag underallvarligtverksamhetbrottsligfrånhonom av

anförde departements-för placeringgrundBeträffande dennaanstalt.
33.följande a.chefen s.prop.

placeringpåpekat måsteharkriminalvårdsstyrelsenSom enav
tillgripas vidkunnaocksåspecialavdelningpåintagen enen

honomför hindrapåkallatdetmisstanke ärvälgrundad attattom
i praktikendvs.allvarligt slagbrottslig verksamhetfrån aven - kan iallmänhetanstalt. Iunder vistelsen pånarkotikabrottfrämst - förordatsgrunddenplacering skeaktuellahärfallde är somsom
verksamhetbrottsligfaran förförekommadet kan attmennyss,

doku-flyktfara kanmycketanstaltsvistelsen ärunder attstor utan
uttryckligenbör i lagensådana falltanke påMen angesmenteras.

finnsfår ske detspecialavdelningintagen påplacering omatt av en
honom frånför hindraåkallatdetsärskilda skäl är attanta attatt

under vistelsenslagvarligtverksamhetbrottslig ettav
bestämmelsenavfattning kommer ävenMed denna attanstalten. ge

specialavdelning,intagen iplaceraextremfallimöjlighet omatt en
våldsbrottfrån begåhindra honomförnödvändigtdet attär att

mening inteminenligtböranstalt. Däremotvistelsen iunder
§enli 20avskiljandeskäl föromständighetenden tallmänt att

aceringskäl förtillräckligaföreligger utgörastycket KvaLförsta p
avskiljandetsådanaförhållandena ärspecialavdelning attomens

vanligt.vadtid ärför längre änböra beståedöms som

de intagnaavslutningsvis viktenunderströkDepartementschefen attav
regelbundenomfattande ochfår såspecialavdelningpåplaceras ensom

övrigtstimulans i äromfattandeyttervärlden och såmedkontakt som
placeringenfall dåi desärskilt viktigtnaturligtvismöjligt. Detta är

34.långvarig.bli A.beräknaskan prop. s.
specialavdel-gällervissa reglervidarefinns§ KvaL22I som

åtgärdmeddelasbeslutskall innanstycketförstaEnligtningarna. om
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enligt 20 eller omprövning20 § och vid sådant beslut utredninga av
ske rörande de omständigheter inverkar fråganspå avgörande. Avsom
andra stycket följer, såvitt intresse,är intagen ärattnu av som
placerad på specialavdelning skall undersökas läkare, det behövsav om

stycketmed hänsyn till den intagnes tillstánd.gl sista sägs vadöveratt
förekommit vid utredning enligt första stycket skall protokollsom

föras.
närvarande iSpecialavdelningar finns för vid landets slutnatre av

riksanstalter, nämligen Kumla nio platser, Norrköping tio platser
fördelade på två våningsplan ,och Tidaholm sex platser. Vid
årsskiftet 199394 kommer specialavdelningöppnas vidatt en
kriminalvårdsanstalten Hall, och samtidigt skall specialavdelningen i
Norrköping läggas ned.

En grundläggande princip beträffande kriminalvården i anstalt är att
innehållet i verkställigheten i möjliga utsträckningstörsta bör inriktas
på individuell behandling varje intagen, den enskildeen av som ger
förutsättningar för återanpassning i samhället. När det gäller de intagna
i specialavdelning emellertid säkerhetsintressetär mycket fram-
trädande. Verksamheten på dessa avdelningar präglas därför avmer
säkerhetstänkande påverkan och behandling.än av

Kriminalvården har till de intagna specialavdelningamapåatt attse
inte eller begår brott under verkställigheten. Förmånerrymmer som
tillkommer andra intagna därför i allmänhetär starkt begränsade eller
uteslutna. Detta gäller bl.a. permissioner och innehav privataav
ägodelar i bostadsrummen. Noggrann kontroll sker de intagnas brevav
och andra försändelser liksom telefonsamtal. Vidare flyttas deav
intagna mellan de olika specialavdelningama med jämna mellanrum
eller detnär bedöms finnas behov det. De intagna vistas iarmars av
princip hela dagen på specialavdelningen. Deras bostadsrum belägnaär
där och de intar sin på avdelningen. Vidare arbetar och studerarmat
de på avdelningen. Endast samband med tilltransport annan
specialavdelning och i andra mycket speciella undantagsfall lämnar de
avdelningen.

Kriminalvårdsstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om
verksamheten i kriminalvårdens specialavdelningar KVVFS 1991:1.
Häri anförs bl.a. följande. Beslut intagning i och utflyttning frånom
specialavdelning förflyttning mellan avdelningarna meddelassamt av

ÖvrigaKriminalvårdsstyrelsen. beslut behandlingen intagenom av en
i specialavdelning fattas anstaltschefen eller tjänsteman utsettsav som
därtill. Sistnämnda beslut kan överklagas till styrelsen. De tre
specialavdelningama och delär självständig anstalt.var en av en
Behovet samförstånd liksom inom vissa samordnadeav ramar- -
lösningar olika frågor dock avdelningarnagör till del måsteatt storav

avdelning. Eftersom de intagna på specialavdelningamases som en
ofta byter avdelning kravet informationär på mellan avdelningarna
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tanke bakom specialavdelningarnaEn de intagnaärstort. att av
säkerhetsskäl alltid så de lämnar bostadsrummen, skall direkt-snart

tillsynspersonal fallövervakas och i förekommande arbetsledare.av av
intagna kan därvid delas in i mindre så balans råderDe attgrupper

mellan tjänstemän och intagna, dvs. personalstyrkan skall tilluppgå
minst antal intagna i Med hänsyn tillsamma som grupperna. av-
delningarnas byggnadsmässiga olikheter, sysselsättningens art m.m.

variera.antalet Intagen i specialavdelning skall arbeta,kan grupper
eller delta särskiltstudera i anordnad verksamhet under arbetstid.

Veckoarbetstiden 40 timmar fördelas efter lokala förutsättningar och- -
med beaktande Individuella arbetsplaner skallgruppsystemet.av vara

beskaffade avbrott i studierna undviks vid förflyttning.sä Intagenatt
i specialavdelning kan medges besök i anstalten. Deatt ta emot
förhöjda säkerhetskraven skall dock särskilt iakttas vid prövningen av

begäran besök. Besöken bör obevakade inte omständig-en om vara om
enskildai det falletheterna anledning till bedömning. Innanger annan

besökande känd bör komma ifråga.den endast bevakade besökär
Besök till intagen specialavdelningpå skall medges endast hustru,
sambo, stadigvarande fästmö, och föräldrarbarn, syskon inteegna om
särskilda skäl föreligger till ställningstagande. undvikaFör attannat
visitation barn under bör, dä barn med, besöket15 år ärav vara
bevakat. I samband med besök skall nödvändiga kontrollåtgärder
vidtas. Vid obevakat besök kan den intagne kroppsvisiteras eller
kroppsbesiktigas och den besökande kan underkastas kroppsvisitation

ytlig kroppsbesiktning.eller Intagen specialavdelning kan medgespå
telefonera. Telefonsamtal avlyssnas allmänhet. samtaleti Förs påatt

språk svenska skall tolk avlyssna samtalet så erfordras.änannat om
inte tolk anlitas spelas samtalet in band för tolkning i efter-Kan på

Inkommandehand. samtal expedieras inte till de intagna. KvaL:s
brev gällerregler intagna i specialavdelning. Slutligenäven harom

Kriminalvärdsstyrelsen föreskrivit mängden föremål får finnasatt som
bostadsrumi de intagnas och avdelningens övriga inte fårutrymmen

visitation kan genomföras tillfredsställandepåstörre än sättatt ettvara
säkerhetssynpunkt.ur

överväganden6.3.2 och förslag 14 §§ lagförslagetoch 15

utredningsarbetet har framkommitUnder inget tyder på attsom
behovet särbehandling vissa särskilt rymningsbenägna i kriminal-av av
vårdsanstalterna skulle minskat.ha Antalet tillhör denna kategorisom

givetvis från tid tillvarierar Den aktuella intagna tordeannan. gruppen
Åförhållandenunder alla mycket liten. andra sidan det förenatärvara

avsevärda svårigheter förhindra dessamed intagna Ettatt att rymma.
exempel härpå den rymning två intagna på specialavdelningenär som
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vid Kumla-anstalten relativt nyligen gjorde. Rymningen, blevsom
mycket uppmärksammad i massmedia, har föranlett flertal föränd-ett
ringar i byggnader och rutiner vid specialavdelningarna. I fall denvart

dessa intagna torde svårligen kunna förvaras påena av normalen
sluten avdelning. Liksom specialavdelningarnanär lagreglerades finns
alltjämt litet antal beträffande vilka det finnsett bestämda misstankar

de begår allvarliga brott under vistelseatt i anstalt. Sammantaget detär
vår uppfattning det under överskådlig framtid kommeratt finnasatt ett
behov sådan särbehandling i frågaär litenav som nu av en grupp.
Härvid står liksom tidigare två alternativ till buds, nämligen en-
rumsplacering eller vistelse på specialavdelning med särskild över-
vakning och begränsad gemensamhet mellan de intagna.

Vi har erfarit inget de övriga nordiska ländernaatt har specialav-av
delningar de svenska. I Danmark harmotsvarar valtsom attman
isolera denna intagna. fårDe tillbringa huvuddelentyp sin vaknaav av

Övrigatid i bostadsrum dubbeltär såett normalt.stortsom ettsom
nordiska länder har i stället valt förstärka bevakningen dessaatt av
fångar. Vårt intryck behovetär denna åtgärderatt inte hartypav av
bedömts lika i övriga nordiska länder i Sverige.stonvara som

Vid valet mellan enrumsplacering och vistelse på specialavdelning
måste beaktas långvarig isolering otvivelaktigt innebäratt en stora
risker för skadeverkningar. Från humanitär synpunkt specialav-synes
delningarna därför föredra. Liksom tidigare måste det krävasattvara
starka skäl för placering på specialavdelning. Varje placeringsbeslut
måste föregås överväganden. Kriterierna för placeringav noggranna
på specialavdelning bör oförändrade, dvs. betydande risk förvara
rymning eller för fritagning eller återfall i allvarlig brottslighet under
verkställigheten.

På grund specialavdelnings mycket speciella karaktär detärav en
ingalunda säkert det framstår fördelaktigt för intagenatt som mer en
med sådan placering än enrumsplacering. Den intagne måste haen en
ovillkorlig slipparätt placering på specialavdelningatt han såom
önskar.

Som framhöllnämnts departementschefen då specialavdel-ovan
ningarna lagreglerades vikten de intagna placeradeär påattav som
specialavdelningarna får så omfattande och regelbunden kontakten
med yttervärlden och så omfattande stimulans i övrigt är möjligt.som

Specialavdelningarna har mycket hög säkerhet; rastgårdarnayttreen
är försedda med gallertak. Det torde i praktikent.0.m. inumera vara
det omöjligtnärmaste från sådan avdelning. Det dagligaatt rymma en
livet inne på avdelningen präglas emellertid också i betydande
utsträckning säkerhetstänkande. De intagnas rörelsefrihet inomav av-
delningarna beskuren.är Specialavdelningarna inrymda i för-är
hållandevis små lokaler. intagnasDe bostadsrum är normal storlek.av
De torde visserligen någotutrymmena större påängemensamma vara
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intagnadetillhänsynmedändå, attäravdelningslutenvanlig menen
ifrågasättasmeningvårenligtkansmå. Detmycketalltid,därvistas

någotutformasmåsteavdelningarnapåinneförhållandenainteom
förhindrandetillkommitténeuropeiska avrestriktivt. Denmindre

bestraffningellerbehandlingförnedrandeelleromänskligochtortyr
kriminalvårds-svenskavissa1991majibesökteTortyrkommittén

Kommittén,Kumla-anstalten.vidspecialavdelningenbl.a.anstalter,
påpekadetankegång,liknandepåinneinterimsrapportsini envarsom

för-säkerhetsavdelningar ärdennaharländer typflestade avi somatt
bl.a.de intagna,förfriatämligenavdelningarnainnehållandena
väljatillåtsdeochavdelningen attfritt inomsigintagna röradetillåts

kritiskTortyrkommittén ävenmed.dagentillbringa varvilldevem
stimulerandesaknadespecialavdelningenintagnadeattmot

vanligtutomlands ärdetframhöllTortyrkommittén attarbetsuppgifter.
avdelningen.påaktiviteterolikaflertalerbjudsintagna ettdeatt

utbudbrettfinnsdetviktigt ett avdet är attKommittén attmenar
minskanämligenkanDettadennaavdelning typ.påaktiviteter aven

de intagna.förverkningarskadligaförriskerna
specialavdel-sammanfattningsvis attsåledesuppfattning ärVår

ocksåTortyrkommitténsåsombibehållasmåste att,ningarna men
utformasavdelningarnaförhållandenabörpåpekar, strävan attvara

deviktigtocksåär attDetintagna.för derestriktivtmindrenågot
minskanågottordedettaaktiviteter;stimulerandeerbjudsintagna

förutsättningarskapasannoliktoch dessutomanstaltsskadorförrisken
finnsdetEftersom treavdelningarna. av-påstämningbättreför

dedifferentieringvissmåhändakan avdennadelningar entyp,av
verksam-skullesåPå sättavdelningarna.olikademellanskeintagna

underbedrivaskunnaavdelningarnafall någonividheten vart av
former.friarenågot

Kriminalvårds-meddelasspecialavdelningplacering avBeslut om
igångminststyrelsenpåockså att enankommerDetstyrelsen.
ispecialavdelningenbesök påVid vårtbeslutet.omprövamånaden

automatiskadetkritiksidaintagnas motfrån deframfördesTidaholm
Viformalitet.uppfattadesvilketomprövningsförfarandet, rensom en

andratillanslutningislutbetänkandetifråganbehandlakommer att
kriminalvården.inombeslutsordningengällerdetöverväganden när

förlämpligintespecialavdelningbenämningenmening ärvårEnligt
välmindrenämligenspeglardenavdelning;ifrågavarande typ avnu

ändamålsenligtMeravdelning.sådanpåinriktningverksamhetens en
inteavdelningarallabenämning somanvända dennaattvarasynes

såledeskanspecialavdelningkategorinTillnormalavdelning.s.k.utgör
ungdomar,ellerkvinnorför enbartavseddaavdelningarhänföras

i dettaDenarkotikamissbrukareförmotivationsavdelningar m.m.
ställetisäkerhet börsärskilt högmedavdelningarnabehandladeavsnitt

säkerhetsavdelning.betecknas
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anstaltiKvinnor7

Inledning7.1

demlåg. Avkriminalstatistikenenligtkvinnorbland ärBrottsligheten
fängelsedöm-andelenochkvinnor,16för brottlagförs är procentsom

fyranämligenlägre, procent.kvinnor ännuda är
fängelse-200 kvinnordag knapptgivenvidavtjänargenomsnittI en

de tvåunderökat senasteharkvinnorIntagningarnastraff. av
och ârÅr fängelse,inyinskrivnakvinnor172blev1971årtiondena.

antal 727.motsvarande1990 var
Fram-kvinnor.förstraffverkställighetbehandlasavsnittdettaI

deochreglergällanderedovisningmedinleds avställningen aven
lämnasVidareomrâdet.gjortSverigeåtagandeninternationella som

intagna ärkvinnligahurredogörelseöversiktlig gruppenaven Ävenför dem.tillgängligaansttaltsplatser äroch vilka somsammansatt
anstalt berörs.ibammedföljandefrågan om

anstaltikriminalvårdLagen7.2 om

bestämmel-ingaKvaLinnehållerlagstiftningtidigareskillnad frånTill
reglernatidigareåtskilda. Dehållasskallkvinnorochmänattomser

lagenI denfångvårdsanstalt.behandling i1964:541i lagenfanns om
hållasskullekvinnorochstycket mänandrai 25 § attföreskrevs

hadebestämmelseanstalter. Dennasärskildaimöjligtsåvittåtskilda,
lagstiftning.äldrefrånöverförts

intedetdepartementschefenframhöll atttill KvaLförarbetenaI
kvinnorochmänlagbestämmelsesärskild attnågonbehövdes om

möjligttordedet inte attanfördesVidareåtskilda.hållas att varaskulle
för detinomkvinnorförlokalanstalter nyasärskilda rameninrätta

antalet.tillfåsåintagnakvinnligadeeftersomanstaltssystemet, var
anstaltsplacering ibehovkvinnornastillgodose ävenFör avatt

kvinnorföravdelningarsärskildaföreslogshemortennärheten attav
911974:20lokalanstalter. Prop.vid vissainrättas s.skulle
beträffandesärreglerKvaLinnehålleravseendeni någraEndast

intagenförlossningföreskrivsstycketandra att37 § avIkvinnor.
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kvinna möjligt skall ske sjukhusom hon skall överförassamt att dit
eller till institution i god tid före förlossningenannan det behövs.om
Enligt 41 § kan kvinna tillstånd ha spädbarn hos sig iges att anstalt

hon medför barnet vid intagningenom eller hon föder barnet underom
anstaltsvistelsen. Enligt 52 § andra stycket får kroppsvisitationc med-undantag för ytlig kroppsvisitation görs säkerhetsskäl ochsom av som
endast eftersökande o.dyl.avser och kroppsbesiktningav vapen av-
kvinna inte göras eller bevittnas kvinna,än läkare ellerav annan
legitimerad sjuksköterska.

Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter och anvisningar beträffande
differentiering intagna i kriminalvårdsanstalt,av KVVFS 1980:3,
innehåller anvisningaringa placering kvinnor. I dessa före-om av
skrifter hänvisas endast till refererade uttalanden departe-ovan av
mentschefen i propositionen till KvaL.

I kriminalvârdsstyrelsens författningssamling, KVVFS 1990: 10,
finns vissa regler kroppsvisitation och urinprovskontrollom av
kvinnor. I 147 § andra stycket föreskrivs kvinna skall i första handatt
visiteras kvinnlig personal. Av 153 § andra stycket följerav att om en
kvinnlig intagen skall lämna urinprov, får endast kvinna, läkare eller
sjuksköterska närvara.

Regler barn i anstalt återfinns i författning,om 137-139 §§.samma
Tillstånd för intagen ha barn hos sig ien att anstalt lämnas av
anstalten. Samråd skall ske med socialnämnden i den kommun, där
barnet vistas 137 §. Den intagne skall få sådana bostads- och arbets-
förhållanden behövs för tillfredsställande vårdsom barnet 138 §.av
Den intagne och barnet skall förses med nödvändig utrustning 139 §.

7.3 Internationellaåtaganden

Förenta Nationernas standard minimiregler för behandling internerav
föreskriver ochmän kvinnor skall,att såvitt möjligt, förvaras i skilda
anstalter; vid anstalter både ochmän kvinnormottager skall densom
del anläggningen är avsedd för kvinnorav helt skild frånsom vara
övriga delar anläggningen. Av artikel i11 de europeiskaav fängelse-
reglerna följer bl.a. manliga och kvinnliga fångaratt i princip skall
hållas skilda från varandra. De får dock delta tillsammans i organisera-
de aktiviteter vilka ingår inslag i uppgjort behandlings-ett ettsom

intresseAv i sammanhangetprogram. artikelär även 13, vari stadgas
skilda anstalter elleratt skilda anstaltsavdelningar skall användas i

möjligaste mån för underlätta genomförandetatt olika behand-av
lingsprogram eller placeringen särskilda kategorier frihetsberövade.av
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kvinnornaintagna7.4 De

i fängelse varje569 kvinnorintogs i genomsnittUnder åren 1982-1986
Ökningen721.1987-1990antal under årenmedan motsvarandeår, var

perioder. Kvinnornasmellan dessanyintagna 27de procentvarav
jämförasfem vilket kanungefäralla nyintagnaandel är procentnuav
fängelse-de nyintagnabörjan på 1970-talet då 1,5med procentca av

dömda kvinnor.var
ådömdes fängelseför vilka kvinnorfyra vanligaste brottstypernaDe

tillgreppsbrotttrafikbrott 33 procent,perioden 1983-1990under var
övrigabedrägeri och16narkotikabrott procent22 procent, samt

brotten avsågEndast 5förmögenhetsbrott 14 procent. procent av
underi antal denbrottstyperna har ökatAllabrott mot senareperson.

mordbrand,allmänhetenökade brottenl980-talet. Mestdelen motav -
verksamhetallmänoch brottenförfalskning, mened mot m.m.mm --

tjänstemanvåld mot m.m.
hälften1990 hadeintogs i fängelse ârdrygt 700 kvinnorAv de som

kvinnor 34 procentmånader. Ungefär 250strafftid på till tvâuppen
hade, medmånader. övrigafängelse till tolv Dedömts till tvåhade

fem årfem år. Fängelse istrafftider mellan ochundantag, pånågra ett
strafftidernamed förJämfört mänhade kvinnor âdömts.eller åttamer

kvinnorna någoti fängelse år överrepresentera-intagits ärsammasom
fem och åtta år.beträffande strafftider mellande

enkätundersökningfebruari 1992Kriminalvárdsstyrelsen gjorde i en
intagna iviss dagsamtliga kvinnoromfattade varsom ensom

besvarade enkäten.kvinnor,eller 119fängelse. Omkring 80 procent,
i undersökningenkvinnornaUngefär 70 de intagnaprocent av

såledeskvinnabefann sig i åldrarna till 39 år. En övertre varavupp
40 år.

99 svenska med-besvarade enkätende 119 kvinnorAv varsom
femoch de övriganordiskt medborgarskap14 hadeborgare, annat var

land.i utomnordisktmedborgare
hadeundersökningen, 75flesta kvinnorna iDe allra procent,

övriga hadefängelse. Destadigvarande bostad de inär etttogs
boddetillfälliga lösningar. Merparteninnebar olikaboende som

sina barn eller till-medmed tillsammanstillsammans partner,en
kvinnornaUngefär hälftenoch barn.med både partner avsammans

hälften dessaenkäten hade barn under 18 år. Merbesvarade än avsom
hade bottflesta devårdnaden sina barn. Dehade attuppgavom

fängelse eller de hadeintagningen imed barnen företillsammans att
med både barn ochbott partner.

gravidamödrarna. Tvåanstalt tillsammans medbarn vistades iTvå
inställdaanstaltstiden ochunderkvinnor beräknade nedkommaatt var

fall boddefängelset. I övrigasina barn ipå de skulle handtaatt om
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barnen hos eller hos nuvarandepappan eller f.d.partner hospartner,
släktingar eller vänner under moderns fängelsevistelse. I två fall var
barnen placerade i fosterhem.

Hälften kvinnorna i undersökningenav de användeattuppgav
narkotika amfetamin eller heroin enbart eller i kombination med-
hasch eller tabletter. Var tionde kvinna ansåg hon hade alkohol-att
problem. Hälften kvinnorna i undersökningen hadeav tidigare erfaren-
het fängelse, därav 13 frånav kvinnoanstalt,procent 42 frånprocent
blandad anstalt och 42 från både kvinnoanstaltprocent och blandad
anstalt. De intagna kvinnorna hade i allmänhet fullföljt sin skolgång -grundskola, gymnasium eller eftergymnasial utbildning.

De intagna kvinnorna består, något förenklat, två huvudgrupper.av
En stor utgörs kvinnor avtjänargrupp korta fängelsestraff,av som

för rattfylleri.t.ex. De sällanär tidigare straffade och lever normalt
under ordnade förhållanden. Den andra huvudgruppen kvinnorär som
lever i kriminella miljöer och har omfattande missbruksproblem.som
En vanlig uppfattning bland anstaltspersonalen är mångaatt av
kvinnorna i den andra mycketär nedgångnagruppen intagnaänmer

Detmän. sagda gäller särskilt vid den första verkställigheten. Dessa
kvinnor, ofta med långvarigt missbruk,ett har alltidnästan ett stort
behov stöd och hjälp för komma tillav medatt rätta sin livssituation.
De sakna självkänsla och självförtroendeanses och har i stor ut-
sträckning levt genom sina vilkamän, ofta kriminella.är Många har
också försörjt sig prostitution. Kvinnornas situationgenom skiljer sig
från männens också vad gäller förhållandet till de barnen. Enegna
intagen har i allmänhet kvinna i frihetman kan handen tasom om
barnen, medan intagen kvinna ofta haren också avtjänaren man som
fängelsestraff och därför inte kan för barnen.ta ansvar

7.5 Anstaltsplatser för kvinnor

Idag finns drygt 200 anstaltsplatser för kvinnor, dels i två anstalter för
enbart kvinnor, kva Hinseberg och kva Färingsö, dels i några anstalter
avsedda för både män och kvinnor.

Fram till är 1960 kva Växjö landets enda kvinnofängelse.var I
samband med Växjö-anstalten däatt blev intemeringsanstalt över-
flyttades samtliga intagna kvinnor till kva Hinseberg, som var en
nyöppnad anstalt i befintlig Örebro.slottsbyggnad utanfören Hinse-
berg landetsär enda riksanstalt för kvinnor. Anstalten har 94 platser,

34 öppna. Sedan år 1989varav används ytterligare anstalt fören
enbart kvinnor, kva Färingsö, är sluten lokalanstalt utanförsom en
Stockholm med 31 platser.
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tioochslutnai åttakvinnorförplatsertotalt 84finnsDärutöver
kvinnoplatserAntaletkvinnor.ochbåde mänmedlokalanstalteröppna

till någrabegränsatundantag,medanstalterblandade är, ettdessa pari
harBâtshagen,ochYstadanstalter,tvåplatser;femcirkatillfå, upp

möjlighetervissafinns attanstalterfleraIkvinnor.förplatser15cirka
blandadeiKvinnoplatserkvinnor.föranspråkiplatserytterligareta

storstadsregionema.idockflestaderegioner,i allafinnsanstalter
andrafrånkommerHinsebergi kvaintagnatvåUngefär treav
andelhade störreNorrköpingsregionemaochHärnösands- enregioner.

regioner.övrigaregionen änutanförlokalanstaltsplaceradekvinnor
andramedjämförtStockholmsregionen tar,inomLokalanstalter

regioner.övrigafrånkvinnorandelstörreregioner, emot en
förverksamhetsärskildfinnsFäringsökvaochHinsebergkvaI

s.k.tvâ1978årsedanharHinsebergKvadrogproblem.medkvinnor
Färingsö-intagna.deförsärskiltmedavdelningardrogfria program
blandadedeIintagna.samtligafördrogprogrammedarbetaranstalten

allmänhetikvinnornaerbjuds sammakvinnoplatserharanstalter som
deförkurserdockordnasHalmstadkvaImännen.verksamheter som

tillsyftarfrämst attsig,förkvinnorochsigför sommänintagna,
meditumotivationskapa att taochsjälvförtroendeintagnesdenstärka

drogproblem mm.
visarenkätundersökningen attbeskrivnatidigaredenpåSvaren

bådeelleranstalteniarbetadekvinnornade intagnahälftenungefär av
vävning,tvätteri,Arbetsområdenastuderade.och vararbetade

underhållsarbete etc.diverselegoarbete,trädgårdsarbete,köksarbete,
yrkesin-arbete, t.ex.önskade merkvinnorna typflesta avDe annan
sömnad,arbetekvinnligtarbete,marknadsmässigt ettoch merariktat -

arbete.stimulerandeochkreativtellersjukvårdsarbete ett mer- önskadedekvinnornatillfrågadesenkätenrefererade vardenI
svarade55Omkringfängelsestraff. procenteventuellt nyttavtjäna ett

bådeföranstaltfängelsestraff iavtjänaönskade ennyttde ettatt
förenbartanstaltiplacerasville16 enoch män, procentkvinnor

ochkvinnoanstaltbådesigtänkakundeoch 21 procentkvinnor
kvinnofängelsevidplaceringtill varpositivaanstalt. Mestblandad

i öppenintagnadepositivaminst varFäringsö, somkvai varintagna
lokalanstalt.

anstaltiBarn7.6

75cirkaålder;fertilisigbefinnerkvinnornaintagnadedelEn stor av
underbarnföderellermedförkvinnordelEn40 år.underärprocent

tillståndfå attkvinnaintagenkanKvaL§Enligt 41anstaltstiden. en
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ha spädbarn hos sig i anstalten. Den medicinska definitionen späd-av
barnsåldern innebär åldersgränsövre 12 månader.en

Under budgetåret 199192 vistades 25 barn i anstalt, därav fem barn
i kva Hinseberg och tio barn i kva Färingsö. Huvuddelen dessaav
barn under år, och inget barn två år. Denöver genomsnitt-ettvar var
liga vistelsetiden ungefär tvâ månader. Ett barn vistades dock sjuvar
månader med modern i anstalt.

överväganden7.7 och förslag I

Straffverkställigheten för kvinnor i huvudsak densammaär försom
Det ringamännen. antalet intagna kvinnor medför dock för-att

hållanden i del hänseenden blir olikartade.en
Den dömts till fängelse i år skall för trädesvis bliän ettsom mer

placerad i riksanstalt. Den enda riksanstalten kvinnor ärtar tsom em
kva Hinseberg. I praktiken placeras dock del kvinnor d fängelse-en
straff överstigande år i slutna lokalanstalter och iäett öppnaen

Ålokalanstalter i enstaka fall. andra sidan finns i kva Hin berg delen
kvinnliga intagna med korta fängelsestraff förflyttats på grundsom

misskötsamhet i lokalanstalt. Som beskrivits finns end tvåav stovan Färäigsö.renodlade kvinnoanstalter i Sverige, kva Hinseberg och kva
Lokalanstaltsplatser för kvinnor finns dessutom vid andra18 ansta ter,
där majoriteten de intagna finnsDet ingenär män. anstaltöppenav

avsedd för enbart kvinnor.ärsom
Kriminalvårdsstyrelsen har i den fördjupade anslagsframställningen

för budgetåren 199394 199596 föreslagit anstalter med kvinno-att-
platser bör dimensionerade för minst 15 kvinnor. Genomvara att
kvinnor koncentreras till anstalter med speciella kvinnoavdelningar
skapas underlag för bl.a. missbruksprogram. Förutom motprogram
missbruk föreslås anstalterna sysselsättningen för deatt anpassar
intagna kvinnorna så kompletterande utbildning, arbete och fritids-att
verksamhet upplevs meningsfull för kvinnor och led iettsom som

Ävenanpassning arbetsliv och socialt i samhället.umgängemot
programverksamhet behandlar relationen förälder barn börsom -
utvecklas. Kriminalvårdsstyrelsen också frågan barn iattanser om
anstalt och därmed sammanhängande frågeställningar måste studeras

vadnärmare, gäller åldersgränsen för medföljande bam. Vidaret.ex.
bör studeras vilka bedömningar då det beslutasgörs barnatt ettsom
får medföras till anstalt, bl.a. vilken hänsyn till hur kapabeltassom
modern självär för barnet under anstaltsvistelsenatt ta ansvar samt
vilken betydelse det har huruvida modern kan hand barnet efterta om
anstaltsvistelsen.
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Vid våra kontakter med tjänstemän kriminalvårdeninom har vi
kunnat konstatera uppfattningarna delade för- och nackdelaräratt om
med kvinnoanstalter respektive blandade anstalter. negativaMestrena
till blandade anstalter tycks personalen vid slutna lokalanstalter vara,

möjligenvilket kan förklaras med det klientelet finns just iatt tyngre
dessa anstalter. vanligasteDet placera ochmånargumentet mot att
kvinnor i slutna anstalt kvinnorna iär närvaro männenattsamma av
fortsätter levnadsmönster samhället.i De kriminellautesamma som
kvinnorna lever anstalten mycket ofta tillsammans med kriminellautom
och drogberoende dessa kvinnor heltMångamän. accepterar attav
underkasta sig sin manlige vilja. Detta mönsterpartners upprepas om

sådant levnadsmönsterbyter En kvinnapartner. anammat ettman som
faller ofta in i roll i kriminalvårdsanstalt. Personalensamma en
misstänker också de kvinnliga intagna utnyttjas sexuellt. Detatt
förekommer kvinnor tvingas förvara narkotika nedsvalt elleratt

Vandai någon kroppsöppning. Eftersom dessa kvinnor äruppstoppat
utanförvid behandlas likartat anstalten mångapå sättatt ett reagerar

inte utnyttjas manliga intagna i anstalt. Fördem attmot att av enav
försökerförhindra de kvinnliga intagna behandlas detta sättatt man

de blandade anstalterna skilja kvinnorna fråni vissa männen.av
Eftersom kvinnorna ofta betydlig färre leder detta mångaär än männen

till deras rörelsefrihet blir inskränktgånger än männens.att mera
Möjligheterna särskilda behov i de blandadetillgodose kvinnorsatt

anstalterna enligt allmänhet begränsade.anstaltspersonalen i Iär
flertalet blandade anstalter har verksamheten utformats med. ut-
gångspunkti behov förutsättningar. Kvinnornaochmännens anses vara
alltför för förde skall bilda tillräckligt underlag särskildaatt ett

och för sysselsättning anpassad till kvinnor. I de slutnaprogram
lokalanstalterna har framfört skulle fungerapersonalen det bättreatt

kvinnogruppen i förhållande till och detstörre männenom vore om
fanns strukturerat för kvinnorna.ett program

tidigare beskrivna enkätundersökningen bland intagna kvinnorI den
straffverkställighettillfrågades kvinnorna de önskade undergå i enom

i blandad anstalt. Dekvinnoanstalt eller argument somenren
kvinnoanstalterframfördes för blandade anstalter och attmot varrena

ochkvinnorvissa fall kan ha svårt kommakvinnor i överens, attatt
trevligare ochdet blirnormalt lever tillsammansmän samt att en

Omkring 55både kvinnor ochstämning med män.mjukare procent av
förKvinnornasanstalter.föredrog blandadekvinnorna argument
borkvinnorlugnaredet närför kvinnoranstalter enbart ärattvar

de känneriblandtillsammans, de behöver män samt attutanatt vara
16föredrogkvinnoanstalterRenodladerädsla och avsky för män.

i undersökningen.kvinnornaprocent av
delsangelägetdetupprepade gånger uttalatRiksdagen har är attatt

skildaanstaltsvistelsegenomföra sinalla kvinnor så önskar kansom
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från manliga intagna, dels intagna kvinnors behov kan tillgodosesatt
också i anstalter med både manliga och kvinnliga intagna Se
199091:JuU 17 14.s.

Kvinnorna vill oftast bli placerade i anstalt hemortennära fören att
därigenom lättare kunna besök anhöriga. Närhetenta tillemot av
hemorten dessa kvinnor viktigare bli placeradän ianses av attvara en

Ävenanstalt män. anstaltspersonal har framhållitutan det i vissaatt
fall viktigt medär närhet till hemorten för frigivningsförberedelserna

för underlätta kontakternasamt med anhöriga.att
Vi det i föroch sig oftastatt är värde intagenmenar stort attav en

får avtjäna sitt fängelsestraff i anstalt i närheten hemorten. Mänen av
kan i allmänhet fâ plats i sådan anstalt. Med hänsyn till det lågaen
antalet kvinnoplatser i anstalterna kan det däremot ofta svårt förvara

kvinna få plats hemorten.nära Omatt med renodladeen ett system
kvinnoanstalter infördes skulle dessa bli mycket få till antalet, vilket
i sin skulle leda till färreän kvinnortur enligtän denatt nuvarande
ordningen skulle få plats i anstalt i närheten hemorten. Enligt vårav
mening måste det därför i fortsättningenäven finnas blandade anstalter.
Kontakten mellan manliga och kvinnliga intagna bör emellertid vid
sådana anstalter begränsas så långt det möjligt.är

Som vi beskrivit detär vanligt kriminella kvinnor blirovan att
förtryckta kriminella och drogberoende demän, sammanleverav som
med. Enligt vår mening bör straffverkställigheten för kvinnor utformas
så de inte kan för förtryckutsättasatt kriminella imän ävenav
kriminalvårdsanstalt. I sammanhanget bör vidare beaktas deatt
europeiska fängelsereglerna och FN:s minimiregler för behandling av
interner föreskriver intagna ochmän kvinnor i principatt skall hållas
åtskilda från varandra. Mot denna bakgrund det vårär uppfattning att
kvinnor inte bör placeras i gemensamhet med Utgångspunktenmän.
bör därför kvinnor placeras i blandadeatt anstalter intevara som
kommer i kontakt med manliga intagna underän arbetstid ochannat
kontrollerad fritid.

Särskild uppmärksamhet måste utformningenägnas verksamhetenav
vid de blandade anstalterna. En god utgångspunkt härvid desynes vara
uttalande Kriminalvårdsstyrelsen gjorde i den fördjupade anslags-som
framställningen för budgetåren 199394-199596. Det måste vara
möjligt skapa meningsfull verksamhetatt för kvinnor i varjeen
blandad anstalt. Under alla förhållanden måste verksamheten utformas
så kvinnornas förhållande inteatt blir sämre än männens. Enligt vår
uppfattning det så viktigtär fängelsedömda kvinnor placeras iatt en
anstalt eller på avdelning där verksamheten inriktadär på kvinnoren
särskilda behov, närhetsprincipen får vika detatt i något fall skulleom
visa sig dessa intressen inte går förena.att att

Blandade anstalter kan såsom här framhållits skilda skäl inte heltav
undvikas. Huvudregeln bör emellertid enligt vår mening attvara
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kvinnorenbartföravseddaanstalter äriplacerasskallkvinnor som
manliga intagna ärmedgemenskapalldäranstaltsavdelningareller

stycketandrai 7 §uttrycktillhuvudregel kommerDennautesluten.
intekvinnaintagen utanocksåframgårdetta attAvlagförslaget. en

medgemenskapdäranstaltifå placerasskallmedgivande eneget
förekommer.intagnamanliga

blandadeIvarierar. öppna,fängelsetbarn ismåtillInställningen
kvinnoan-renodladedeiklientelbelastatmindre samtmedanstalter

medvistasfårspädbarnpositiv tillrelativtpersonalen attstaltema är
ålders-den övreinnebärutvecklats attpraxis harEnmodern. som

någravistasintedockfårHinsebergl kvatvå är.tillbestämtsgränsen
personalen ärbland ettiakttagelse attvanligEnålder.årsbarn över ett

anstaltsanpassat,blirfalli vissaanstaltiför längevistasbarn som
Detlåsta.dörrar ärvidsigvänjer attbarnetså sättbl.a. att

stängdaallaframförsiglärtbarn stannarförekommer ettatt som
barnenflestadeviktigtdärför attDet ärförsöka öppna.dörrar attutan

nägraregel bara äranstalt iivistelsetidenochmycket attär unga
i barnetssocialnämndengörsprövningdenVidmånader. avsom
förutsättsDetbästa.barnetstillhand hänsynförstaihemkommun tas

underbaraintebarnsitthandkapabelskall att tamodern omvaraatt
frigivningen.efterfängelsevistelsen ävenutan

intagnakvinnligadefjärdedelenkätundersökningen avI envar
in-positivhade37medanfängelse, procentiha barntillnegativa att

minderårigahadekvinnordepositiva egnaMest somställning. var
Äldre kvinnorochkvinnor25 år. avunderkvinnorochbarn unga

negativa.utländskt varursprung
förefalleranstaltibarngällervadutvecklatsDet system som

ål-lämpligtycksEttårsgränsengodtagbart sätt. envarapåfungera ett
finnsdetdockförutsättning är attEnbarn.medföljandefördersgräns

spädbarn, t.ex.anstalten etti emotförutsättningar taattfysiskagoda
Dehygienutrymmen.tillfredsställandeochbostadsrumtillräckligt stora
kanvadbedömafallsärskiltvarjei somharmyndigheternasociala att

erforder-intelagändringNågonför barnet. synesbästadetvaraanses
barn.intagensbeträffandelig
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Ungdomar i8 anstalt

Inledning8.1

människor Flera undersökningarvanligt begår brott.Det är att unga
ungdomars brottsliga beteende övergående Dettyder är natur.att av

brottet inte har uppdagatsflertalet upphör begå brott ävenattstora om
har hävdatsföranlett reaktion från samhällets sida. Deteller någon att

straffsystemet, medför dettalagöverträdaren hamnar iden attungeom
avvikande.kriminell eller Härige-lätt stämplashan sättannatsom

förmåga följa försvåras. Dekan den vilja och att normernaungesnom
återhållsamhetsvenska reglerna lagöverträdare präglas storom unga av

frihetsberövande sanktioner. Det övervägandemed användning av
för samhällsåtgärd,lagöverträdare blir inte föremål någonantalet unga

sällan friheten.underkastas sådan åtgärd berövasoch de ytterstsom
emellertid fängelse inteBeträffande handfull ungdomar kanen

ungdomar i åldern 15-18 år det sig 20-50,undvikas. För rör somom
påföljd.varje år ådöms sådan

för ungdomar. Medbehandlas straffverkställighetdetta avsnittI
Framställningen inledshär till 21 år.ungdomar avses personer upp

straffrättsliga reglernaredogörelse för de svenskamed ung-omen
sig till nationernasSverige har nyligen anslutit Förentadomar.

Eftersomfrihetsberövande.barnkonvention. Häri finns vissa regler om
bedömningar lämnas redovisningregler får betydelse för våradessa en

bestämmelser i KvaLi hänseende. Dekonventionens regler dettaav
redovisas likaledes.aktuella i förevarande sammanhangärsom

och förslag.Avsnittet avslutas med överväganden

Straffrättsliga ungdomar8.2 regler om

lagöver-beträffandestraffrättsliga reglernas tillämplighetDe unga
andra författningar.bestämmelser i BrB ochträdare regleras i skilda

begått innan hanför brott någonkap. 6 § BrB stadgasI 1 att som
inteGärning någonfemton får inte dömas till påföljd.fyllt år somav

denföranleda åtal. Motålder skall självfallet inteuppnått denna som
från allmändock, det krävsinnan han fyllt 15 år kanbegått brott om
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synpunkt, enligt 19 § lagen 1964: 167 med särskilda bestämmelser om
lagöverträdare LUL föras s.k. bevistalan.unga

Den straffrättsliga lagstiftningen innehåller åtskilliga särbestämmel-
med avseende på lagöverträdareser över 15 år.unga

Av 20 kap. 3 § följerRB alla brott i princip liggeratt under allmänt
åtal. Detta innebär huvudregel så lagföring införsom att snart en
domstol kan ledaväntas till fällande dom skall åtal väckas. Från denna
regel finns betydande undantag. Av särskilt intresse i detta samman-

Åtalsunderlåtelsehang stadgandetär i 1 § LUL. kan enligt den
bestämmelsen meddelas underårig blir föremål för vård ellerom en

åtgärd enligt socialtjänstlagen 1980:620; SoLannan eller enligt lagen
1990:52 med särskilda bestämmelser vård LVU ellerom av unga
blir föremål för åtgärd innebär han får hjälp eller stödannan attsom
och det med skäl kan därigenom vidtas vadantas att lämpligastärsom
för den underårige. Slutligen får enligt bestämmelsen åtalsunderlåtelse
också beslutas det är uppenbart brottet skett okynne eller för-om att av
hastande.

Har åtal väckts den underårige, skall domstolen,mot den under-om
årige befinns skyldig till det åtalade brottet, bestämma vilken påföljd
denne skall ådömas. förarbetenaI till BrB uttalade departementschefen,

lagförslaget i principatt utgick från lagöverträdare inte fyllt 18att som
år skulle bli föremål för åtgärd inom barnavården och inte inom
kriminalvården. Barnavårdslagen har med SoL ochersattssenare
LVU. Någon ändring i nyssnämnda hänseende inte avsedd. Ut-var
gångspunkten såledesär underåriga lagöverträdare i förstaatt hand
skall bli föremål för vård enligt någon de nämnda lagarna.av nyss
Bestämmelsen härom finns i 31 kap. §1 BrB, vari stadgas denatt om

underär 21 år och begått brottsligsom gärning kan bli föremålsom
för vård eller åtgärd enligt SoL eller LVU får överlämnaannan rätten

socialnämnden föranstalta erforderligatt vård inom social-om
tjänsten. Bestämmelsen omfattar således lagöverträdare under 21 år

det är sällan den tillämpasmen beträffande lagöverträdaremera över
18 år.

Om lagöverträdare inte överlämnas till särskilden ung vård har
domstolen välja påföljdatt för den Beträffande fängelseannan unge.
finns i 30 kap. 5 § BrB vissa begränsningar det gällernär möjligheten

tillgripa den påföljden.att Av första stycket följer för brottatt som
någon begått innan han fyllt 18 år får döma tillrätten fängelse endast

det finns synnerliga skäl. Detta innebär fängelseom kommer i frågaatt
i endast sällsynta undantagsfall. I dessa fall det sigrör antingenom
brott med mycket högt straffvärde, mord och rån, ellert.ex. grovt
också återfall i omfattande kriminalitet allvarligtom slag. l detav

fallet måste det stå alldeles klart förutsättningarsenare för vårdatt
enligt LVU saknas. bestämmelsensI andra stycke stadgas för brottatt

någon begått efter det han fyllt 18 år innan hansom att fyllt 21men
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till gär-med hänsyndetendastfängelsetilldömafår omår rätten
Liksomtill det.skälsärskildafinnsstraffvärde ellerningens annars

begångnadenfrämstdetårunder 18 ärungdomarbeträffande
detilagöverträdaremedförakanstraffvärde att unggärningens ensom
kanåldersgruppdennaFörfängelse.tillåldersintervallet dömsaktuella

utesluterlagföringartidigare annanförekommaocksåemellertid attdet
brottetssällaninte artdennaförkanVidarefängelse.påföljd gruppän

vidväljas,fårpåföljdsådan t.ex.fängelseförtalastarkt attså en
såledessyftardettillskälsärskildafinnsUttrycket annarsrattfylleri.

brottetsaktuelladet art.ellerbrottslighettidigarepå
förlivstidfängelsetilldömasingenfår§ BrB729 kap.Enligt

21 år.fyllthaninnanbegåttharhanbrott som

anstaltikriminalvårdLagen8.3 om

anstaltiplaceringföranvisningarvägledande avfinnsKvaL§§6-8I
paragrafernaförstatvåfängelsestraff. Deavtjänaskallden som

placeringreglerarKvaL8 §medanbestämmelser,allmännainnehåller
placeringvidparagraf stadgassistnämnda attlagöverträdare. Iungaav

intehan,beaktassärskiltskall attårfyllt 21 ominteintagen somav
intagnasådanafrånåtskildhålles somföranlederskälsärskilda annat,

samhället.ianpassninghansmenligt påinverkakan
anstaltssyste-detdepartementschefenframhöll att nyaförarbetenaI

ianstalterolikamellanintagnadefördelningenmedförde att avmet
gälldesagdaDetålder.intagnasdeoberoendeskeprincip kom att av

riksanstaltema,gälldedetNärlokalanstalterna.frågaiåtminstone om
lämpligtemellertid attdetkundedepartementschefen, envarafortsatte

ungdomarsådanaförbehöllsavdelningar somvissaellerdessadel av
placerasbordelämpligenanledning intesäkerhetsskäl eller annanav

lättaremöjlighetfåbl.a. attkundeHärigenomlokalanstalt.i man
behandlingsresurserbehovsärskildaklienteletsdettillgodose avyngre

psykoterapeu-medicinsk ocharbetsträningutbildning, samtfrågai om
detvidarepåpekadeDepartementschefen att uppen-behandling.tisk

särskildocksålagöverträdarefråga avi varakundebarligen ungaom
kom utsättasintede attsådant sättpåplaceras attkundede ettvikt att

belastadekriminelltandra, gravtpåverkanolämpligför meraav
intagnaskulleKvaLibestämmelsenaktuella ungadenEnligtintagna.

deraspåmenligtinverkakundeintagnafrånåtskildaplaceras som
hadelagförslagetremissbehandlingenVidsamhället.anpassning i av

inomtillämpasvårkundebestämmelse ramenattdennaanförts varaatt
lokalanstalterna.gälldedetsärskilt näranstaltssystemet,detför nya

synpunktför dennaförståelsesin menuttaladeDepartementschefen
funktionviktighade attändåslagdettabestämmelse enansåg avatt en
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fylla. Den kunde, menade departementschefen, uttryck för viktigge en
princip inom för tillgängligasom man borderamen sökaresurser att
följa. Avslutningsvis anförde departementschefen den föreslagnaatt av
bestämmelsen följde vidare i görligaste månatt skulle tillman ta vara
föreliggande möjligheter avdela viss elleratt vissa riksanstalter eller
särskilda anstaltsavdelningar för huvudsakligen ungdomsklientel.
Prop. 1974:20 91.s.

Bland de lagöverträdarna tilldrar sigunga under 18 årgruppen
särskilt intresse. Antalet intagna i fängelse tillhör denna álderska-som
tegori varierar mycket år från år; under 1980-talet det lägstavar
antalet under 20 och det högsta 52 1989. Forskningsgruppen vidvar
Kriminalvårdsstyrelsen har nyligen gjort specialstudie avseende deen

intogs i anstalt sistnämndaunga årsom Kriminalvårdsstyrelsen,
Fängelsedömda ungdomar 1989, Rapport 1992:1.

Under år 1989 intogs några ungdomar än gång i kriminal-mer en
vårdsanstalt. I undersökningen ingår därför 44 alla Avmän.personer,
de i undersökningen ingående ll under 17 årpersonerna procentvar
och 48 hade fyllt År17,5 år.procent Ingen 16 år.än 1989var yngre

5,5 den manliga befolkningenvar procent i åldrarnaav 16-17 år
utländska medborgare. Av dem intogs i fängelse 36som procentvar
utländska medborgare. Om även beaktar dem tidigare haftman som
utländskt medborgarskap blir andelen högre, nämligen 61 procent.
Drygt 70 dem intogs iprocent anstalt bosatta iav storstads-som var
regionerna. Intagna med utländskt medborgarskap enligt under-var,
sökningen, speciellt överrepresenterade i Malmöområdet i förhållande
till andel befolkningen i åldersintervalletgruppens 16-17 år.av

Över 40 hade vuxit tillsammansprocent med båda sinaupp
biologiska föräldrar. Cirka fjärdedel hade vuxit tillsammansen upp
med ensamstående förälder, vanligtvis modernen och ytterligare
ungefär fjärdedel hade vuxit tillsammansen med modern ochupp
hennes eller sambo. För cirka 50 finnsman uppgift deprocent attom
hade haft eller flera problem iett uppväxtmiljön. De vanligast
förekommande problemen hade varit allvarliga konflikter och
alkoholmissbruk.

Av ungdomarna i hade endast genomgått och avslutatgruppen sinen
gymnasieutbildning. För två fanns ingen uppgiftpersoner ut-om
bildning och fyra hade genomgått utbildning i utlandet.personer Av
de övriga hade nästan hälften avbrutit sin skolgång. Av de 40 personer

hade svensk skolutbildning fanns uppgiftsom skolproblem i inteom
mindre 36 fall.än Dessa problem gällde skolk, hot och misshandelmot

andra elever, läs- och skrivsvårigheter,av relationsproblem till lärare
och elever, störande beteende och mobbing andra elever. Skolkav var
det förekommande skolproblemet.mest

Totalt hade 86 38 personer haft kontaktprocent med socialtjänsten
före intagning i kriminalvårdsanstalt. För fyra saknadespersoner
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34övrigadekontakten. Avförstadenorsak vidochålderuppgift om
i40ytterligareoch15-16 århälften procentnästanvarpersonerna

för någonföremålblevförsta gångendeår dååldersintervallet 12-14
Kriminalitetsida.myndigheternassocialadeuppmärksamhet från var

Övrigafallen.omkring 60iingripandetill procenthuvudorsak av
missbrukochprocent12skola20 procent,familjengälldeproblem

varit89hadelagöverträdelsenaktuella procentdenFöreprocent.9
rättsvårdandefrån någotingripandeföremål för organ.

ochhuvudbrottförmögenhetsbrottintagnade60För procent varav
Förhuvudbrott.brottåterstodenhuvuddelen motför personvarav
förochmånadertvåstrafftidenintagnadehälftendrygt envarav -

strafftidenlängstamånader. Denstrafftidenundersteg80 procent sex
fem år.fängelsevar

iårverkställighetstid översteg etthadeTre somenpersoner
intogsdömdaderiksanstalt. Avplacerades idessaTvåfängelse. av

Övriga procent50iplacerades öppenriksanstalt.iytterligare tre
under-ungdomarnaHälftenlokalanstalt.procent37eller sluten av

konstaterasslutenhet. I attgradhögsåledes rapportenkastades av
vilketantal fall,ålder itillmed hänsynskett stortinte ettplaceringarna

inslagvistas därkommitungdomarna storttill ettlett avha attkan att
klientel.hårt belastatfrånförmedlaspåverkan kannegativ ett

åtagandenInternationella8.4

konventionennationernaFörenta1989november om20 antogDen
viktigtKonventionen ärbarnkonventionen. etträttigheterbarnets

första gångenFörrättigheterna.mänskligaför deskyddettilltillskott
18tillungdomarochbarnallatillkommerrättigheter uppdehar som

konventionenSedandokument.bindandefolkrättsligtisamlatsår ett
kraft den 2identräddeSverige,bl.a.20ratificeratshade stater,av

konventionenratificerade attSverige utan1990. reserveraseptember
punkt.någonsig på

18 årfylltintetillämpligareglerKonventionens är sompersoner
förevarandeiintressestörstbestämmelse ärartikel 1. Den nuavsom

frihetsbe-varjebl.a.stadgasDärartikel 37.i attfinnssammanhang
människansförrespektmedochbehandlas humantskallbarnrövat

hosbehovenbeaktaroch påvärdighet sätt personerinneboende ett som
skallSärskiltvidareföreskrivspunktpunkt Ic.ålderi dess samma

kanintedetfrånåtskilthållasbarnfrihetsberövatvarje vuxna, om
iskall,ochdetta,inte utomgörabästabarnetstill attvaraanses

brevväx-familjmed sinkontakthållaundantagsfall, ha rått genomatt
iartikel 10ipåpekassammanhanget attikanbesök. Detochling

finnskonventionen rättigheterpolitiska ettmedborgerliga och merom
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långtgående krav på ungdomsbrottslingar skall hållasatt åtskilda från
intagna. Vid ratificeringen denna konventionvuxna reserveradeav

Sverige sig denpå punkten.
Enligt artikel 37 i barnkonventionen får således frihetsberövatett

barn placeras tillsammans med enbart det till barnetsärvuxna om
bästa så sker. Bestämmelsen kanatt stå i strid stadgandenmotsynas
i 8 § KvaL. Socialutskottet yttrade följande detta vid utskottsbe-om
handlingen propositionen med förslag till godkännande kon-av av
ventionen l9899O:S0U28 s.33.

Det är, vilket också framhålls i propositionen, vikt vidattav
bedömningen Sverige uppfyller kraven i konventionen hållaav om
i minnet konventionen avseddär tillämpasatt på världsomfat-att ett
tande plan och rättssystem cket skiftande Konventionenart.av m
måste tolkas så den får rim mening inom föratt varjeen ramen
nationellt system.

Syftet med bestämmelsen i konventionen främstär mycketatt
berövats friheten inte skall placeras tillsammans medunga som

äldre, förhärdade kriminella Detta syfte otvivel-ärmer personer.
aktigt uppfyllt för Sveriges del. Syftet med den aktuella bestämmel-

rimligenär inte förhindra under 18 åratt lacerassen att personer
tillsammans med andra något äldre, kanske efinnerunga, men som
sig på utvecklingsnivå. Bestämmelsen torde sålunda intesamma ta
sikte det förhållandet sjuttonårit.ex. och artonårigatt en en
enligt LVU kan placeras i hem för ild tillsyn.särs Det ärsamma
andra, i Sverige inte förekommande former sammanblandningav av
frihetsberövande barn och bestämmelsen främst riktar sigvuxna som
mot.

Enligt artikel 44 i konventionen skall konventionsstaterna fortlöpande
upprätta de åtgärder de vidtagit förrapporter genomföraom attsom
de rättigheter erkänts i konventionen. Sverige överlämnade sinsom
första till FN i september 1992.rapport

I framhålls beträffande tillämpningenrapporten artikel 37 attav
under 18 år endast i undantagsfall döms till fängelse.personer Irena

påpekas vidare vid anstaltsplaceringrapporten intagnaatt av unga
gäller enligt 8 § den underär 21 år skall placerasatt så hansom att
hålls åtskild från intagna kan inverka menligt på hans anpassningsom
i samhället. I framhålls vidare.rapporten

De svenska reglerna för verkställighet frihetsstraff innebärav
således inte något ovillkorligt förbud under 18 årmot att personer
förvaras i anstalt tillsammans med Ett sådant undantagslöstvuxna.
förbud skulle också i vissa fall strida den intresse.mot egetunges
Regeln i lagen kriminalvård i anstalt vissa garantierom mot attger
de allt döms till frihetsberövande påföljdtrots försom utsätts
skadlig påverkan intagna.av vuxna

Generellt äller vissa differentieringsregler för placeringdemav
döms fängelse. Placering sker antingen på slutnasom öppnaer

anstalter. När det möjligtär bör den intagne placeras på anstalt så
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frånövergångenunderlättaförmöjligt atthemortennära som detockså närtillämpasreglerDessafrihet.liv itillelsestrafffän vett
helatillGenom taatt varaplaceringgäl personer.ungaaver utformamöjligtlångtsåförsökerkriminalvårdens manresurser
dvs.förutsättningar,individuellaefter denverkställigheten unges

arbetsträningochutbildningbehovkaraktär,brottslighetensefter av
denanstalt så närapåplaceringmedochfallsärskiltvarjei enm.m

möjligt.dömdes hemort som

behandlingenvidriksdagensvenska avdenpåpekasI attrapporten
tillmåstehänsynansåg taskonventionen attratificeringfrågan avom

främstbedömning,riksdagensenligtsyftet,ochartikelnmedsyftet att
placerasskulleintefrihetenberövasmycket sompersoneratt ungavar

enligtsyfteDettakriminellaförhärdade varmed äldre, personer.mer
del.svenskföruppfylltotvivelaktigtmeningriksdagens

dedärordningtillnuvarandedetfrån systemetäng enEn över
negativavissasigmedförakanfrånåtskildahåls vuxnaunga antaletlågadettillMed hänsyndömda.för dekonsekvenser

placeringprincipeninteskulleår18under enfängelsedömda om
dettordeställetupprätthállas. Ikunnahemvistdömdesdennära

anstalter.centralafleraelleridesamlanödvändigt att enungavara allmänhetiocksåfängelse ärtilldömsdedelDen somungaav skulleliknandeochsäkerhetskravvarförbrottsbelastade,ganska hårt
denförgällaskulleocksådånivå, somhöghållas påbehöva somen svårarebliocksåskulle det attSamtidigtbelastad.såintekanske är

rehabilite-olikaochutbildningi frågautbuddetdra omnytta av fallvissaerbjuda. Ikankriminalvårdenringsprogram somm.m. äldreförden änförblisituationen sämre enungeskulle t.o.m.
person. tillsammansförvarashindrarintelernasvenska attde ungaAtt re differentieringsreglersaknasdetinteetyderäldre intagna, attmed

intaplaceringförreglernasvenska nadeEnligt avdömda.för unga åtskild rånhållasårunder 21den ärskall, nämnts, somsom samhället.anpassning ihansmenligtinverkakaninta na som någonskerintedetpåpekas ävenocksåkan attigenSlut om
harliktoch dmotionslokalerocharbets-gällerdetuppdelning när

edessåinnebärcell. Dettill entillgångvarje intagen egenen
avskildhet.tillmöjlighet

enligtartikel 37regeln iaktuelladenävenbetonas attI omrapporten
ochkanförbättringarintedethindraruppfylld attmening ärSveriges

bör göras.
ochbarnutsattahar upprättats rapporterRädda Barnen tre omInom

övergivnaOmSverige. Iitillämpning rapportenbarnkonventionens
ungdomarochbarnfråganbl.a.behandlasfängelseioch barn ombarn

21.bl.a. s.anförsIfängelse.i rapporten

fängelse,tilldömdaår, är18underbarnplacerasIdag som
Avenfängelseanstalt.kriminella imedtillsammans sammavuxna

deochungdomarnaskiljaförsökt vuxnaharanstaltervissa attom föravdelningarsärskildaupprättaanstalteninomattgenom
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ungdomsbrottslingarna, så bedrivs rad olika aktiviteter inomenanstalten ungdomargemensamt och intagna.av vuxnaDe speciella behandlingsresurser skulle behövas försom att
tillgodosede mycket intagnas behov finns inte idag.unga

och ungdomar sitterarn i fängelse bärareärsom nu radav ensvåra problem. Problem det behövs särskild kompetenssom för attkunna bearbeta framgångsrikt. Kriminalvården har liksom socialvår-
den idag inte tillräckliga för detta arbete.resurser

I hävdas Sverigerapporten inte uppfylleratt kraven i barnkonventio-
artikel 37 eftersom intagnanens under 18c, år placeras med äldre.

Enligt Rädda Barnen bör sådan placering ske endast i mycket speciella
undantagsfall, nämligen då det tillär barnets bästa sä sker. Iatt

hävdas vidarerapporten den i artikel 37att fastslagna principen börc
komma till klarare uttryck i den svenska lagstiftningen på området.

Att den officiella svenska tolkningen artikeln inte går fri frånav
invändningar framgår också därigenom i Danmarkatt tolkatman
bestämmelsen annorlunda. Där har med hänvisning till kon-man
ventionen det nödvändigtansett huvudregelatt hålla striktsom
åtskillnad mellan intagna under 18 år och äldre. En särskild an-
staltsavdelning har således för det klientelet,reserverats yngsta trots

detta liksom i Sverigeatt inte omfattar än fåtalettmer personer.

överväganden8.5 och förslag

Ungdomsbrottskommittén har nyligen i betänkandet SOU 1993:35
Reaktion ungdomsbrott föreslagitmot det skall införasatt en ny
reaktion för lagöverträdare underär 21 âr. Denna benämnssom
särskild tillsyn. Enligt förslaget skall verkställigheten ske i särskilda
ungdomshem, s.k § l2-hem, skall administreras Statenssom av
institutionsstyrelse. En förutsättning för döma till särskild tillsynatt är

det föreliggeratt synnerliga skäl för frihetsberövande påföljden om
den är 15-17 år eller särskildaunge skäl han 18-20är år. Fråganom

sådana skäl förär handenom skall bedömas med utgångspunkt i
brottslighetens straffvärde eller eller den omständighetenart denatt

tidigare begått brott. Särskildunge tillsyn skall utmätas viss tid
mellan månader och tvá år. Vidsex straffmätningen skall samma
regler gälla för fängelse. Enligt Ungdomsbrottskommitténsom kommer
särskild tillsyn över i utsträckningstor trädaunga i stället föratt
fängelse.

.i Som närmare framgår redogörelsen deärav svenska straff-ovan
rättsliga reglerna så utformade frihetsberövandeatt påföljd skall väljas
för lagöverträdare endastunga någon möjlighet inteom står tillannan
buds. Antalet ungdomar vid visst givet tillfälleettsom intagnaär i
kriminalvårdsanstalt är därför mycket lågt, i allmänhet under tio i hela
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alltid Deti principbestår män.aktuellalandet. Den avgruppen
till18 år dömsflickor undermycket sällannämligenförekommer att

fängelse.
fyllt 2l årinteplacering intagenskall vidEnligt 8 § KvaL somav

kanfrån intagnahållas åtskildhan skallbeaktassärskilt att som
iVid besöksamhället. våraanpassning imenligt hansinverka

intrycketbestämda görvi fått detanstalter i landet harskilda att man
finna goda lösningarförkriminalvårdenansträngningar inom attstora

Yngrefängelsedömda ungdomar. mänmed placeraproblemet att
Mariefred. l deni kvaregelmässigtstrafftider placeraslångamed

intelångtidsdömdaföreträdesvis män,intasanstalten somyngre
särskiltvid anstaltenfängelsestraff. Verksamheten ärådömtstidigare

Övriga placeras iintagnadetta klientel.förutformad att yngrepassa
säkerhet.grad Delämpligdet enskilda falletmed ilokalanstalt aven

medtillsammansfritidsaktiviteterochbor, arbetarintagna utövaryngre
äldre intagna.de

barnfrihetsberövatskall varjebarnkonventionenartikel 37 iEnligt
bästatill barnetsdet inte kanfrånavskilthållas varaansesomvuxna,

punkt. AvstegdennaKonventionens kravsker. är strängtså inteatt
skall haintei fängelseutgångspunkten barnprincipiellafrån den att

tilldetske enbart ärfår såledesintagnakontakt mednågon omvuxna
vid olikaboendevidsagda gäller såvälbästa. Detbarnets som
Artikelnsfritidsverksamhet.ocharbetei anstalten,aktiviteter t.ex.

fallvarje särskiltivid handenutformning närmast att mangesynes
iliggerbästa. Dettill barnetsvadoch ärskall avgörapröva som

eller igenerelltvadlättdet inte är avgöra ettsakens attnatur att som
Utgångspunkten måstetill barnets bästa.enskilt fall skall anses vara

från deskyddasovillkorligen måstefängelsevarje barn idock bli att
brottslingar.med äldrekontaktuppkomma iskadeverkningar kansom

inställningkritiklösbeundrande ochlättintagna intarMånga enunga
försällan utsättsförekommer inteoch detäldre intagna,till att yngre

kantill anstalten. Yngreinföra narkotikapåtryckningar,olika attt.ex.
därför ifrågasättaskanskilda hänseenden. Detutnyttjade ibliockså om

detbästabarnsfrihetsberövatförenligt medkan attdet ettanses vara
träffa äldre intagna.kan

kriminalvårdslagstiftningen såutformaMöjligheterna att ungaatt
begränsade.äldre intagnakontakt med ärfårinte någonintagna

underkan alla intagnatänkbara: antingenlösningarTeoretiskt tvåär
eller kananstaltercentralt belägnanågraellersamlas i någon18 år en

isolerad frånhemortenanstaltförvaras i näraintagen menenung
18 år.övriga intagna överärsom

iunder 18 årungdomarsamla allaförst gäller lösningenVad att en
fängelse-anföra. Gruppenföljandefinnsfå anstalternågraeller att

anstalt i landetendastpraktikenliten iunder sådömda 18 år är att en
vissalikväl vidSamtidigt skullefråga.iskulle komma gruppen
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tillfällen tillräckligt för upphov till särskilda problem.stor attvara ge
Det nämligenär erfarenhet gjorts inom kriminalvården deten som att

nödvändigt begränsaär antalet intagna ungdomar i anstalt. Omatt en
det blir för många ungdomar sluter dessa sig och blir svåra attsamman
hantera och svåra få kontakt med för personalen. Bl.a. brukaratt
skadegörelsen öka påtagligt i anstalten. Inom Stockholmsregionen har

bakgrund härav tumregel inte placera flermot högstänman attsom
ungdomar i anstalt.tre samma

En konsekvens samla fängelsedömdaalla ungdomar iattannan av
anstalt dennaär måste ligga förhållandevis centralt i landet.atten

Detta skulle leda till många skulle få långt till sina respektiveatt
hemorter. Härigenom skulle deras möjligheter alla hålla kontakt med
föräldrar och andra anhöriga försvåras. Många döms tillunga som
fängelse har dålig kontakt med sina anhöriga, och det därförär ytterst
viktigt de kontakter allt kan finnas inte upphör. Vidareatt ärtrotssom
det ofta mycket angeläget de sociala myndigheterna liksomatt
frivårdsmyndigheten på den hemort har praktiska möjligheter attunges
upprätthålla erforderliga förbindelse med den Huvudansvaret förunge.
den fortsatta utveckling kommer många gånger ligga på dessaunges att
myndigheter. Sammantaget skulle samla allasträvan fängelse-atten
dömda ungdomar i fånågra anstalter inte sällan leda till att ung-
domarna får väsentligt situationsämre de äldre intagna.än Det kanen
inte förenligt med de bästa välja sådan lösning.attanses ungas en

Den andra möjligheten hålla skilda från äldre intagnaatt yngre
skulle placera dem i anstalt hemorten och isoleranära dem därattvara
från de äldre. förenligtDet svårtär det någonsin kanatt attse vara
med intagens bästa bara träffa anstaltspersonal och eventuel-atten ung

besökare möjligen någon enstaka jämnårig intagen. Tvärtomsamt
torde många tillhör denna kategori dömda i särskilt stortsom vara
behov kontakt med andra och andra former social träning.av av av
Personalen i flera kriminalvårdsanstalter har hävdat det ofta kanatt

lämpligt intagna får umgås med äldre intagna. Mångaattvara unga
äldre känner nämligen visst för ungdomarna bryter sittett attansvar
kriminella levnadsmönster. Mot denna bakgrund det inte hellersynes

förenligt med ungdomarnas bästa placera dem i anstalt näravara att
hemorten och hålla dem avskilda från andra intagna.

Som tidigare redovisats har i Danmark valt samla allaattman unga
intagna i anstalt och hålla dem isolerade från äldre intagna fören att
härigenom uppfylla kraven i artikel Erfarenheterna37. detta systemav

enligt viär, vad har inhämtat vid vårt besök i Danmark, entydigt
negativa. De blir mycket isolerade. Vid tillfällenågot fanns baraunga

intagnatvå under 18 år, och dessa hänvisade till umgåsattvar
uteslutande med varandra såväl i arbete fritid.på många fallI ärsom
restiden förhållandevis lång mellan anstalten och den intagens hemort.
Detta har lett till kontakterna mellan de och deras anhörigaatt unga
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börjadeplaceringsprincipdennaförsämrade sedanväsentligtblivithar
tillämpas.

demedförenligtinteförefaller detSammanfattningsvis ungasvara
äldremedkontakterutesluterheltordninginförabästa somatt en

ihittillsbarnkonventionen accepteratstolkningDenintagna. somav
andrai 7 §föreslårVifrångås.mening inteenligt vårbörSverige

avseendemedplaceringsbestämmelselagförslagetstycket en
nuvarande.deninnebördhuvudsak hariungdomar somsammasom

fylltinteintagnasikte pånuvarandedenliksomBestämmelsen somtar
särbestämmelsernågralitetså18 årunder ärintagna attAntaletår.21

gårFörslageti fråga. attkan komma utkategori knappastdennaför
föravseddaanstalter äriskall skeföreträdesvis yngreplacering som

tillsammansskall placerasinteungdomarHärmedintagna. attmenas
Någonbakgrund.kriminellomfattandeharintagnaäldremed ensom

tillhänförasskall kunnavilkaföråldersgränsbestämd övre som
intebörintagnaföranstalter anges.yngre

varjeanstalt inomslutenochminst öppenbörLämpligen enen
böranstaltberördvarjeVidintagna.förregion yngrereserveras

Vidungdomarna.särskild kompetens an-emotatt tabyggas enupp
ungdomarsdessaiinsattvälpersonal ärfinnasmåstestalterna som

kriminalvårds-iintasungdomartaget allaPraktisktsärbehov. som
viktigtDettidigt. ärför attskolutbildningsinavbrutitharanstalt

de.vadigenentusiasmerasochtillmöjlighet att taungdomarna ges
längreavtjänatUngdomarskolutbildningen.iförlorat somtidigare

yrkesutbild-lämpligtilltillfälleberedasmöjligtvidarestraff bör om
harungdomardeförmåsteansträngningar göras att somStoraning.

behandlingvård ocherforderligfårmissbruksproblemformnågon av
medsigbekantafårungdomarnaväsentligtproblem. Det ärsina attför

haft fåharungdomarnaMångafritidsaktiviteter.i bradeltaoch av
Detförhållanden.normala systemilevermedkontakter somvuxna

landetsuppbyggnad vidunderärkontaktmannaskapmed som nu
för dennabetydelsefulltsärskiltblidärförkriminalvårdsanstalter kan

intagna.grupp
dockDet gåranstalt.iplaceras öppenhandi förstabörUngdomar

derymningsbenägnaså attdem ärmångaifrånbortseinte att avatt
frånflyttasmåsteintagenanstalt. Omi slutenplacerasmåste ungen

anstalttillskeförflyttningenskäl, bördisciplinära armananstalt aven
fårundantagsfalliEndastbehov.ungdomarsinriktadsärskiltärsom

verksam-harsådananstalt äni enplaceras somintagen annanungen
intagna.påsiktehet tar ungasom
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yttervärldenmedkontaktIntagens9

Inledning1

den intagnessâutformaskriminalvårdenskall§ KvaL attEnligt 4
frihetsbe-följderskadligafrämjas ochsamhälletanpassning i av

grundläggandedettaframgårdirektivvåramotverkas. Avrövandet att
förutgångspunkternaskallfortsättningenimål även avvara en

kriminalvårdsanstalterna.vidverksamheten
detfrihetsberövandet ärskadliga följdernadereduceraFör att av

utanförmedkontaktfår hållade intagna an-viktigt personeratt
med andrakontakteranhöriga. Men ävenmedfrämst närastalterna,

främjagällerdetbådeintagne närför denvärdefulla attkan vara
skadeverkningamaminskaochsamhälletianpassning avdennes att

yttervärlden skermedkontaktintagnasfrihetsberövandet. De genom
telefonsamtal.ochbesökbrev,permissioner samt genom

narkotikasituationenkriminalvårdsanstalter ärlandetsmångaI av
anstalteri delnarkotikainkommer trotsDetbekymmersam.mycket en

hållaförsidakriminalvårdensfrån attansträngningar görsstoraatt
huvud-anstalternatillinförsotillåtnainflödet. De preparatennere

utformningenVidbesök.ochpermissionermedsambandisakligen av
medkontakterintagnasreglera deskallbestämmelser om-de som

ireglernaanstalternanarkotika imedför förekomsten attvärlden av
ytterligare.hänseenden måsteskilda stramas upp

telefonkontakter.ochbesökbrevväxling,behandlasavsnittdettaI

brevväxling9.2 Intagens

bestämmelserGällande9.2.1

KvaL.§§25-28finns ibrevväxlingtillintagens rättBestämmelser om
granskaviss rättmyndigheterna attbestämmelsernaaktuellaDe ger

ellerintagentillsändsförsändelser ensomandraochbrev ensom
anstalten.frånsänderintagen ut

byggerintagenfrånochtillförsändelsergranskningReglerna avom
påkallatdet ärske endastskall fågranskning avtankenpå omatt
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säkerhetsskäl. Från denna utgångspunkt bestämmelser närmareges som
under vilka förutsättningar granskning kan få ske. Huvudstad-anger

gandet brevgranskning finns i 26 § KvaL. förstaAv stycket följerom
brev och andra försändelser tillatt eller från den intagenär isom

sluten riksanstalt skall granskas för undersökning de innehållerav om
otillåtet föremål. Bestämmelsen omfattar således inte bara brev utan

andra postförsändelser,även postpaket. I stycke föreskrivst.ex. samma
vidare det finns anledningatt försändelse innehållerom anta att en
otillåtet föremål, får granskning i detta syfte ske även för-av en
sändelse till eller från den intagen iär anstalt, det ärsom annan om
påkallat säkerhetsskäl. Narkotiska den vanligasteärav preparat typ av
otillåtna föremål påträffas vid ifrågavarande granskning. Be-som nu
träffande den intagenär på specialavdelning skall granskningensom av
brev eller andra försändelser, enligt paragrafens andra stycke, även
syfta till undersöka de innehåller något meddelandeatt om om
planläggning brottslig verksamhet, avvikande eller liknandeav annat
förfarande. Enligt stycke får, detnär påkallatär säker-samma av
hetsskäl, granskning i detta syfte ske stickprovsvisäven beträffande
intagna i allmänhet beträffande den intagen isamt, är slutensom
anstalt, det nödvändigtär med hänsyn till hans särskilda för-om
hållanden. Som nedan framhålls skall brev till och från advokater och
myndigheter i princip vidarebefordras granskning. I tredje stycketutan
erinras första och andra styckena inteatt gäller sådant brev.om
Slutligen stadgas i sista stycket intagen under utredningenatt om en av

disciplinärende hålls avskild från andra intagna,ett får han hindras
från kontakter med andra brev i den mån det ärpersoner genom
oundgängligen nödvändigt för syftet med utredningen inte skallatt
äventyras.

Paragrafen fick sin nuvarande utformning lagändring årgenom en
Ändringen1982. innebar skärpning reglerna brevgranskningen av om

och utgjorde led i den intensifiering kontrollenett de intagnasav av
kontakter med utanför anstalterna framstodpersoner som som
nödvändig med hänsyn till den då aktuella narkotikasimationen i anstal-

prop. 1981822141 40.terna s.
Ett viktigt undantag från bestämmelsen brevgranskning finns iom

25 § KvaL. Enligt den bestämmelsen skall brev mellan intagen och
svensk myndighet eller advokat vidarebefordras granskning. Detutan
finns dock specialregel gäller för det fall breven attsom ett anges vara

frånavsänt svensk myndighet eller advokat och det skäligen kan
misstänkas uppgiften oriktig.är I sådant fall fåratt försändelsen
granskas, förhållandet inte kan klarläggas på sätt,om annat t.ex.

telefonkontakt med den uppgivne avsändaren.genom
Genom lagändring år 1981 kompletterades 25 § med regelen en

innebär 26 § skall tillämpas beträffande försändelserattsom till
postverket. Det nämligen tidigare oklart hur 25 § skulle tolkas dåvar
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sådanRiskenpostgiroförsändelser. attbl.a.fråga endet omvar
medkommunikationotillbörligförutnyttjasskulleförsändelse
demundantamotiveratdetså attansågyttervärlden attstor varvara

svenskatillintagnafrånbrevgranskningsfria kretsendenfrån av
postgiroförsändel-endastundantarbestämmelseEnmyndigheter. som

tillräckligtintepraktikenemellertid iansågspostverkettill varaser
brev ärbordeundantagetdärförbefanns someffektiv. Det att avse

styckeandraparagrafensIhuvudpostverkettill överadresserade taget.
§skall 26postverkettillbrevi frågasålundaföreskrivs att om

tilladresseradeförsändelser ärandraellerBrevtillämpas. som
förutsättningarundergranskassåledesfårpostverket sammanumera

allmänhet.ibrevgranskningförgäller avsom
ellerbrevgranskningvidförfarandetreglerfinns§ av27l om
integranskningsådanbörjantillDärförsändelser. attandra enanges
tillmed hänsynnödvändigtvad äringående änfår sommervara

ikangranskningstycket. Begreppetförstasyftegranskningens
nämligenolika slag,åtgärderinnefattahänseendeförevarande av

försändelseöppning utanförsändelse,oöppnadgenomlysning avav
öppningbådehandi sistainnehåll ellerskriftliga avdessläsning av

däri.meddelandenskriftligaläsningochförsändelse av
lämpligendetintagne,denbörstyckeandraparagrafens omEnligt

försändelse.ellerbrevöppningvidnärvarande annanske,kan avvara
principiellfråndetdepartementschefenframhöll attförarbetenaUnder

brevfall dåinärvarande ettintagne ärdenlämpligtsynpunkt attvar
kundeHärigenomgranskas.och manhonom öppnasfrånellertill

departementschefen,fortsatteutsträckning,betydandeisannolikt
missförståndonödigauppkommersidaintagnasfrån dedetundvika att

vidinspelaskullefaktorerovidkommandemisstankareller attom
detavslutningsvispåpekadeDepartementschefen attbrevgranskningen.

beredsmöjligtutsträckningi såintagnedenangeläget stor somattär
be-dock öppnarförsändelse;öppningvidtillfälle närvara avatt

svårigheterpraktiskadebeaktamöjlighet somordalagstämmelsens att
de intagnalåtagällerdetanstalter när att varai vissaföreliggakan

139.1974:20brevöppning. Prop.vidnärvarande s.
försändelserandraellerbrevstycke somparagrafens sista attI anges

säkerhetsskäl. Denpåkallatdet ärkvarhållas,fårgranskats avom
bestämmelsenAvdärom.underrättasfallsåskall i genastintagne

skallförsändelse,ankommandefrågadet ärvidareframgår att omom
kännedomfålämpligtutsträckning det är omdeniintagneden

skallförsändelsekvarhållenstadgasSlutligeninnehållet. att en
och närskekandet senastså an-intagnetill den snartutlämnas

däremot.talarskälsärskildainteupphör,staltsvården om
gäller även§§25-27iföreskrivetvad ärstadgas§28I att som

vissaförbetydelseharbestämmelseDennameddelande.skriftligtannat
tillöverlämnatsmeddelandeskriftligtförfall,speciella somettt.ex.
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den intagne vid besök. Av paragrafen följer vidare bestämmelsernaatt
i nyssnämnda paragrafer gälleräven sammanslutning intagna. Brevav
eller andra försändelser kommer till eller avsänds från för-som
troenderåd eller sammanslutning intagna kan såledesannan av
underkastas kontroll motsvarande försändelsersamma till ellersom
från intagen.

Kriminalvårdsstyrelsens tillämpningsföreskrifter brevgranskningom
finns i 75-80 anstaltsföreskrifterna. Av bestämmelserna följer bl.a.
följande. En intagens brev får granskas endast därtill utseddav
tjänsteman. Om den intagne inte är närvarande vid brevöppning, skall
minst två tjänstemän varanärvarande. Den tjänsteman granskatsom
brevet skall underrätta den intagne åtgärden. Efter granskningenom
skall brevet förseglas. Granskning brev kan enligt föreskrifterna skeav

öppnande och genomläsning innehållet,genom öppnandeav utan
genomläsning eller genomlysning brev.oöppnat Har brevav ett
öppnats enbart för söka efter otillåtna föremålatt får det inte läsas. Om

brev från intagenett kan skickas efter ändring, skall den intagneen få
tillbaka brevet med besked detta. Anteckning, överstrykning ellerom
ändring i brev får inte göras tjänsteman vid anstalten. Bedömsav
innehållet i brev straffbartett eller lämnar upplysningar brott,vara om
skall polismyndigheten underrättas därom. Ett beslutsnarast att ett
brev skall kvarhållas skall skriftligen.upprättas Av beslutet skall
framgå meddelat beslutet, beslutetvem när harsom meddelats samt
uppgift delgivning beslutet.om av

överväganden9.2.2 och förslag 37-40 §§ lagförslaget

Det är uppenbart granskning försändelseratt till eller frånav en
intagen måste ske iäven fortsättningen. Liksom hittills bör gransk-
ningen ske säkerhetsskäl, dvs. för förebyggaav och hindraatt att
intagna under anstaltsvistelsen planerar och leder brottslig verksamhet
eller sätter säkerheten vid anstalten i fara förberedaatt t.ex.genom
rymningar eller narkotikata eller andra otillåtnaemot varor.

Reglerna måste ha så preciserar innehållett de intagna inte fåratt
anledning ifrågasätta anstaltspersonalensatt tillrätt brevgranskning när
sådan påkalladär och å andra sidan det frånatt rättssäkerhetssynpunkt
betydelsefulla intresset enhetlig tillämpning blir tillgodosett iav största
möjliga utsträckning.

.Brev och andra försändelser används i inte obetydlig utsträckning till
olovligen införaatt narkotika till intagna i anstalterna. Av praktiska

skäl det sigrör tämligen begränsade mängder vidom varje införseltill-
tälle. Det dockär ändå allvarligt brevytterst och andra försändelseratt
kan användas för föra narkotika iatt anstalterna. Genom brevkon-
takter kan också planeras hur införsel narkotika skall ske, och ävenav
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skekanutanför anstalteni ellerbrottallvarligaandraplanering av
harkriminalvårdenförföreträdaremedkontakterVid vårasådant sätt.

vissapersonal vidochanstaltsledningfrånsärskilthåll,skildafrån
tillmöjligheternaåsiktendenframförtslokalanstalter, attslutna

Bestämmelsernabegränsade.alltförförsändelser ärkontroll ansesav
tilllederDettatillämpa.svåratämligen attochoklaraockså manatt

granskaunderlåterreglernaåsidosättainte attförfallvissai att
intagen.tillförsändelser en

inteförsändelserandraochbrevkontrollentillMed hänsyn att av
utvidgningvissböreffektivitetgradtillräckligmedske avkan enav

främstförsändelser ske,utgåendeinkommande ochgranskarätten att
inflödetbekämpamöjligheteranstaltemasökaytterligare att avför att

slutnaallvarlig i degivetvisNarkotikasituationen är mestnarkotika.
mellanfinnasdärvidlag inteskillnadegentligNågonanstalterna. synes

mening börEnligt vårriksanstaltema.ochlokal-nuvarande slutnade
anstalterna.de slutnagällafrämstkontrollmöjligheternaökning aven
införselorganiserakande intagnaotillfredsställande avDet attär

utanförmedbrevväxlingibrottandraplaneraochnarkotika personer
förmöjligtdetmåstehäravbakgrundBl.a.anstalten. varamot

försändelser.meddelanden idelgenerelltanstaltspersonalen taatt av
innebärförsändelserkontrollerautvidgad rättgivet enattDet är att en

måsteHäremotintegritet.personligade intagnaskränkningviss av
kriminalvårdsan-hållastarka intressetmycketdetställas attemellertid

inteintagnatanke påmedsärskiltnarkotikafrånfria somstalterna -
missbruk.ifrån sittvill kommaoch intagnanarkotikaanvänder som

tillförsändelseroch andrabrevordninglämplig attEn varasynes
undersökningförgranskasfåranstaltsluteniintagenfrån aveller en

kunnaocksåbörgranskningSådanföremål.otillåtnainnehållerdeom
meddelandenågotinnehållerförsändelsenundersökaförskefå att om

eller någotavvikandeverksamhet, annatbrottsligplanläggning avom
slutnaitill intagnaförsändelsergällerdetförfarande. Närliknande

innehålletläsafåkriminalvården rätt ävensåledes attskulleanstalter
allasåutnyttjasintegivetvisbör attsådanEn rättförsändelserna.i
förföremålblirkriminalvårdsanstalttillkommerbrev ensom

möjligt.praktiskttordeinteövrigtförvilketgranskning, vara
lämpligteller ianstaltsföreskrifternai annatKriminalvårdsstyrelsen bör

inriktning.brevgranskningens närmareföranvisningarsammanhang ge
ske.ändringingenbörspecialavdelningpåBeträffande intagen
Densådan intagen.fråntill ochförsändelseskeskallKontroll av

finnsanstaltervid slutnabrevgranskningbestämmelsenföreslagna om
lagförslaget.stycketförsta§i 37

anstalter görifrån intagna öppnatill ochförsändelsergällerdetNär
iintagnabeträffandegällandestarktlikaintekontrollbehovetsig som

KvaLenligtliksomdetintehindrarsagdaDetanstalter. attslutna --
principIförsändelser.sådanakontrolleramöjligt ävenmåste attvara
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torde de nuvarande reglerna kunnas överföras till den lagstift-nya
ningen. Detta skulle innebära kontroll försändelse tillatt eller frånav
intagen i öppen fåranstalt ske för ändamål be-samma som anges
träffande försändelse till eller från intagen i sluten anstalt. Kontrollerna
skulle få ske antingen stickprovsvis beträffande intagna i allmänhet
eller det finns anledning försändelsen innehållerom anta otillåtetatt
föremål. Detta regleras i 37 § andra stycket lagförslaget.

Vissa kategorier försändelser förär närvarande uteslutna frånav
granskning, nämligen sådan försändelse i25 § KvaL. Enligtsom avses
den bestämmelsen skall försändelse mellan intagen och svensken
myndighet, internationellt har Sverige erkänd behörighetorgan som av

klagomål frånatt enskildata elleremot advokat vidarebefordras utan
granskning. Det givetvisär viktstörsta försändelser dessaattav av

inte underkastas någontyper granskning i anstalterna. På grund härav
bör bestämmelsen överföras till den lagen 38 § första stycketnya
lagförslaget.

.Enligt 25 § KvaL får dock försändelse kommer till intagen ochsom
avsänd från myndighet, sådant internationelltanges vara ellerorgan

advokat granskas det skäligen kan misstänkas uppgiften inteom äratt
riktig. Enligt vad vi inhämtat förekommer det ibland det tillatt en
intagen kommer försändelse komma från advokat elleren som anges
svensk myndighet där misstanke finns det inte förhåller sigmen påatt
det sättet. Det inte förenatär med någon större svårighet kommaatt
över kuvertoanväntett advokatbyrå eller hos myndighet. Ien en
dessa fall bör det möjligt kontrollera försändelsenattvara om
verkligen kommer från den angivne avsändaren. Innan sådanen
försändelse öppnas måste dock den uppgivne avsändaren först genom
telefonsamtal eller på lämpligt kontaktas förannat sätt möjligtatt om
utröna försändelsen verkligen kommerom därifrån. För att en
försändelse skall få kontrolleras enligt denna bestämmelse skall det
således skäligen kunna misstänkas uppgiften försändelsenatt att
kommer från eller skall sändas till myndighet eller motsvarande inte

riktig.är Enligt värt förmenade dennaär reglering väl restriktiv. Det
bör i stället tillräckligt det finns anledningvara misstänkaatt att
uppgiften inte riktig.är

Som tidigare angivits skall i fråga brev till postverket 26 §om
tillämpas i stället för 25 Samma bör gälla i fortsättningen 38 §
andra stycket lagförslaget.

I 26 § KvaL har nyligen införts bestämmelse innebären attsom en
intagen hålls avskild från andra intagna undersom utredningen ettav
disciplinärende också kan hindras från kontakter med andra personer

brev i den mån det oundgängligenärgenom nödvändigt för syftetatt
med utredningen inte skall äventyras. En bestämmelse med motsvarade
innehåll bör finnas i den lagstiftningen 37 § tredje stycket lag-nya
förslaget.
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granskningstycketförsta§föreskriften i 27 attallmänna avDen om
mednödvändigtingående äränfårinteförsändelse somvara mer

stycket39 § förstakvarsyfte börgranskningensvtillhänsyn vara
skall den intagneparagrafandra stycket iEnligtlagförslaget. samma

detförsändelse,ellerbrevöppningvidnärvarande omannanavvara
förekommer relativtdetvi inhämtatvadEnligtkan ske.lämpligen

frånellertillförsändelsenärvarande dåintagen ärsällan enatt en
förenatdetgrund isin ärallmänhet haiDetta atthonom öppnas. synes
riksan-vid desärskilt störresvårigheter,praktiskabetydandemed

för-öppningvidnärvarandeintagnadelåtastalterna, avatt vara
intagen,nödvändigtdet intemeningEnligt vår är attsändelse. somen

kontrollen.vidnärvarandeförsändelse,kontroll ärföremål förblir av
kontrollen harinformerasgivetvisden intagne attskallDäremot om

anträffats kontrol-vidnågotlämnasvidareInformation börskett. om
len.

föremålotillåtnaoftarelativtnämnts,förekommer, attDet som ovan
angivnaKvaLstyckettredje§i 27kontroll. Denvidanträffas en

därföroch börutformninglämplighasituationerdessaförregeln synes
lagstiftningen lagförslaget.styckettredje33 §till denöverföras nya

bestämmelse28 §finns iredovisatshar omSom närmare enovan
skriftligtgällaskallbrevgranskning även annatreglernaatt om

stadgandefinns vidareparagraf attmeddelande. I ett omsamma
sammanslutninggällerbrevgranskning ävenbestämmelserna avom

Även lagstiftningendenöverföras tillregler bördessaintagna. nya
lagförslaget.§40

benämningengenomgående använtsharlagförslagetupprättadedetI
vanligagivetvisHäri inryms ävenförsändelse.

Besök9.3

bestämmelserGällande9.3.1

paragrafen följande.stadgasKvaL. Ii 29 §besök finnsReglerna om

ske.kanlämpligendetutsträckningdenbesök ifårIntagen mottaga
isäkerhetenäventyrabesök är ägnatfår attHan mottaga som

ellersamhälletianpassningmotverka hanskanelleranstalten som
underintagenOmellerför honomskadatilleljest enannan.vara

fårintafrån andraavskildhållsdisciplinärendeutredning na,ettav vändigtoundgängligen nödetmånbesök i den ärockså vägrashan
skallutredningen inte äventyras.syftet medför att

i slutenintagenden ärbedömningenförTill underlag somav om
förvägskall ibesöksärski1tfall fâskall iriksanstalt emottaett

misstänkt förellerdömts ärbesökande hardenundersökas om
ochbehövsdetutsträckningdenverksamhet. Ibrottsligallvarlig

hansinhämtasocksåupplysningarskallkan skelämpligen om
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personliga förhållanden i övrigt. Vad har gäller ej, isagtssom nu
den mån det uppenbartär obehövligt på grund den besökandeattav

känd ellerär skäl.annatav
Till underlag för bedömningen den intagenär iav om som annan

anstalt slutenän riksanstalt skall i särskilt fall få besökett ta emot
får sådan kontroll i andra stycket i denen göras man detsom avses

påkallatär säkerhetsskäl.av
Tjänsteman vid anstalten skall närvarande vid besök, detvara om
påkallatär med hänsyn till säkerheten. Vid besök advokatav sombiträder den intagne i rättslig angelägenhet får tjänsteman närvara

endast advokaten eller den intagne begär det.om
Som villkor för besök kan säkerhetsskäl föreskrivas denav att

besökande underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbe-
siktning eller medger undersökning väska, kasse ellerav annat
dylikt han vill medföra vid besöket.som

Huvudregeln i paragrafen såledesär intagen får besökatt ta emoten
i den utsträckning det lämpligen kan ske. Tanken bakom detta
stadgande detär är väsentlig betydelse för de intagnaatt av att ta emot
besök, eftersom det minskar isoleringen och främjar deras möjligheter

knyta och vidmakthålla värdefullaatt kontakter med människor utom
anstalten. Uttrycket i den utsträckning det lämpligen kan ske intetar
sikte på den besökandes lämplighet syftar endast de praktiskautan
förutsättningarna för mottagning besök vid anstalten.av

bestämmelsenI har däremot gjorts undantag för vissa fall då det av
andra skäl än kan finnasnämnts grundad anledning vägrasom nyss att

besök. Dessa undantag knyter i huvudsakett till den besökandesan
eller relationerna mellan denne och den intagne. Underperson

förarbetena till KvaL framhöll departementschefen det måste finnasatt
möjligheter hindra besök elleratt kansätt ägnatett annatsom vara

säkerhetenäventyra i anstalten.att Men till skillnad från vad som
gäller i fråga brevgranskning tillmäts inte enbart säkerhetssyn-om
punkter betydelse. Det finns sålunda möjlighet hindra besökatt som
framstår klart olämpligt från resocialiseringssynpunkt. Det gällersom
här besök kan motverka den intagnes anpassning i samhället ellersom
eljest till skada för honom eller Departementschefenvara annan.
underströk tillämpningen dessa begränsningsregleratt börav vara
restriktiv, särskilt i viss mån kan neutralisera riskernasom man ettav
visst besök låta det ske under bevakning. Prop.att 1974:20genom s.
142.

Enligt 50 § KvaL får intagen under utredningen i disciplin-en ett
ärende tillfälligt hållas avskild från andra intagna i den mån det är
oundgängligen nödvändigt för syftet med utredningen inte skallatt

Kanäventyras. den intagne inte hållas avskild i anstalten, får han
enligt paragraf placeras i häkte, detta lämpligareär änsamma attom

förshan tillöver anstalt. Tidigare fanns inte något lagstödannan att
intagen,vägra hölls avskild enligt nyssnämnda bestämmelse ien som

KvaL, ha kontakt med andra brev, besökatt eller telefonsamtal.genom
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1991 har ikraft den januariträdde i llagändringGenom somen
i dis-intagen,möjlighet§ införts vägrai 29KvaL ettatt somen

förarbetenabesök. Underavskild från andra intagna,ciplinärende hålls
tid dethänsyn till den kortadepartementschefcn med ärframhöll att

disciplinärendegrundavskildhet pådetta sammanhangifråga avom -
inskränkning deytterligaredenhögst fyra dagarfår i möter avvara -

därigenom skermed andrakommuniceramöjligheterintagnas att som
synpunkthumanitärfrånallvarliga betänkligheterinte några t.ex.

198990:154 32.prop. s.
paragrafen årinfördes itredje styckenai andra ochBestämmelserna

Ändringarna detskulle skärpaskontrollen närsyftade till1982. att
hadesammanhangdet i skildaBakgrundenbesök.gällde attvar

främst narkotikade otillåtnadelframkommit att stor varoren av --
Vidaremed besök.i sambandöverlämnasin i anstalternakommersom

förfall utnyttjadesi vissabesöken ocksåframkommithade det att
verksamhet. Departe-i brottsligeller medverkanplanläggning av
förhållandevis strängdärför klarlagtmentschefen fann det att en

vadanstalternabesökatillåtssåväl dekontroll som avpersoner somav
Enligt198182: 141 41.upprätthållasmedför prop.måstebesökare s.

besök tillför bedömningenskall till underlagstycketandra enav om
fallet i förvägsärskildamedges i detriksanstalt böri slutenintagen

förmisstänktför ellerbesökande har dömts ärdenundersökas om
skelämpligen kanochdet behövsverksamhet. den månIbrottslig

personligabesökandesdenupplysningarockså inhämtasskall om
dock inteKontroll behövernarkotikamissbruk.förhållanden, t.ex. om

besökandedengrund ärobehövligt påuppenbartdetske är attavom
får kontrollstycket göras ävenEnligt tredjeskäl.känd eller annatav

eller ilokalanstalteri slutna öppnatill intagnabesökandefrågai om
säkerhetsskäl.påkallatdetanstalter, ärnär av

fåfrämst tillnaturligtvissyftarbesökande i anstaltKontroll attav
ellernarkotikahanteringiinblandadden besökande ärkännedom om
dendåsärskilt intresseverksamhet. ärliknade brottslig Av omannan

föremål förfängelsestraff eller.avtjänar ärbesökande annat sam-
centralafinns i detdet slagetUppgifter härhällsingripande. av

ocksåpolisen. Detoch hos ärfrivårdenkriminalvårdsregistret, hos
iaktdömdesinnehållet i denjämtekällorfrämst dessa som--

uppgifterbehövs,detpolisen kan,utnyttjas. Från närpraktiken
medellerpolismyndighetertelefonsamtal med berördainhämtas genom

rikspolisstyrelsen.
fallnaturligtvis frånvarierarbehöveringående kontrollenHur vara

upplysningarofta deanförvantergällerfall. Då det näratill t.ex. anses
ocksåAkten kantillfyllest.intagnes aktfinns dessa i den varaomsom

andraupplysningarvärdefullafall innehållai många personer somom
besökandeden ärframgåDet kanbesöka den intagne.vill attt.ex.

intagne.till denrnålskamrathar varittidigaremissbrukare eller hanatt
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För skall känd för anstalten krävsatt inteen person anses att
anstalten har ingående kännedom den besökandesen om person.
Självfallet sålundaäger tjänsteman inom kriminalvårdsverket alltiden
tillträde till anstalterna. Då det gäller andra skall besökapersoner som

intagen i tjänsten, exempelvis personal vid arbetsförmedling,en
tjänsteman vid socialtjänsten eller måste detpräst, tillfyllest attvara
anstalten han den tjänstemanär han sig förvet att utger att vara.
Detsamma bör gälla för övervakare och besökare från kända, ideella
organisationer. Detta hindrar inte dessaäven undantagsvisatt personer
bör kontrolleras, anledning till kontroll föreligger.om

De har godkänts för besök förtecknas, så beslutetpersoner som att
tillgängligt för allär personal vid anstalten. Normalt ingengörs ny

kontroll inte omständigheter inträffat beträffande den be-om nya
sökande.

En intagen måste i god tid före besök framställangöra häromett en
till anstaltschefen. Den intagne underrättas i samband härmed attom
de han sig vilja ha besök kommerpersoner som attuppger av

Ävenkontrolleras. den tilltänkte besökaren bör lämpligen underrättas
i den utsträckning det kan ske olägenhet.utan

Vid bedömningen besök kan medföra fara från säker-ettom
hetssynpunkt, motverka den intagnes anpassning i samhället eller eljest

till skada för honom eller självavara annan anses personer som
fängelsestraffundergår eller föremål för kriminalvårdär i frihet inte

böra besöka intagen, inte den besökande anhörig tillär nära denen om
intagne. Inte heller bör tillåtelse till besök lämnas ärpersoner som
misstänkta för brott eller missbrukar narkotika, i den mân sådana
omständigheter kan Personerutrönas. tidigare har varit straffadesom

där påföljden upphört och inte misstänkta förär brottmen som nya
eller missbrukar narkotika i princip få besöka intagna.som anses
Undantag bör givetvis göras den besökande och den intagnet.ex.om
vid tidigare tillfälle begått brott tillsammans och det finns anledning att

besök skulle utnyttjas till planera brott.attanta ett att nya
Starka humanitära skäl talar makavägra eller make,emot att en

fästman eller fästmö eller sambo besök. Detsamma gäller föräldrar.
Det torde nämligen regelmässigt leda till skadliga verkningar för den
intagne han avskärmas från personlig kontakt med sina näraom
anhöriga under lång tid. förarbetenaI till den aktuella bestämmelsen
framhöll departementschefen de humanitära hänsynen väger såatt tungt

nyssnämnda anhöriga regelmässigt tillåtasbör besöka intagnaatt att
sådanaäven omständigheter föreligger i fall skulle haom annatsom

medfört besöket hade vägrats prop. 198182: 141 43. Det sagdaatt s.
hindrar självfallet inte besöksförbud kan meddelas för kortare elleratt
längre tid för närstående har försökt smuggla int.ex. atten som
narkotika. Kontrollen i samband med sådan närståendes besök kanen
intensifieras. Den intagne skall, finnsdet anledning hantro attom
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besök.sådantefterkroppsbesiktigasotillâtet, ettnågotmottagit
besök.dessasamband medistickprovsviskanKroppsbesiktning göras

förekomma.ocksåkanbesökBevakade
besökdvs.besök,bevakats.k.reglerfinnsstycketfjärde29 §I om

skall närvaran-Tjänstemankriminalvårdstjänsteman. varai närvaro av
Departementschefensäkerheten.tillmed hänsynpåkallatdet ärde om

bevakningbestämmelsenaktuelladen atttillförarbetenaiunderströk
obehagdettillmed hänsynundantagsfall,iendast somförekommabör

1974:20inblandade prop.samtligaförinnebärakankontrollsådanen
rättsligiintagnedenbiträderadvokatbesökVid143. somavs.

eller denadvokatenendastnärvarafår tjänstemanangelägenhet om
juristbiträdandedepartementschefen ärEnligtdet.begärintagne

sammanhang.förevarandeiadvokatmedlikställaalltidadvokatbyrå att
säkerhetsåtgärdervilkaregleratfinnsstyckesista somparagrafensI

besökandefå ske. Enskallbesökförvillkorföreskrivas attkan som
Dessakroppsbesiktning.ytligochkroppsvisitationunderkastaskan

förutsättningunderochsäkerhetsskäldirektaendastfår skeåtgärder av
han,undersökningen. Vägrarpåmedgårfrivilligtbesökandedenatt

väska,undersökningocksågällerRegelninte avbesöket ägafår rum.
medföra.villbesökandedenliknandeellerkasse som

undersöktesdenkontrollendastprincipiinnebärKroppsvisitation av
granskningytliginbegriperkroppsbesiktning enavYtligkläder. en

besökandedentillsâkanUndersökningen attkropp.persons
varefter denståochklädersinaallasig upp,ombeds att ta av
kroppendelardegranskarvisitationen somutför avtjänsteman som

Även granskas.fårarmhålorochhuvudhårfotsulorna.synligaär samt
intaundersökasskall attbe dentillåtetintedetövrigt är attI som

skallkroppendelarnadoldaförde ögatförställningarsärskilda avatt
munhåla ellerundersökahellerinte annanliksomiakttas attkunna

förnakna kroppundersöktes attdenberöraellerkroppshâlighet
denna.delarundersöka av

kroppsbe-ytligdepartementschefenframhöll attförarbetena enI
godtagbartför vad äröverskrida gränsenkundeinte somsiktning anses

åtgärden kansamtidigtunderströk attintegritetssynpunktfrån men
besökaskallexempelvisdenförpåfrestningallvarliginnebära somen

dennaundersökningar artbordebakgrundendenMotanhörig. aven
måstefalletsärskildai detrutinátgärder,tillutvecklas utanfåinte

falldebefogad. Iundersökningenbedömning görasalltid omaven
be-stycketförsta§enligt 52 attgällerfalletbedömssådå cvara

åtgärdenmedändamåletingående änfårinte görassiktningen mer
departementschefenanfördealltid,således av-bordeDetkräver.

kroppsbe-ytligadenfallförekommande prövasislutningsvis, om
undersökningvissatill t.ex.moment,kan begränsassiktningen att avse

otvivelaktigtvilkenbeträffandekontrollåtgärdperuk,huvudhår enav
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särskilt praktiskt behovett har gjort sig gällande. Prop. 198182: 141
44.s.
Det kan anmärkas i 52 § andraatt stycket finns reglerc om vem

får verkställa eller bevittna ytlig kroppsbesiktningsom kvinna.av en
Kriminalvårdsstyrelsens regler besök finns i 82-94 §§ anstalts-om

föreskrifterna. Av dessa bestämmelser framgår bl.a. följande.
Anstalten fattar beslut besök. Varje intagen skall på lämpligtom sätt
upplysas anstaltens regler för besök. Besök förutsätterom den intagnes
medgivande. Barn i åldern 2-14 år får efter prövning besökanoggrann

intagen, under förutsättning denneen barnetsär förälderatt eller
vårdnadshavare eller barnet under längre tid sammanbott med honom.
I andra fall skall det finnas särskilda skäl till besöket. Ungdomar i
ålder 15-17 år får inte besöka intagen sin vårdnadshavaresutanen
medgivande. En besökande skall legitimera sig, han inte kändärom

personalen vid anstalten. Besök skallav äga i särskilda besöksrumrum
eller i lämpligtannat En besökandeutrymme. får således normalt inte
tillträde till intagens bostadsrum. Den besökandeen skall före
sammanträffandet med den intagne informeras vad han får medföraom
vid besöket. Om det bedöms nödvändigt den besökande kroppsvisi-att

skall undersökningteras, de tillhörigheter han önskar medföra vidav
besöket ske i hans närvaro. Andra tillhörigheter får inte undersökas.
Dessa skall förvaras på betryggande Denett sätt. besökande skall
upplysas han inte villatt, underkasta sig kroppsvisitation,om om han
har möjlighet avlägsna sigatt träffa den intagne.utan Föremålatt som
den besökande önskar lämna till den intagne skall handtas om av
vakthavande tjänsteman. Denne skall undersöka föremålen och därefter
överlämna dem till den intagne. Om narkotika, eller annat,vapen som
den intagne kan skada sig själv eller med, påträffas vid visitationannan

besökande, skall anstaltsledningenav underrättas. Enligtgenast
anvisningarna skall därefter polisanmälan göras. Den besökande får
inte sammanträffa med den intagne. Vid misstanke besökandeattom
har sådant föremål nämnts på eller i kroppen och har försom nyss
avsikt överlämna detta tillatt den intagne, skall anstaltsledningen

underrättas. Vid besök,genast utomstående skall hänsyn deav tas
intagnas anonymitetsskydd. Besökare får inte fotografera inom an-
staltsområdet tillstånd. Vid bevakatutan besök skall samtal föras på
språk, förstås den närvarande tjänstemännen. Vidsom behov skallav
tolk anlitas.

överväganden9.3.2 och förslag 41-43 §§ lagförslaget

Den intagenär i kriminalvårdsanstalt lever särskiltsom frihetsbe-om-
rövandet sträcker sig längreöver tid isolerad från omvärlden.en -
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skäl till medintagnamed andra inskränker sig naturligaKontaktema av
väsentlig uppgiftpersonal. denna bakgrund har besökenoch Mot atten

och för honombåde för mildra den intagnes isoleringfylla attatt ge
förpositiv betydelse hansmöjlighet knyta kontakter kan haatt som

gäller givetvis främst besökåteranpassning i samhället. Detta näraav
kanövervakare och andraanhöriga även personer som varamen av

i sammanhanghjälp. särskilt dettaintagne till En ärden utsatt grupp
anhöriga i Sverige. Detutvisade och inte har någrautlänningar, ärsom

utomstående,möjligt så någonviktigt detär t.ex.att attarrangerasom
organisationer, besöker den intagne.för ideellaföreträdare

för bryta deotvivelaktigt värdeMedan besöken således är attav
samhället, vållaranpassning iisolering och underlätta derasintagnas

skildaproblem. Som iemellertid kriminalvårdende även stora
anstalternarkotikasituationen i mångasammanhang har påpekats inger

olikamängdNarkotikan smugglas in i anstalterna på sätt.stor enoro.
tillMöjligheternaden viktigaste införselvägarna.Besöken är en av

förvaras narkotikanbegränsade. Oftakontroll besökarna tämligenärav
inte upptäckasDärigenom kan denuppstoppad i någon kroppshålighet.

får underkastaseftersom besökare intekontroll besökare,vid av enen
besökareoch hanskroppsbesiktning. Sedan den intagneytligänannat

frambesökaren lättanstaltspersonalen, kanlämnats taensamma av
i sinkanden till den intagne. Dennenarkotikan och överlämna tur

kroppshålighet. Omden i någonsvälja narkotikan eller stoppa upp
denlång tid, innanvilket det vanligaste, kan detnarkotika sväljs, är ta

bevakningenDettaden naturliga vägen.kommer gör attut av en
utomordentligtnarkotika blirsvalt nedkan misstänkas haintagen som
för oavbrutenföremålkontrollerade måsteresurskrävande. Den vara

kontrollerdenlätt insetillsyn dygnet Det är typenattrunt. att av
i princip kanförekommande, ochförhållandevismåste bli sparsamt

bestämda misstankarfinns mycketkontroll ske enbart detsådan när att
nedsväljning. lnsmugglingföreligger någon form smugglingdet genom

särskildnarkotika. Enbetydande mängderkanpå detta sätt avse
narkotikamissbrukareinte alltid aktivasvårighet det ärär att som

inteintagnakan i ställetför smugglingen. Det göras somavsvarar
för likadärför blir föremåloch intemissbrukar noggrannasom

imedverkaintagna kan förmåsIcke missbrukandekontroller. att
hot fysiskt våldMycket tyder ärsmuggling olika sätt. ettatt om

påtryckningsmedlen.sammanhanget viktigastede iav
vill försvåra in-verkligenuppfattningvárDet är att om man

kontrollmöjlighetemaanstalterna måstenarkotika tillsmugglingen av
narkoti-mycketanstalter, det förekommermed besök i däri samband

påtagligt.ka, skärpas
anstalterna. I mångai de slutnanarkotikaFörekomsten är störstav

Nöd-narkotika.aldrig någonfinns sällan ellerlokalanstalteröppna
därför ske i devid besök börskärpningar kontrollrutinernavändiga av
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slutna anstalterna. När det gäller de slutna anstalterna föreligger inte
någon egentlig skillnad mellan riks- och lokalanstalterna. Tvärtom har

fåttvi det intrycket narkotikaproblemet svårare bemästraär iatt att
vissa de slutna lokalanstalterna i motsvarande riksanstalter.änav

Enligt gällande regler kan villkor för besök säkerhetsskälnu som av
föreskrivas den besökande underkastar sig kroppsvisitation elleratt
ytlig kroppsbesiktning eller medger undersökning väska, kasse ellerav

dylikt medförahan vill vid besöket. Det torde knappastannat som
kunna komma i fråga underkasta besökande omfattandeatt en mer.
kontrollåtgärder. Det skulle sannolikt leda till många i och för sigatt
angelägna besök inte skulle bli av.

Visserligen innebär vårt förslag beträffande kontrollåtgärder mot
intagna viss skärpning det gäller möjligheterna företanär atten
kroppsbesiktning på intagen se vidare avsnittet kontrollåtgärderen om

intagna. Som emellertid kroppsbesiktning förnämnts ärmot attnyss
intagenutröna har svalt främmandenågot föremål så resurskrä-om en

undantagsfall.vande den undersökning kan enbart igörasatt typen av
Skärpningarna reglerna måste i stället sikte förhindrapåta attav att
narkotikan huvud överlämnaskanöver från besökare tilltaget en en
intagen. Här spelar den förtida kontrollen besökarna roll.storav
Genom huruvida besökareutröna dömd för narkotikabrottäratt en
eller känd missbrukare, kan många olämpliga besök förhindras
Emellertid går det inte bortse från kontroller iatt att trots noggranna
förväg, medför många besökare narkotika.

Som anförts fyller besöken viktig uppgiftnär det gäller attovan en
bryta de förintagnas isolering och underlätta deras återanpassningatt
i samhället. Det kan därför inte komma i fråga minska möjlig-att
heterna till besök. Vad i stället bör i sammanhangetövervägas ärsom

inte besöken vid de slutna anstalterna i utsträckning vadstörre änom
fallet bör ske underär kontrollerade former. Enligtsom nu mer nu

gällande regler förekommer bevakade besök, dvs. besök då en
anstaltstjänsteman närvarade, endast i undantagsfall. Vidär våra besök
i kriminalvårdsanstalter och andra kontakter haft med företrädare för
kriminalvården frånhar håll framförtsmånga tanken flera besök änatt

varaför närvarande borde bevakade för minska möjligheterna tillatt
insmuggling narkotika.av

Dessa synpunkter i föreningen med den bestämda målsättningen att
förekomsten narkotika i de slutna anstalterna ovillkorligen måsteav
minskas har gjort övertygade kontrollerna bör skärpas inteattoss om
bara före och efter besök framför allt under besöken.utan

Bevakade besök kan enligt gällande regler ske enbart attnu genom
kriminalvårdstjänsteman närvarandeär under besöket. Om antalet
besök föremål förär någon kontroll skall öka i påtagligsom ut-
sträckning måste andra kontrollsystem kunna användas. Det enda

härvid sig realistiskt besöksrummen utformasär såsystem ter attsom
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fysisk kontaktinte kan ha någonintagne och den besökandedenatt
besök inte jämförbarkvaliteten i sådantvarandra. Självfalletmed är ett

narkotika inte smugglaså andra sidan kannormalt besök,med ett men
anstalten.in i

andelen kontrolle-kommit till den slutsatsenhar viSammantaget att
kriminalvårdenbör ökas.i sluten anstalt Inom strävarbesökrade man

narkotikaberoendedifferentieringsåtgärder skiljaolikaefter att genom
anstalter ochslutnaberoende. I vissaintefrån sådanaintagna ärsom

missbrukare. Förprincip inte någrafinns därför ianstaltsavdelningar
kontrolleradeegentligt behovfinns ingetanstalterdenna typ avav

kontrollerade besökenligt meningbör vårbesök. Däremot vara
lämplignarkotika. Enförekommeranstalter, där dethuvudregel i

meddet behövsfår,Kriminalvårdsstyrelsenordning att omsynes vara
eller anstaltsav-anstaltordningen i visssäkerheten ellertillhänsyn en

anstaltsavdel-anstalt ellervid sådanbesluta de intagnadelning, att en
Kriminalvårdsstyrelsenkontrollerade besök.endastfårning ta emot

beslutregionchef. Ettbeslutsrätt tilldennakunna delegeratorde om
allasåledesavdelninganstalt ellerbesök vidkontrollerade avseren

bör meddelasbesökskontrollallmändär. Beslutintagnaär en-omsom
narkotikaberoende intagnaanstalter till vilkabeträffande sådanadast

i någonocksånarkotika förekommersigVisar detkoncentreras. att
kunnasådant beslutklientelsammansättning börmedanstalt annan

inteproblemetanstalten, integälla också denmeddelas tillfälligtatt om
Å andraanstalten.flyttas frånvissa intagnaåtgärdaskan attgenom
medanstaltbesökskontrollen hävas,bör den allmännasidan ettenom

tid.narkotikafri under längresignarkotikaberoende klientel visat en
kriminalvårds-antingen iKontrollerat besök sker närvaro av en

där den intagneförslag i besöksrumenligt vårtellertjänsteman ett--
varandra.kontakt medfysiskinte kan ha någonbesökandeoch den

besöket intevärdetkontrollenframhållit innebärviSom att avovan
kontrollerat besök gälleranstalt, därintagen iEnblir detsamma. som

besök detokontrolleratdärför medgesbör kunnaregel,allmän omen
fråga förränidock inte kommaskäl. börsärskilda Dettaföreligger
smugglar ininteden intagneövertygadanstaltspersonalen är attom

kontakt-medräkning. Detför ellernarkotika systemannansegen
kriminalvården kaninompå byggashållermannaskap att uppnusom

blir detdettaroll. Genomavgörandespela systemdärvid komma att en
de intagna.bedömningarindividuellabetydligt lättare göraatt av

regler fågällandeenligtliksomanstalt bör tai öppenIntagen nu
bör iNormaltkan ske.lämpligendetutsträckningibesök denemot

okontrolleratkanintefinnas intagnaanstalt inte emottaöppen som
Med hänsynförekomma.dock dettafall tordeenstakanågotbesök. I

kontrolle-anordnamöjlighetfinnasanstaltihärtill bör attäven öppen
besök.rat
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Både i och slutenöppen anstalt bör finnasdet möjlighet vägraatt
besök är ägnat säkerheten iäventyra anstalten eller kanattsom som
motverka den intagnes anpassning i samhället eller tillannars vara
skada för honom eller annan.

Enligt gällande regler skall besökande till intagen i slutennu
riksanstalt underkastas viss kontroll. Denna regel överförasbör till den

lagen och utsträckas till gälla alla slutna anstalter. Kontrollattnya
behöver dock inte ske det uppenbart obehövligt på grundär attom av
den besökande känd eller skäl.är I vissa fall kan sådanannatav
kontroll behöva beträffande besökaregöras även till intagen i öppen
anstalt. Ny lagstiftning bör därför medge anstalterna sådangöraatt
kontroll.

Den i 29 § KvaL nyligen införda bestämmelsen intagenattom som
föremål för disciplinutredningär kan besök, bör överföras tillvägras
lagstiftning.ny

Liksom enligt KvaL bör i princip alltid advokat, biträdersom en
intagen i rättslig angelägenhet, få träffa den intagne någonutan att
kriminalvårdstjänsteman närvarande. Inte heller någonär annan
begränsning i kontakten bör förekomma begäranpåänannat av
advokaten eller den intagne.

Lagförslagets regler besök finns i 41-43 §§.om

9.4 Telefonkontakter

9.4.1 Gällande bestämmelser

Reglerna intagnas telefonkontakter med utanför anstaltenom personer
finns i 30 § KvaL. Bestämmelserna har väsentligen utformats i
överensstämmelse med reglerna besök.om

första stycketAv framgår telefonsamtal mellan intagna ochatt
anstalten får i den utsträckningäga det lämpligenutompersoner rum

kan ske. En intagen kan förvägras telefonsamtal är ägnat attsom
säkerheten i anstaltenäventyra eller kan motverka hanssom an-

passning i samhället eller till skada för honom eller någonannars vara
Om intagen under utredningen disciplinärende hållsettannan. en av

avskild från andra intagna, får han också frånhindras kontakter med
andra telefonsamtal i den mån det oundgängligenärpersoner genom
nödvändigt för syftet med utredningen inte skall Dessaäventyras.att
regler överensstämmer, i allt väsentligtnämnts, medsom nyss
motsvarande regler angående besök.

I paragrafens andra stycket stadgas beträffande den denatt som
intagne önskar samtala med kan sådan kontroll i 29 § andrasom avses
stycket i den detgöras mån behövligt. Regeln alltså stöd föranses ger
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beträffandeföretaskontroll sombehov personvid entyp avatt samma
besökande.fråga ärtelefon närmed isamtalavill omintagen somen
omedelbarmedsammanhängerobligatorisk attintekontrollen ärAtt

falli deaktuelltkannarkotika inteexempelvis sominförsel varaav
knappallmänhetkontroll i ärförtiden meraliksomhär att enavavses

45.l98l82:l4ljmf.besökvidän s.prop.
påkallatdet ärstyckeparagrafens sistaföreskrivs i attSlutligen om

avlyssnalämpligt sättskall tjänstemansäkerheten,tillhänsynmed
intagnesmed denendastfårAvlyssning ägatelefonsamtal. rum

rättsligiintagnedenbiträderadvokatmedTelefonvetskap. som
medgivande.intagnesdenavlyssnasintefårangelägenhet utan

tele-stadgasanstaltsföreskrifter attKriminalvárdsstyrelsensI
riksanstaltoch attlokalanstalt samtöppeni omfinnasskallfonautomat

anstaltenskallfrigivningssituation,hanstelefonsamtal rörintagensen
kostnaden.försvara

lagförslagetöverväganden §44förslagoch9.4.2

telefon äroch värmeranhörigamedkontakt näranåMöjligheten att
frågaikommadärför inte attkanDetintagna.för debetydelsestorav

utredningsarbetetUndertelefon.samtala iintagnas rättinskränka de att
häromreglernaanledning attantaframkommitingethar ossgersom

ändras.bör
personalenviktstörstadet attpåpekas ärdockförtjänarDet att av

telefon.samtalar iintagnademedkontrolleraanstalternavid vemnoga
narkotikaaffärer görsmångafrån uppbortsesintenämligen attkanDet

telefonsamtal.vid

9.5 bestämmelserGemensamma

bestämmelserGällande9.5. l

beslutaintagenvissbeträffande omregeringenfårKvaL§31 enEnligt
medpåkallatdet är§§,25-30ibestämmelsernafrån omavvikelser

underden intagneförriskentilleller attsäkerhetriketstillhänsyn
innefattartill brottmedverkar an-anstalt somiverkställigheten

syften.politiskaförtvångellervâld, hotvändande av
restriktionersärskildabeslutmeddelaalltsåkan omRegeringen
intagenvissförtelefonsamtal somochbesök enbeträffande brev,

tillhör intagna.två grupper avaven
medpåkallatfallvisst äridetmeddelaskanrestriktionerSådana om

det ärsituationenden attNärmastsäkerhet.riketstill avseshänsyn
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mycket angeläget hindra intagen frånatt lämna hemligaatten ut
militära uppgifter han fått kännedom i samband med brottsligsom om
verksamhet.

Den andra intagna bestämmelsen sikte pågruppen sådanaärtarsom
kan befaras medverka i brott terroristkaraktär.som Det krävs i ochav

för sig inte den intagne dömts föratt våldsbrott terroristkaraktär förav
särskilda restriktioneratt skall beslutas regeringen. Vadav som

krävs detär påkallatär med hänsynatt till risken för den intagneatt
under straffverkställigheten medverkar till något sådant brott. Själv-
fallet har det för den riskbedömning terroristbrottsom storavser
betydelse den intagne avtjänar straff eller tidigare har dömts förom ett
sådant brott. Men iäven fall då den intagne inte har gjortett sig
skyldig till sådan brottslighet kan det med hänsyn till omständig-en
heterna finnas fog för befara denne medverkar iatt terrorist-att
brottslighet. Exempelvis kan denne ha gjort sig skyldig till någon helt

brott ändå misstänkastyp viljaannan begå brottav men att av
terroristkaraktär. Jmf. 1989902130 48.prop. s.

Denna bestämmelse tillämpas naturliga skäl mycket sällan. Ettav
förordnade enligt bestämmelsen kan ankommande ocht.ex. attavse
avgående försändelser skall granskas polisen liksom besök ochattav
telefonsamtal skall godkännas polis.av

överväganden9.5.2 och förslag 45 § lagförslaget

Det oundgängligen nödvändigt restriktioner mästesynes iatt göras
vissa speciella fall beträffande intagens kontakt meden utompersoner
anstalten. Bestämmelsen i 31 § KvaL har lagändringgenom en som
trädde i kraft den julil 1990 underkastats vissa ändringar. Vi har
under vårt arbete inte funnit något tyder på bestämmelsenattsom
redan bör bli föremål för ytterligare ändringar. Dennu bör därför
överföras oförändrad till lagstiftning på området.en ny
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Vistelse anstalt10 utom

Inledning10.1

anstalt före-de former vistelseavsnitt behandlasdettal utom somav
enligt KvaL.kommer

effekterskadligaskall utformas såi anstaltKriminalvården att av
kriminalvården vidtaVidare skallmotverkas.frihetsberövandet

Åtgärderi samhället.anpassningfrämja den intagnesföråtgärder att
utanförför tillvaronförbereda den intagneförockså vidtasskall att

omständig-vissaintagen kan underändamål kandessaanstalt. För en
olika formeranstalt. Deutanförtillstånd vistasfåheter att av

utevistelse för fritids-huvudsakiförekommer ärutevistelse som
enligt 34 § KvaL.och utevistelsefrigångpermission,aktiviteter,

Permission10.2

i denkriminalvårdsanstaltema harfrånpermissionerintagnasDe
kritik har huvud-Förekommandeofta ifrågasatts.debattenallmänna

gällande de intagnahar det gjortsslag. Delsvarit tvåsakligen attav
permissionemadetdelspermissionerna,sig undermissköter attanses

fängelsestraffet.urholkar
huvudsakligen årtillkompermissionreglerNuvarande genomom

korttids-antingenkriminalvårdsreform. Permission kanårs1974 vara
frigivningsperrnission enligt 33eller32 § KvaLpermission enligt

respektiveregelbundenivanligenindelas i sinKorttidspennission tur
förstås sådanpermissionMed regelbundenpermission.särskild

intagnesunderlätta densyftebeviljas ikorttidspermission attsom
inte föranledersärskilda skälsamhället. l den mån någraianpassning
återkommanderegelbundetslag påpermissioner dettabeviljasannat av

kvalifikationsti-straffetdelvissdömde avtjänatsedan dentider en av -
bl.a.permissionemaregelbundna ärmed deanstalt. Avsikteniden -
medfamilj ochmed sinkontakthålla vissskall kunnaintagnedenatt

förekommapermission kanSärskildutanför anstalten.livetsocialadet
anledning därtill.särskildföreliggerdetnär annan
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lO.2.1 Permission före 1974 års kriminalvârdsreform

Före 1974 års kriminalvärdsreform farms två slag permissioner,av
dels korttidspermission, under anstaltsvistelsen, dels långtids-som gavs
permission, avsedd övergångsform frånattsom var vara en an-
staltsvistelse till frivärd.

Om fara för missbruk inte föreliggaansågs kunde intagen tillstånd
besöka närstående svårt sjuk eller vidatt närvara närståen-som attvar

Ävendes begravning. i andra fall då det med hänsyn till anstaltstidens
längd eller eljest fanns starka skäl för det, kunde den intagne lämna
anstalten för viss tid. Genom vårdcirkulär, 61949, skildeett nr man
beträffande korttidspermission mellan regelbunden permission, som
kunde förekomma vid längre anstaltstid, och särskild pennission, som

Ävenkunde beviljas det fanns starka skäl för permission. denom om
författningstext reglerade möjligheterna till korttidspermission isom
sak hade varit oförändrad sedan år 1945, hade antalet korttidspennis-
sioner ökat Dettaavsevärt. ansågs bero på Kriminalvårdsstyrelsensatt
praxis hade blivit beträffandegenerösare rekvisitet starka skäl.

fannsDet i 1965 års behandlingslag särskilda bestämmelser om
långtidspermission. Enligt dessa kunde den intagne få tillstånd att
lämna anstalten för tid högst fjorton dagar, det ansågsen av om
erforderligt för han skulle kunna ordna sin situationatt inför frigiv-
ningen.

Kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården

Beträffande intagnas möjligheter till permission anförde KAIKi
betänkandet SOU 1971:74 Kriminalvård i anstalt s. 154-158 bl.a.
följande. Det antalet förekommande korttidsperrnissionerstora
medförde risker för missbruk. Vid bedömning det lämpligtav om var

ytterligare utvidga perrnissionsinstitutet borde hänsynatt i första hand
till behandlingsfördelama med utvidgat permissionsinstimttas om ett

kunde riskernauppväga med utvidgning. De behandlingsmässigaen
erfarenheterna från de regelbundna permissionerna för intagna med
längre anstaltstider fick enligt KAIK övervägande positiva.anses vara -
Genom de intagna hade något näraliggande framatt inattmera motse
frigivningen, torde den psykiska anstaltsvistelsen innebar hapress som
minskat. Man kunde därför den intagne blev positivtanta att mera
inställd till anstaltsbehandlingen och sin rehabilitering. Genom de
regelbundna permissionerna kunde den intagne hålla betydelsefullen
och direkt personlig kontakt med sina närstående och yttervärlden i
övrigt. kundeDetta enligt KAIK bidra till minska skadeverk-att
ningarna anstaltsvistelsen och underlätta den intagnes övergång tillav
livet i frihet. Enligt kommittén övervägde de behandlingsmässiga
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Varjenackdelar.desspermissionerregelbundnamedfördelarna
denbedömningindividuelldock föregåsbordepermission avenav

föreligga.kundesäkerhetsrisk som
lagtextenkommitténföreslogpraxisdåvarande atttillanslutningI

såvälanvändningutvidgadmedgavdensåutformas avborde att en
regel-Beträffande dekorttidspermissioner.särskildaregelbundna som

behandlingen,led iavsågs utgöra ettpermissionerna,bundna som
kravformelltupprätthållanödvändigt ettintekommittén det attansåg

KAIKföreligga.skullemissbrukförfararingaelleringenatt
gjordesmissbrukförfaraeventuellbedömningdockförutsatte att aven

beviljades.permissioninnan
kommitténansågskälsärskilda attkorttidspermissiongälldeVad av

eller ringaförelåg ingendetkrävasbordefortsättningeni attdet även
innebärakundepermissionensärskildamissbruk. Denförfara

kundepermissionsådanpermissionsmissbruk. Enförriskeravsevärda
bildamöjlighetfunnitsdetinnan attanstaltstidenbörjanaktuell ibli av

intagne.denuppfattningsig omen
förvänt-KAIKenligthade motsvaratlångtidspermissionInstitutet

villeanvändbarhetdessökainförande. Fördess artbakomningarna
villeDessutomdagar.fjortontidsbegränsningenkommittén slopa om
ellerfängelsevidmöjlighetinförasskulle attdetkommittén enatt

villkorligfördagtidigasteföreredanlångtidspermissionintemering ge
denSkäletanstalt. attvårdtill geövergång vareller utomfrigivning

utanförbehandlingsmöjlighetvissutnyttjamöjlighetintagne att
syfte.rehabiliterandeilångtidspermissions.k.anstalten,

Kriminalvårdsberedningen

1972:64SOUbetänkandetanförde iKriminalvårdsberedningen
1974 årsförgrundtillliggakom212,Kriminalvård s. attsom

Korttidspermissionernapermissioner. varföljandebl.a.reform, om
förochanstaltstillvaroneffekterskadligaförhindraförvärdefulla avatt
ochanhörigamedkontaktenbehållamöjlighetde intagna attatt ge
förreservationMedresocialisering.till derasbidrakundeandra som

hade skärpts1972korttidspennission årbeviljandeförreglerna avatt
synpunkterKAIK:siberedningeninstämdekategorier intagnavissaför

korttidspermission.rörande
intemeringellerfängelsetilldömtsdeförslag ävenKAIK:s att som

ansågrehabiliteringssyfteilångtidspermissionfåkunnaskulle
kundeordningsådanEttvärdefullt.Kriminalvårdsberedningen vara

förmöjlighetervidgadebetydligtanstaltsvårdenberedningenenligt ge
ledutgörakunde även ettDetrehabiliteringsverksamhet.planmässigen

långtids-sådanaGenomfrivård.ochanstalts-mellanintegrationeni
ochskapabl.a.beredningenenligt merkunde nyapennissioner man
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differentierade möjligheter till vård narkotikamissbrukare. Omav
anstaltsvistelsen förkortades med hjälp långtidspermission, skulleav
det emellertid kunna påföljdenstunna allmänpreventivaut effekt. En

planering, tillsammans mednoggrann upprätthållna krav på efterlevnad
pennissionsvillkoren, skulle emellertidav kunna effektiv kontrollge en
permittentens livsföring och förbättraav förutsättningarna för hans

rehabilitering. Beredningen instämde i också i KAIK:sstort förslagsett
långtidspermission förberedelseom för frigivning.som

lO.2.2 Nuvarande ordning

Gällande bestämmelser

För underlätta anpassningenatt i samhället kan intagen enligt 32 §
första stycket KvaL beviljas tillstånd länma anstalten föratt viss kort
tid korttidspermission, det inte föreligger påtaglig fara för fortsattom
brottslig verksamhet eller avsevärd fara för missbruk. Vid dennaannat
bedömning skall särskilt beaktas den intagne har nyttjat ellerom
förfarit olagligt med narkotika inom anstalten eller giltigt skälutan
vägrat lämna urinprovatt enligt 52 d Korttidspermission får enligt
andra stycket i paragraf ocksåsamma särskild anledningges, om annan
föreligger än i första stycket. Intagensom ianges 7 § tredjesom avses
stycket får inte beviljas korttidspermission enligt 32 § första stycket
och får i övrigt beviljas korttidspermission endast synnerliga skälom
föreligger. För korttidspermission får ställas de villkor som anses
erforderliga beträffande vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat.Är tillsyn behövlig, får detnoggrann föreskrivas den intagne underatt
permissionen skall stå under bevakning. Intagna i 7 § tredjesom avses
stycket skall vid permission alltid stå under bevakning.

I l2 § andra och tredje styckena KvaF finns vissa restriktioner
beträffande korttidspermission enligt 32 § första stycket KvaL. Enligt
dessa bör det föreligga särskilda skäl, sådan permission skallom
beviljas intagen dömts till fängelse i lägst två årsom och ännusom
inte har avtjänat månader straffet. Har den intagnesex varit häktadav
inräknas häktningstiden; Kriminalvárdsstyrelsen kan dock föreskriva

viss tid straffetatt bör ha avtjänats i anstaltav innan permission
beviljas. Intagen dömts till fängelse i lägstsom två år för s.k.
terroristbrott bör enligt 12 § tredje stycket KvaF inte beviljas sådan
korttidspermission än det finnsannat särskilda skäl härför.om

Vad gäller frigivningspermission föreskrivs i 33 § KvaL i lydelse
trädde i kraft den juli1 1993 1993:203som intagen till förbe-att

redande frigivning kan beviljas permissionav under viss längre tid
frigivningspermission. Sådan permission fâr inte beviljas för tid före
den dag då villkorlig frigivning kan komma i fråga. För frigivnings-
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permission får ställas de villkor kan erforderliga beträffandesom anses
vistelseort, anmälningsskyldighet eller annat.

Tid för vistelse utanför anstalt, bl.a. permission enligt 32 eller 33 §§
enligt inräknas i verkställighetstiden,skall 39 § inte särskildaKvaL om

talar det.skäl mot

Anstaltsföresknjiema

finns ytterligareanstaltsföreskrifterna KVVFS 1990:1097-120 §§I
Åter-gäller bl.a. följande.bestämmelser permission. Enligt dessaom

permission får beviljaskorttidspermission regelbundenkommande
fängelsestraff lägst två månader ochavtjänar påintagen ett somsom

stycket Regelbundensärbehandlas enligt 7 § tredje KvaL.inte
föregås individuellt bestämd kvalifikationstid.permission av en

föreskrivs anstaltsföreskrifterna bl.a.gäller kvaliñkationstid iVad
beviljas först sedanRegelbunden permission får normaltföljande. en

normaltid.sammanlagda strafftiden avtjänats, s.k.fjärdedel denav
förlängsåterfall eller missbrukförhöjd risk för i brottVid annat

åklagarmyndighet handlagtkvaliñkationstiden. polis- ochDen som
för information, det inteärendet rörande den intagne kontaktas ärom

fängelsestraffanstalt, avtjänarobehövligt. Intagen i öppen ettsom-
bestämmelsernafår hinderunderstiger två år, utan omavsom

kvalifika-regelbunden permission redan efternormaltid beviljas en
och två månadermånad, strafftiden högst år,tionstid är etten omav

får dock inteRegelbunden permissionstraffet överstiger år.ettom
månad har avtjänats i anstalt. Intagenbeviljas förrän minst somen

får beviljas regelbundenfängelsestraff på åtta åravtjänar änett mer
avtjänarefter normaltid år. För intagenpermission två ettsomen av -
anstalt kanfängelsestraff lägst år-eller placerad i slutenpå två ärsom

gällande normalti-beviljas före den för honomregelbunden permission
härför. avtjänarföreligger särskilda skäl Intagendetden, somom
beviljas regelbunden perrnis-lägst två får regel intefängelse i år som

avtjänats. Vid fängelseförrän månader verkställighetension sex av -
permission tidigast efter tvåfår beviljas regelbundenlivstid intagenpå

verkställigheten.och månaderår sex av
lokalanstalt ellerintagen ianstaltsföreskrifterna vidare-attI anges

permissionfår beviljas regelbundenriksanstalt regelöppen nysom
i sluten riksanstaltefter föregående permission. Intagenmånadförst en

permission först två månaderbeviljas regelbundenregelfår nysom
permission får beviljasRegelbunden inteföregående permission.efter

Regelbundenföre Villkorlig frigivning.de två sista veckornaunder
jul-, ellerförskjutas till nyårs-permission får i viss utsträckning

trettondedagshelgen.
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När regelbunden permission beviljas första gången får, enligt
anstaltsföreskrifterna, permissionen omfatta högst 48 timmar. När
permission därefter beviljas får den omfatta högst 72 timmar. Intagen,

har frigång, kan få återkommande komidspermission något oftaresom
Åövriga intagna.än andra sidan då varjeär permissionsperiod

kortare.
Beträffande särskild permission i anstaltsföreskrifterna attanges

sådan får beviljas för intagen skall kunna ombesörja väsentligatt
angelägenhet, inte kan ombesörjas under regelbunden permissionsom
eller på Särskildsätt. permission får beviljas bl.a. förannat intagenatt
skall tillfälle besöka närstående svårt sjuk,är vidatt närvarasom
närståendes begravning, inställa sig vid domstol eller myndighet,annan
på bevaka sina intressensätt i rättslig angelägenhet ellerannat vidta
förberedelse inför frigivning. Särskild permission får också beviljas

medicinska skäl. Har intagen misskött sig innan han haft regel-av
bunden permission, krävs det därefter i vissa fall mycket starka skäl
för särskild permission.

Enligt anstaltsföreskrifterna kan intagen, det påkallatär medom
hänsyn till hans personliga förhållanden, få s.k. lokalanstaltsper-även
mission för besöka frivärdsmyndighet, sociala myndigheter,att
sjukvårdsinrättningar, övervakare, tilltänkt arbetsgivare eller annan

kan medverka vid förberedelser inför frigivningen. Innan lokalan-som
staltspermission beviljas skall det undersökas inte ändamålet medom
permissionen lämpligen kan tillgodoses i samband med regelbunden
permission. Intagen i lokalanstalt eller riksanstaltöppen vilken iär
regelbunden permissionsgång, får gång varje månad beviljas ävenen
s.k. besökspermission under högst timmar i samband med hanattsex

besök anhörig eller närstående. Om det intetar emot av annan
föreligger påtaglig fara för missbruk kan intagen beviljas s.k.
transportpermission för på hand till anstalt, han skallatt egen resa som
förflyttas till. Vid risk för missbruk eller för förbereda regel-attav
bunden permission, kan sådan permission föregås eller fleraav en
kortare s.k. träningspermissioner.

l anstaltsföreskrifterna finns vidare bestämmelser s.k. luft-om
hâlspermission, kortare bevakadär permission för minskaattsom en
skadeverkningar långa frihetsberövanden. Sådan permission kanav
beviljas intagen särbehandlas enligt §7 tredje stycket KvaL ellersom
den avtjänar livstidsstraff och har kvalifikationstid på lägstsom som en
tvâ år och månader. Vidare kan lufthâlspermission beviljas den försex
vilken regeringen meddelat förordnande enligt 31 § KvaL, den som
dömts för s.k. terroristbrott eller följdtill utvisning ellersom av av

anledning inte medges regelbunden permission. Innan s.k.annan
lufthâlspermission beviljas skall det bedömninggöras behov ochen av
säkerhetskrav i varje enskilt fall.
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anstaltsföreskrifternaipermission attplaneringBeträffande angesav
förriskenminskaförplanerasförberedas ochpermission skall atten

för-deskalluppmärksamhet ägnassärskildvarvidmissbruk,
de villkorochtillbringasskallpermissionenvilkaunderhållanden som

detellerpolismyndighet,På begäranställas.behöver annarsomav
perrnissionsortenpolismyndighetenskallerforderligt,bedöms

bevakadunderrättasskall alltidPolismyndighetenunderrättas. om en
fängelse itilldömtspermission för intagenochpermission somom

skall, enligtför brottdömtsden intagneHar mottvå år.lägst person
föreståendeunderrättasmålsägandenanstaltsföreskrifterna, enom

skallunderrättelse ävenSådanerforderligt.bedömsdetpermission, om
regelskallintagnedet. Denbegärmålsägande somlämnas somen

underrättelse.lämnadupplysas om
anstaltsföre-iföreskrivspermissionförvillkorgällerdetNär
villkordeställasskallkorttidsperrnissionfördet somskrifterna att

detFinnsmisskötsamhet.motverkaförnödvändiga enbedöms att
permission,underavvikakan kommaför intagenrisk attuttalad att

permissionenskallpermission,särskildbeviljasdet bör varatrotsmen
helaunderintagnedenpermissionbevakadMed attbevakad. menas

kriminal-minst tvåtillsynunderskall ståanstaltenutanförvistelsen av
till-vård- ochanstaltensskall tillhöraminstvårdstjänstemän, envarav

ordnad sättpermission är annatundertillsynsynspersonal. Om
permission.obevakadföreligger

verkstäl-underintagenvidareanstaltsföreskriftema attI somanges
elleranstaltenrymmafrånförsöktellerbrott,begåttligheten rymtnytt
efterpermissionregelbundenbeviljasfårpermission,efteruteblivit

försöketbegicks,brottet attfrån detmånader senastefyratidigast
återupptogs, intagenhan ärverkställighetenellerägde omrumrymma

riksanstalt äri slutenintagenriksanstalt. Förellerlokalanstalt öppeni
gjortverkställighetenunderHar intagenmånader.motsvarande tid sex

innehaft ellerringa,intepermissionsmissbruk ärtillskyldigsig som
berusnings-ellerläkemedelpåverkad annatvaritberusningssyftei av
detta utgörnarkotikapåverkadvarit attutannarkotika,medel än av

narkotika ellerför brukavsedda utanföremål ärinnehaftbrott, avsom
permission intefårdroganalys,förurinprovlämnaskälgiltigt vägrat

verkstäl-ellerbegicksförseelsenefter detmånadertvåförränbeviljas
ellerlokalanstalt öppeniintagenhan äråterupptogs,ligheten om

tid tillmotsvarandeuppgårriksanstalti slutenintagenFörriksanstalt.
månader.fyra
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Särregler för kriminalvárdsanstalterna Skogome, Tillberga och
Studiegárden

Särskilda regler för regelbunden permission tillämpas vid kriminal-
vårdsanstalterna Skogome, Tillberga och Studiegården. Intagen kan
erhålla regelbunden permission från kriminalvårdsanstaltema Skogome
och Tillberga från arbetets slut på fredagen till söndagkväll, medan
permissionstiden från Studiegården uppgår till 36 timmar. Som en
kompensation för dessa korta permissionstider erhåller de intagna
normalt permission med tätare intervall än förekommer.som armars
Intagen i kva Tillberga och Studiegården får permission vararman
vecka, medan intagen i kva Skogome kan få permission tredjevar
vecka.

Kriminalvårdsstyrelsens allmänna råd

Kriminalvârdsstyrelsen har utfärdat allmänna råd permission ARKom
1989:1. I dessa bl.a. följande regelbundenanges permission.om
Frågan permission efteravgörs samlad bedömning.om I första handen

prövningen siktetar på avgöra regelbundenatt permission överom
huvud kan komma ifråga,taget dvs. bedömning görs risken fören av
fortsatt brottslig verksamhet eller missbruk permission.annat Blandav
de omständigheter enligt de allmänna råden alltid börsom beaktas
nämns och omfattningenarten aktuell brottslighet, strafftidensav
längd, återstående tid till villkorlig frigivning och tidigare brottslighet.
Vidare nämns misstanke fortsatt brottslighet och den intagnesom
personliga förhållanden såsom ålder, personlighetsutveckling, social
förankring, förhållande till droger hans psykiska ochsamt somatiska
tillstånd. Enligt de allmänna råden skall vidare beaktas den intagnes
relationer till omgivningen såsom anhöriga, hans anknytning till
Sverige, utfallet tidigare och pågående verkställighetav i olika
avseenden och de förhållanden under vilka han kommer tillbringaatt
eventuella permissioner. Det också regelbundenatt permissionanges
skall förberedas och planeras Särskild uppmärksamhetnoggrant. bör
ägnas de förhållanden under vilken regelbunden permission skall
tillbringas och vilka villkor behövs. Den intagne skall in-som
formeras syftet med och förutsättningarnaom för regelbunden
permission, hur han skall förfara något oförutsettom inträffarom
under permissionen och konsekvenserna permissionsmissbruk.om av
Uppgiven permissionsadress bör enligt de allmänna råden kontrolleras
på lämpligt sätt.



2531993:76SOU

1974Kriminalvårdsreformen år10.2.3

departementspromemoriaårs1973

korttidspermissionregelbundenpromemoria föreslogs1973 årsI att
det förelågendastintagenborde kunnanormalt vägras enomen

mycket kortamedfrån intagnamissbruk. Bortsettfara föravsevärd
korttids-regelbundenpromemorieförslagetborde enligtstrafftider

borde dockanstaltsvården. Dettainormalt ledpermission ingå ettsom
elleryrkesmässigtlagöverträdarebegränsade antaldetgällainte som

allvarligsärskiltbrottslighetsigägnadeorganiserade formeri av
beskaffenhet.

korttidspermissionsärskildkundebestämmelsertidigareEnligt
närståendebesökaskulle kunnaintagneför denbeviljas somattt.ex.

behand-begravning. Inärståendesvidellersjuksvårt närvaravar
förfaraendastficksådan permissionföreskrevslingslagen att omges

begränsning kundesådanföreligga. Enkundeintemissbruk anses
eftersommotiverad,särskiltdepartementspromemorianenligt vara

uppfattningsighunnit bildaaktuell innankunde blipermission enman
Å kundedetborde beaktassidanpålitlighet. andraden intagnes attom

för missbrukriskenochför permissionstarka skälspecielltfinnas att
bevakning.ställdes underden intagneneutraliseraskunde attgenom

därförpermissionsådanborde det fördepartementspromemorianEnligt
missbruk. Iförriskfrånvarokrav påföreligga någotbehövainte av

anpassningenunderlättaförföreskrivas intagen,detbordestället attatt
för vissanstaltentillstånd lämnabeviljasskulle kunnasamhället,i att

bordemissbruk. Vidareföravsevärd faraförelågdet intetid,kort om
fickkorttidspermission ocksåföreskrivaspromemorianenligtdet att

därtill.anledningsärskildförelågdet annanomges,
för vissaregleringsärskildbehövdesemellertid detansågsDet att en

avvika ochsärskilt benägnabefaraskundelångtidsdömda, attvarasom
beskaffenhet. Dennaallvarligsärskiltverksamhetbrottsligfortsätta av

i slutenplaceraddepartementspromemorianenligtborde varagrupp
därför särskildabordekategoritillhörde dennaintagenanstalt. För som

promemorieförsla-Enligtkorttidspermission.vidtillämpasrestriktioner
korttidspermis-skäl försynnerligafall krävassådanaborde det iget

sion.
departementspro-det ilångtidspermissionBeträffande angavs
förberedelse förled ivärdehadedessamemorian ettstortatt som

emellertid inte kunnatpermissioner hadefrigivning. SådanaVillkorlig
fjortontidsbegränsningGällandeutsträckning.önskvärdianvändas om

promemorieförslaget möjlighetochdärför slopasenligtbordedagar
halvtidsfrigivningdå s.k.från den dagredanpermissionöppnas att ge

frigivnings-borde kallasLångtidspermissioni fråga.kommakunde
hadeKriminalvårdsberedningenKAlKpermission. Såväl som
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föreslagit de intagna i vissa fall skulleatt kunna få långtidspermission
i rehabiliteringssyfte. Enligt departementspromemorian borde det
införas bestämmelser medgav sådan vistelse utanför anstalt.som

Departementschefens uttalanden

förarbetenaI till 1974 års kriminalvârdsreform anförde departements-
chefen prop. 1974:20 93-96 bl.a. följande permissionsinstitu-s. om

De regelbundna korttidspermissionernatet. hade blivit normaltett
inslag i anstaltsvården för flertalet intagna, inte tillhörde det s.k.som
korttidsklientelet. Denna utveckling hade skett oberoende denattav
bestämmelse låg till grund för dessa permissionersom närmast gav
uttryck för förhållandevis restriktiv tillämpning. Sådana permissio-en

fick, enligt då gällande bestämmelse, beviljas endastner fara förom
missbruk inte kunde föreligga och det fanns starka skäl tillanses
permission med hänsyn till anstaltstidens längd eller eljest. Enligt 1973
års promemorieförslag skulle regelbunden korttidspermission kunna
beviljas för underlätta intagens anpassningatt i samhället, inteom
faran för missbruk avsevärd. Dessutom skulle, liksom dittills,var -
korttidspermission få beviljas, det förelåg särskild anledning.om annan
För sådan permission uppställde promemorieförslaget inte något krav
på frånvaro risk för missbruk. För de långtidsdömda enligtav som-
den föreslagna bestämmelsen i 7 § tredje stycket KvaL skulle placeras
i sluten anstalt innebar promemorieförslaget korttidspermissionatt
skulle få beviljas endast det förelåg synnerliga skäl därtill.om

Vid remissbehandlingen hade, med undantag, promemorie-ett par
förslaget lämnats erinran. En remissinstans hadeutan detansett
olämpligt utesluta möjligheten till regelbunden korttidspermissionatt
först faran för missbruk kunde bedömas avsevärd. Kriminal-om som

jvårdsstyrelsen hade hävdat den speciella regeln korttids-att om
permission för vissa kategorier långtidsdömda innebar skärpning ien
förhållande till dåvarande ordning. Enligt styrelsens mening borde
bestämmelsen utgå.

Departementschefen ansåg regelbunden korttidspermissionatt ettvar
viktigt led i kriminalvårdens åtgärder för underlätta den intagnesatt
anpassning i samhället. Med hänsyn till dennas värde borde detstora
inte finnas något avgörande hinder intagen sådanamot att ge en
permissioner, detäven fanns viss risk för missbruk. Sådanom en
permission borde enligt departementschefen därför, såsom hade

regelföreslagits i promemorian, i vägras endast faran för missbrukom
avsevärd. Vidare ansåg departementschefen vidvar särskildatt-

korttidspermission borde det beaktas det kunde föreligga specielltatt
starka skäl för permission och påtagliga risker för missbrukatt mera
i neutraliserasregel kunde den intagne ställdes underattgenom
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promemorieförslagettillanslöt sigDepartementschefen attbevakning.
förut-uttryckligbordeintemissbrukförriskfrånvaron vara enav

korttidspermissioner.särskildaförsättning
bordekorttidspermissiontillmöjligheternavidsträcktaföreslagnaDe

strafftidermed långalagöverträdarekategoriför den somgällainte
skullestyckettredje§specialregeln i 7föreslagna varadenenligt

elleryrkesmässigtgällde intagnaanstalt. Dettaslutenplacerade i som
samhälletsfrånbrottslighetsigägnadeformerorganiserade somi

underbordebeskaffenhet. Dessaallvarligsärskiltsynpunkt var av
restriktioner närsärskildaunderkastadeanstaltslutenivistelsen vara

promemorieförslagetmedlikhetIkorttidspermissioner.gälldedet
bestämmelsesärskildinförasbordedetdepartementschefenansåg att en

i dessakorttidspermissionbordepromemorianiföreslagitsSomdärom.
dendärtill. Omskälsynnerligaförelågdetendastbeviljasfåfall om

med det,räknakunnathanpermissionfick när varinteintagne annars
starktsituationspeciellaupplevde sinhanundvika somsvårtdet attatt

detdepartementschefenbetonade attbakgrund däravpåfrestande. Mot
frånavskurenheltskullekategoridennameningen varainte attvar

departementschefenenligtAvsiktenpermission.tillmöjlighet var
fåskullealltidfalli dessapermission noggrannfrågan enfrämst att om

tillhänsynenansågDepartementschefen attprövning.allsidig omoch
detbetydelsehade såfallet attenskildadet storsamhällsskyddet i

ibordeföljdverkningar,negativarisk förpåtaglig manmedförde
inomåtgärderandradetmotverkasöka an-mångörligaste genom

departe-enligtbordebevakningunderKorttidspermissionstaltsvården.
under-bordede intagnaförutnyttjasmentschefen kunna varasom

korttidspermission.frågairestriktionersärskildakastade om

1974årefterLagstiftningen10.2.4

korttidspermissionbestämmelsernaiändringårs1979 om

KvaL§i 32markerades1978:9011979årlagändringGenom en
riskpåtagligförelågdetkorttidspermission närvägramöjligheten att

brottslighet.fortsatttillskyldigsigskulle göraintagnedenför att
tredje§i 7intagnadekretsenutvidgadesSamtidigt avsessomav

medbrottslingarintagnaandra änomfattatill ävenKvaLstycket att
befaraskundenarkotikabrottslingarochanknytninginternationell som

karaktär.allvarligsärskiltverksamhetbrottsligfortsätta aven
korttids-bestämmelsernaändringdennagrund för omTill av

Permissio-131977:Ds Judepartementspromemorianlågpermission
inomarbetsgrupputarbetatskriminalvården,inom enavsomner

be-tillämpningenkartläggningGenom avJustitiedepartementet. aven
dekonstateratarbetsgruppen atthadepermissionstämmelserna om
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vidgade möjligheterna till permission hade införts 1974 årssom genom
reform hade fungerat väl för flertalet intagna. Omkring 90 procent av
permissionema hade skötts. Gruppen ansåg det därför inte påkallat
med någon allmän skärpning permissionsbestämmelsema.av Vid
denna kartläggning hade emellertid också framkommit ävenatt om
permissionema i allmänhet utnyttjades på sätt, begick mindreavsett en

intagna, uppskattningsvis 200-300grupp tidigarepersoner, som var
starkt kriminellt belastade, i utsträckningstor brott undernya
permission. Undersökningsmaterialet antydde denna intagnaatt grupp
tycktes erhålla permission i större omfattning övrigaän intagna, vilket
arbetsgruppen ansåg otillfredsställande. Arbetsgruppen föreslog därför

permissionsbestämmelsenatt i 32 § första stycket KvaL skulle ändras
så korttidspermissionatt kunde beviljas, inte påtaglig fara förom
fortsatt brottslig verksamhet eller avsevärd fara för missbrukannat
förelåg. Det föreslagna tillägget fara för fortsatt brottslighetom tog
främst sikte på den lilla intagna regelmässigtgrupp utnyttjadeav som
permissionema för brottslighet. Arbetsgruppen avsåg däremotny inte
någon allmän skärpning möjligheten för de intagna erhållaav att
permission. Att viss risk för fortsatt brottslighet förelåg skulle enligt
arbetsgruppen, liksom dittills, inte medföra permission inteatt
beviljades.

I motiven till 1979 års lagändring anförde departementschefen att
han biträdde arbetsgruppens förslag till skärpning permissionsbe-av
stämmelsema i 32 § första stycket KvaL så möjlighetenatt vägraatt
permission vid risk för fortsatt brottslighet särskilt markerades. Han
anförde bl.a. följande. Korttidspermission skulle kunna beviljas, om
inte påtaglig fara för fortsatt brottslighet eller faraavsevärd för annat
missbruk förelåg. Med hänsyn till rättssäkerheten det nödvändigtvar

kriminalvården i detatt enskilda fallet gjorde så prövningen noggrann
möjligt. Det låg i sakenssom särskild hänsynnatur tillatt vadtogs
förekommit i samband med tidigaresom permissioner. Mot bakgrund

den ökade risk för brottslighetav hängde medsom samman ett
intensivt narkotikamissbruk ansåg departementschefen den aktuellaatt
situationen i detta hänseende också borde beaktas Arbets-noga.

undersökning visst stöd förgruppens det borde möjligtgav att attvara
liberalisera permissionsbestämmelsema för vissa intagna.grupper av
Departementschefen ansåg det flertalet intagnaatt i lokalanstaltstora
och riksanstaltöppen borde kunna få regelbunden permission tidigare
och oftare än skedde det ankom på Kriminalvårdsstyrelsensom attmen

meddela föreskrifteratt permissionsfrekvens Prop.om m.m.
197879:62
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korttidspermissionändring i bestämmelsernaårs1983 om

narkotikamissbrukmedtillkomma rättamöjligheternaökaFör attatt
1983infördes åranstaltstidenunderbland de dömdabrottslighetoch

ökabl.a. tillsyftadei Dessaändringar KvaL.vissa att1982:401
långtidsdöm-brottsbenägnasärskiltsärbehandlingtillmöjligheterna av

da.
vissasärbehandlingtredje stycket KvaL§Bestämmelsen i 7 avom

hänseenden.i flerastramadesochskärpteslångtidsdömda upp
särbehandlingsförförutsättningflyktfara togsDåvarande krav som

detkrävaslängreskulle det intelydelsenEnligt den attbort. varnya
skulleintagenförbrottslighetallvarligsärskilt attfråga enom

dettillräckligtställetistycket. Dettredjetill 7 §hänföras omvar
sigskulleverkställigheten ägnaunderden intagnebefaraskunde att

§enligt 7intagnasärbehandlingReglernabrottslighet.allvarlig avom
fördömtsintagnedenfall därsådanabegränsades tillstyckettredje

narkotika. Vidavseendevarusmugglingellernarkotikabrottgrovt grov
korttidspermissionbestämmelsernaändradestillfälle även omsamma

frågaprövningvidskulle dettilläggEnligtKvaL. om§32 avi ett
nyttjathadeden intagnebeaktassärskiltpermissionregelbunden om
giltigtelleranstaltennarkotika inomolagligt med utanförfariteller

intagenföreskrevsVidareurinprov.lämna att somskäl vägrat att
slutenplacerad iochKvaLtredje stycket§i 7avsâgs varsom

Dennakorttidspermission.regelbundenbeviljasfickriksanstalt inte
detendastkorttidspermissionsärskildbeviljasfickintagnakategori om

därtill.skälsynnerligaförelåg
hadefördepartementschefen detanfördemotiven attI sompersoner,

fortsattrisk försärskildförelågoftanarkotikabrott,allvarligabegått en
enligtbordemotverka. Detangelägetdetbrottslighet, attvarsom

ellerintagen använtförekommafådepartementschefen inte att somen
regel-beviljadesanstaltennarkotika imedolagligtförfaritannars

kvalifikationstid.förflutit vissdetkorttidspermissionbunden attutan en
till åtal.anstaltnarkotika inomanmäldes innehavpraxisEnligt av- innehavetcannabishartsfrågadock samtgjordes närUndantag var om

bestraffningdisciplinärställetidå0,2äninte översteg gram,mer
regelbundenmeduppskovanfördeDepartementschefen attförekom.

narkotikainnehavkonsekvensbordekorttidspermission avvara en
Vidålades.bestraffningdisciplinärellerskeddeåtaloberoende om -av

anledningsaknadesdetdärurinprovlämnaenstaka vägranfall attav
detdepartementschefenansågnarkotikanyttjatintagnedenattanta

likaunderkorttidspermissionintagnedendrastiskt vägradock för att
ellermissbrukstyrktvidtillämpatsskulle hakvalifikationstidlång som

821141.1981Prop.narkotika.hantering avannan
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1988 års ändring i bestämmelserna korttidspermissionom

Genom ändring år 1988 1988:622 i 7en § tredje stycket KvaL
utvidgades denna bestämmelse till omfatta, förutom intagnaatt som
dömts till fängelse i lägst två år för narkotikabrottslighet, ocksågrov
andra intagna avtjänade fängelse i lägst fyra år.som Regleringen
utvidgades dessutom till förutom intagen kundeatt, befarassom vara
särskilt benägen fortsätta brottslig verksamhetatt allvarlig karaktär,av
även omfatta intagen kunde befaras särskilt benägensom vara att
avvika. Vidare föreskrevs intagen avsågs i bestämmelsenatt alltidsom
skulle placeras i sluten anstalt. Som följdändring slopades möjlig-en
heten medge korttidspermissionatt för sådan intagen hänförligsom var
till 7 § tredje stycket inte placerad i sluten riksanstalt. Vidaremen var
blev det obligatoriskt denna kategori intagnaatt under särskild
korttidspermission skulle ha bevakning.

10.2.5 Kvalfikationstid för regelbunden korttidspermission

Tidigare gällde enligt Kriminalvârdsstyrelsens dåvarande föreskrifter
olika kvaliñkationstider för regelbunden permission beroende på de
intagnas anstaltsplacering. Enligt dessa borde intagen i lokalanstalt
eller riksanstaltöppen ha avtjänat tvâ månader straffet innan denav
första regelbundna permissionen beviljades. Ny permission kunde
därefter normalt beviljas månad från den permissionensen senaste
början. För intagen i sluten riksanstalt dömts till fängelseen som
understigande två år borde den första permissionen beviljas efter sex
månader verkställigheten. Normalt borde efterföljandeav permission
beviljas efter två månader från den permissionens början.senaste För
intagen i sluten riksanstalt dömts till fängelse i lägst två årsom
bestämde Kriminalvårdsstyrelsen i det enskilda fallet regelbundennär
permission första gången kunde beviljas. Därvid beaktades rad olikaen
faktorer. Som allmänna riktlinjer gällde kvalifikationstiden lágatt på

till tolv månader vid strafftid på två till fyra år.sex Vid strafftiden en
på fyra till år uppgick kvalifikationstiden vanligen till åtta tillsex arton
månader, medan den vid strafftid på årän uppgick till tolven mer sex
till tjugofyra månader.

Den arbetsgrupp såg straffverkställighetenöver för intagnasom som
dömts för ekonomiska brott, anförde i departementspromemorian Ds
Ju 1985:1 Lyxfångar finns dom bl.a. följande. Gruppen socialt-
väletablerade intagna placerades i utsträckning i öppna anstalter.stor
Genomsnittligt fick de därför regelbundensett permission tidigare än
intagna verkställde sitt straff i sluten riksanstalt.som Syftet med de
regelbundna permissionerna underlätta den intagnesatt anpassningvar
i samhället. Det kunde ifrågasättas intagna, socialtom som var
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i dettapemiissionerbeviljasbordehuvudväletablerade, över taget
permissionemaregelbundnadevidareanfördeArbetsgruppensyfte. att

motverkaFörfunktion.humanitär atthadeemellertid även en
fängelsestrafflängremedintagnaviktigtdetanstaltsskador attvar

anstalten.utanförsamhälletmedochanhörigamedkontakthakunde
övervägaanledning annatdärför inte attarbetsgruppenenligtfannsDet

regelbundnafåkunnaskulleväletableradesocialtocksåän att
regel-medordningenemellertidansågArbetsgruppen attpermissioner.

iintagnadeorättvisupplevaskunde motpermissionerbundna som
nämligeninnebarpermissionsgångRegelbunden enriksanstalt.sluten

Även kundesynpunktallmänfrånverkställigheten.lättnad ipåtaglig
regler.enhetligamedfördelarfannsintedetifrågasättas merdet om

kvalifikations-arbetsgruppenförordadebakgrund attdenna sammaMot
alla intagnaförgällaskullepermissionenregelbundnaförstaförtid

anstaltsplacering.ellerårtvå oavsettstrafftid påmed mer,en
strafftiden.relaterad tillbordeKvalifikationstiden vara

KvaFstycketandra§till 12motivenanförde iDepartementschefen
denförbetydelse närhadeAnstaltsplaceringenföljande. storbl.a.
förriskEndastpermissionsgång.regelbundeniskulle kommaintagne

förhinder i vägenskulle läggasäkerhetsskäl enandraochmissbruk
deBlandpermissionsinstitutet.tillämpningliberalförhållandevis av

skälsådananågra motnormalt inteförekomanstalteri öppnaintagna
permis-regelbundentidigförhållandevisEnpermissioner.regelbundna

öppenplace-del iintegreraduppfattatsdärförhadesionsgång som en
bakgrunddennaanförde även varDepartementschefen motattringen.

intagna,regelenhetligmed attrimligtsynpunktallmän omfråndet en
avtjänatskulle haprincipiår,tvåfängelsestraff lägsthade ettsom

Detbeviljades.permissionregelbundenstrafftid innanmånaderssex
skärpningsådandärfallsällan avintepraktikeniförekom en

kunderiksanstalterochlokalanstalter öppna varavidkvalifikationstiden
långvarigamedintagnasärskiltgälldelämplig. Dettamindre yngre

Enligtrehabilitering.socialbehovivilkafängelsestraff, stort avvar
frånundantagmedgeskunnadärfördet enbordedepartementschefen

permission.regelbundenförkvalifikationstidenhetlighuvudregel om
tilldömtshadedenregelinförasdärför attborde somDet omen

stödmedkorttidspermissionfäkunna avbordeårtvåi lägstfängelse
månaderavtjänathadehan avinnanKvaLstycket sexförsta§32
förordnings-Regeringensskäl.särskildafannsdetendaststraffet, om

1986:6motiv
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10.2.6 Förhållandet mellan regelbundna och särskilda
pennissioner

JO har i beslut den 10 september 1984 JO:s ämbetsberättelse 1985-86
168 dnr 2461-1983 berört frågan förhållandets. mellan regel-om

Ärendetbundna och särskilda permissioner. rörde intagen,en som
ansökt särskild permission för i egenskap fastighetsägareom att av

närvarande vid sammanträde enligt fastighetsbildningslagen.vara ett
Särskild permission hade honomvägrats med motivering han kundeatt
förlägga sin regelbundna permission till den aktuella dagen. JO anförde
bl.a. följande

Syftet med regelbunden permission denär skall utgöra led iatt ett
den intagnes anpassning samhället. Särskild permission enligt den1
bestämmelse här aktuellär har ändamål, nämligensom ett annat att
bereda den intagne tillfälle bevaka sina intressen iatt rättsliga

elägenheter. Att de båda slagen ermissionan sålunda har olikaav
kan betydelse vidten be ömningensy det ivara detav av om

enskilda fallet lämpligtär hänvisa till regelbundenatt permissionen
för tillgodose det ändamålatt med ansökan särskildsom avses om
Hcrmission.För få tillfälle bevaka viktigaatt rättsligaatt angelägen-skall enligt min meningeter intagen inte behöva avstå rånen
åtgärder är ägnade främja hans anpassning isom att samhället.

J hade uppgivit han avsåg använda sinatt regelbundnaatt permis-
sion för umgås med sina barn.att Detta förefaller mig ligga helt i
linje med syftet honom i samhället.att För kunna deltaanpassa att
i lantmäterisammanträdet haJ varit nödsakad helt avståsynes att
från träffa barnen vid detta tillfälle.att Om faktisktså varit fallet,

jag kan ifrågasätta lämplighetenattmenar hänvisa honomman attav
till utnyttja den regelbundnaatt permissionen för delta i lant-att
mäterisammanträdet. Att iJ och för sig berättigad till permis-var
sion för detta ändamål tycks inte ifrågasatt.vara

10.2.7 Kriminalvårdsstyrelsens översyn tillämpningenav av
pennissionsbestämmelsema

Kriminalvårdsstyrelsen gjorde år 1990 översyn tillämpningenen av av
regleringen permissionerna. I redovisningen 1991-01-28,av C21-
901l-l172 däröver anförde styrelsen bl.a. följande. Ett permis-nytt
sionssystem, med det övergripande målet minska antalet missköttaatt
perrnissioner, hade i kraftträtt den juni1 1989. Utgångspunktema
hade varit bl.a. skulle präglasatt systemet fasthetstörre ochav
konsekvens. Enligt det skulle permissionernasystemet planerasnya
och förberedas villkor ställas i omfattningsamt störrenoggrannare än
tidigare. Vidare skulle förbättring ske kontrollen permissio-attav av

inte missköttes. Kriminalvårdsstyrelsennerna anförde vidare detatt
hade utformatssystemet så möjligheternanya beviljaatt regel-att
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permissionerbundna från främst slutna lokalanstalter minskade
samtidigt något möjligheter öppnades medgestörre särskildaattsom
permissioner. Målet hade enligt Kriminalvårdsstyrelsen varit att styra

från regelbundna permissioner, oftare missköttes, tillöver som
permissioner för särskilda ändamål, vilka missköttes i mycket liten
omfattning. De permissionsreglerna enligthade Kriminalvårdssty-nya

lett till förbättratrelsen genomsnittligt resultat.avsevärt Andelenett
regelbundna permissionermisskötta hade minskat med 25änmer

Vid de slutna lokalanstalterna hade antalet regelbundnaprocent.
permissioner minskat med 18 och misskötsamheten vid sådanaprocent
permissioner med drygt 33 Totalt för samtligaprocent. typer av
permissioner hade missskötsamheten minskat med 20 procent.

redovisningen anfördes vidareI i bestämmelserna kvalifika-att om
för föreskrivitstionstid permission hade kontakt regelmässigt skulleatt

med polis och åklagare kunde tillföra ärendet kunskap, dettas som om
obehövligt. så skulle beslutsfattarna fåinte På säkraresätt ettvar
förunderlag sina riskbedömningar.

Kriminalvårdsstyrelsen anförde i redovisningvidare sin det underatt
beviljas permissioner.budgetåret 198990 hade 44 028 Av detta antal

misskötts,hade 430 permissioner 3,2 procent cirka 000 fall1 lvarav
bestod i uteblivande. Tidigare år hade misskötsamheten legat kring

Förbättringarna gällde särskilt de regelbundna permissioner-4 procent.
för vilka misskötsamheten minskat med drygt fyra procentenheter,na,

till under 10från 14 procent procent.

Pâföljdsutredningens förslaglO.2.8

Påföljdsutredningen, ansåg det uteslutet inskränka möjlig-attsom vara
till vistelse utanför anstalt, anförde i betänkandet SOUheterna

Påföljdsfrågor Frigivning från anstalt1991:45 112 bl.a.s.m.m.-
följande. inte borde utöka möjligheternaFrågan närmastvar om man

kundetill vistelse anstalt. Ett det utvidgasätt görautom att attvara
frigivningspermission. Påföljdsutredningen anfördeomfattningen av

ofta hade talatsvidare det i den allmänna debattenatt att ett stortom
tillgängligantal permissioner missbrukades. Utredningen påpekade att

förhållande tillstatistik visade det, i det antal permissioneratt stora
påfallande den intagnebeviljades, sällan avvek ellersomsom var

begick brott permissionen. Utvecklingen hade underundernya senare
i positiv riktning, dvs. allt färre permissioner missköttes detid gått av

Enligt Påföljdsutredningen hade sannolikt debatten detintagna. om
misskötta permissioner sin grund i tidigare statistikantalet inteattstora

olika permissionsmissbruk. Varje anmärkningskilde på typer motav
permission misskötsamhet särskiljderedovisades utan attsom manen

från förseelserrymning och brott betydligt lindrigare typnya av
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alkoholförtäring och någon eller några timmars för återkomst. Densen
från kriminalpolitisk synpunkt allvarligare misskötsamheten rymning-

brott uppgick under budgetåret 198990 till endast 6,5nya procent av
alla regelbundna permissioner. För särskilda permissioner var
motsvarande andel 0,7 procent.

10.2.9 Några statistiska uppgifter

Under budgetâren 198990 199192 förekom permissioner enligt-
följande.

Regelbunden permission, antal

19891990 19901991 19911992

Sluten riksanstalt 2 333 2 209 l 996
Oppen riksanstalt 2 886 3 510 3 254
Sluten lokalanstalt 2 709 2 118 2 138
Oppen lokalanstalt 4 196 4 430 4 505
Totalt 12 124 12 267 89311

Andel regelbundna permissioner misskötta uteblivande %genom annatresp.

19891990 19901991 19911992

Sluten riksanstalt 8,4 1,5 5,4 1,6 4,9 1,9
Oppen riksanstalt 3,4 2,2 2,5 1,0 2,8 1,2
Sluten lokalanstalt 12,4 5,8 12,6 4,4 11,2 4,0
Oppen lokalanstalt 3,9 3,1 3,2 2,1 3,1 3,0
Totalt 6 5 3,2 5 0 2,1 4,8 2,5

Särskilda permissiøner inkl. fiigángspermissiøn, antal

19891990 19901991 19911992

Sluten riksanstalt 9151 2 314 2 722
Oppen riksanstalt 2 263 2 656 3 272
Sluten lokalanstalt 9 717 10 994 10 276
Oppen lokalanstalt 00918 19 310 21 072
Totalt 31 904 35 274 37 342

Andel särskilda permissiøner misskötta uteblivande %annatgenom resp.

19891990 19901991 19911992

Sluten riksanstalt 0,1 0,3 1,0 0,2 0,6 0,4
Oppen riksanstalt 1,5 0,3 0,4 0,1 0,6 0,3
Sluten lokalanstalt 1,0 0,0 0,41,5 1,6 0,5
Oppen lokalanstalt 0,4 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3
Totalt 07 0,1 07 04 07 04
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tillämpningenKriminalvårdsstyrelsens översynförgrundTill avav
uppgifter,följandebl.a.1990:2 lågPMpermission PSFreglerna om
1980-taletSedan mitten1990.den 9 majframtagitshade avpersom

Totalaårligen.beviljatspermissioner42 000cirkagenomsnittihade
Vidtilluppgått 4hadepermissionermisskötta procent.andelen
allacirka 75utgjortkorttidspermission, procentsärskild avsom
Be-2lägrevarit änmisskötsamhetenhade procent.permissioner,
tilluppgåttmisskötsamhetenhadepermissionregelbundenträffande

hadepermissionstidens utgångefterUteblivande14cirka procent.
Undermisskötsamheten.totaladen80tillför 75 procentsvarat av

permissionerregelbundnabeviljadeantalet198990 hadebudgetåret
samtidigt000med cirka 1minskaberäknatslokalanstaltslutenfrån

med 5minskaberäknatshadepermissionermissköttaandelen pro-som
konstaterashade kunnatbrottslighetKändtill 22centenheter procent.

ochMellan 75permissioner.regelbundnabeviljadevid 2 procent av
kommithadepermissionregelbundenmissköttedem80 procent somav

vecka.inomanstaltenitillbaka en
bl.a.lämnades dessutompromemoriaKriminalvârdsstyrelsensI

avviknavarit229 intagnahademaj 19909uppgifter. Denföljande
vistelsefrånavvikelsepermissionsmissbruk,anstaltfrån annangenom
avviknavarithade 81dessaryrnning. Avanstalt ellerutanför genom

hälftentid. Drygtkortare148 underochmånaderminst avunder sex
avvikit ihademånadertidfrånvarande kortare änvaritdem sexsom

varithadeIntagna,permission.formmed någonsamband somav
längreklarthademånader,under änfrånvarande genom-ensexmer

avvikna änvaritdemAvde övriga.strafftid sexsnittlig än mersom
för17våldsbrott,fördömts procent20hademånader nästan procent

Motsvarandenarkotikabrott.föroch 33råneller procentrån grovt
domineradetillgreppsbrottenför vilkenövrigai denandelar gruppen,

varit81 intagnadehälftenDrygtklart lägre.procent, som55 avvar
avvikandet högstvidhademånaderfrånvarande sexän sexmer

andraför denMotsvarandeavtjäna.strafftid kvar gruppenmånaders att
avvikna änvaritdemhälftenDrygt sex83 mersomprocent. avvar

demAvavvikelsen.efterfyra årförsvunna änhade varitmånader mer
svenskaicke75månader procentavvikna änvarit varsexmersom

andradeni18medjämförtmedborgare, procent gruppen.

Klientelundersökningen

utfördaräkningFängelseutredningensförKriminalvårdsstyrelsens
samtliga intagnaomfattaranstaltsklienteletundersökning somav

Enligt1992.månadoktoberunderanstalterochhäktenfrånfrigavs
enligtförekommitpermissionerharklientelundersökningdenna

följande.
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Regelbunden permission

Antal Procentandel

permission 816 71
angivet antal 41 4

permissionl 187 16
2-4 permissioner 73 6
5 eller fler permissioner 30 2
E uppgift 52Summa: 1199 100

Frigángspermission

Antal Procentandel

permission 915 93
angivet antal 5

1 eller fler permissioner 61 7
uppgift 218

Summa: 1199 100

Särskild permission

Antal Procentandel

permission 773 75
angivet antal 21 2

l permission 119 12
2-5 permissioner 95 9
6 eller fler permissioner 27 2

uppgift 164
Summa: 1199 100

överväganden10.2.10 och förslag 46-48 §§ lagförslaget

Normalpermission

Åtgärder ägnadeär främja den intagnessom att anpassning i samhället
och förbereder honom för tillvaron utanförsom anstalten skall enligt
4 § i den föreslagna fängelselagen vidtasav redan frånoss början av
straffverkställigheten. Enligt nämnda paragraf skall särskild upp-
märksamhet ägnas förberedelse frigivningen under denav senare
hälften verkställigheten i anstalt. Mot denna bakgrundav det för denär
intagne värde även understort anstaltstidenatt kunnaav upprätthålla
kontakt med anhöriga och andra kan bidra till hanpersoner, attsom
efter frigivningen kan inordna sig i normal livsföring. De åter-en
kommande korttidspermissionerna därvidär särskilt värde för attav
underlätta sådana kontakter. Särskild betydelse frigivningsförbe-som
redelse har permissionerna slutet verkställigheten. Enligt 4mot §av
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straffetsbeaktandemedskall,fängelselagenföreslagnadeni av
de kravochbrottslighetenlängdochändamål somartensamt av

sådant sättutformas påkriminalvården attställer, ettsäkerheten
gällerdetmotverkas. Närfrihetsberövandet attföljderskadliga av

värde.permissionernaanstaltsskadors.k. är stortmotverka av
permissio-Även regelbundnadeunderskötsamhetde intagnasom

vissidet ändåförekommerförbättrats,år harsenarenema
Underpermission.regelbundenundersigmissköterdeutsträckning att

uteblivandeandelensjönk19891990-199192budgetåren genom
4,8tillfrån 6,5permissioner procent.regelbundna procentmisskötta

varieradepermissionerregelbundnamissköttaAndelen på sättannat
kommerTill dettaoch 3 ettmellan 2period procent.under samma

möjlighetskäl ingennaturliga attfinnsmörkertal. Detokänt av
permittenterbegåttsouppklarade brottomfattningvilkenibedöma av

skötsamhetenredovisade ärDenkriminalvårdsanstalterna. genom-från
Enligtkorttidspermissionerna.särskildadeunderbättreklartgående

reglering-tillämpningen1990årKriminalvårdsstyrelsens översyn avav
tidigarepermissionermissköttaandelenpermissionerna varaven
kan detmisskötta permissionerstatistikgäller överdetNärstörre.

frånvid skala,misskötsamhet överredovisad spänner enattnoteras
Statistiken börmisskötsamhet.förseelser tillbagatellartade grovmera
misskötsamhetbeaktansvärdsåförfinasmeningvårenligt att mer

Även viduppgifterna intestatistiskadeför sig.redovisas gerom
i någonmisskötskorttidspermissionemaregelbundnadehanden att
förändåansträngningar göras attutsträckning måstealarmerande

permissioner.regelbundnaunderskötsamhetbättreuppnå en
permissions-avsnitt 14,framgårskall,förslagvårtEnligt avsom

börbestraffning. Dettadisciplinärgrund förframdelesmissbruk utgöra
Förutompermissioner.sinaskötaintagnaför deincitamentbli attett

intagnedentillgodoräknasinteperrnissionsdagar sommissköttaatt
blimisskötsamhet ävenvidhan attriskeraranstalt,verkställda i

bestraffad.disciplinärt
årunder någraharpermissionerregelbundnamissköttaAndelen

kriminalvården. En-inomuppstramningallmänföljdtillminskat av en
praxisskärptaefter denbör lagtextenmening somligt vår anpassas

permis-regelbundenfrågorprövningvidförekommer omavnumera
nuvarandeenligtpermissionkanstycket KvaLförsta§Enligt 32sion.

föreligger fortsattförfarapåtagligintedetbeviljaslydelse om
detföreslårVimissbruk.för attavsevärd faraellerbrottslighet annat

föreliggerdetskallpermission vägrasförekrivsstället eni omatt
förstamissbruk 46 §brottslighet ellerfortsattfara förobetydlig annat

bestämmelsenutformningMed dennalagförslaget. avsesstycket av
praxisskärpninggenerellytterligareinte någoninföraemellertid avatt

tillämpning. Dettanuvarandetilllagtextenendast att anpassautan
haanstalt kanenstakavid någonpraxisinteför sigi ochutesluter att
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varit för Liksom hittillsgenerös. skall den omständigheten detatt
föreligger viss risk för brottslighet eller missbruken underannat
permission inte medföra permission skall Intagnaatt vägras. ärsom-
missbrukare har ofta svårt sköta sina permissioner i vadatt t.ex.avser
drogfrihet. En förutsättning för regelbunden permission bör därför vara

den intagne kan uppvisa tidsatt dokumenterad drogfrihet.en
Som tidigare nämnts skötsamhetenär bättre under de särskilda

permissionerna jämfört med de regelbundna. En väsentlig skillnad
mellan dessa två permissionsformer underär särskild permissionatt en
skall den intagne utföra någon viss bestämd uppgift eller under korten
tid besöka viss I det enskilda fallet finns det oftast fören person. ett
den intagne konkret ändamål med den särskilda permissionen, vilket
i väsentlig utsträckning torde bidra till skötsamheten bättre föräratt
denna permissionsform. Den intagne nämligen under hela permis-vet
sionsperioden vad han skall Vidaregöra. permissionsperiodenär i
allmänhet betydligt kortare vid särskild vid regelbundenän permission.
Några perioder sysslolöshet uppstår vanligtvis inte vid särskildav
permission. Vid regelbunden permission kan däremot den intagne
emellanåt sysslolös, vilket hos vissa intagna medför ökad risk förvara
fortsatt brottslighet eller missbruk. För förbättra skötsamhetenannat att
under permissionerna bör dessa sådan utformning denges en att
intagne vid varje enskilt permissionstillfälle lättare kan uppfatta att
permissionen har bestämt och konkret ändamål. Permissionenett skall

sådan struktur någon oplanerad sysslolöshetatt normalt integes en
skall uppstå. För uppnå detta bör krav föratt permissionettsom
införas det för det enskilda permissionstillfälletatt skall upprättas en
skriftlig permissionsplan. Vidare skall planen bindande för denvara
intagne. Vid upprättandet permissionsplanen bör den intagne kunnaav
få bistånd sin kontaktman. Permission bör inte för längre tidav änges

normalt kan beräknas åtgä för de i permissionsplanensom angivna
aktiviteterna.

I och med permissionsplan skall läggasatt till grund för besluten
permission kommer de i planen angivna aktiviteternaom ingå iatt

prövningen. Avsikten varjeär enskild permission skallatt ges en
någorlunda fast struktur, vilket innebär det för beviljande krävsatt att
de i planen redovisade aktiviteterna kan godtas. Det bör därvid inte
krävas den planerade verksamhetenatt under permissioner skall ha

angelägenhetsgrad krävs för särskild permission. Intagenssamma som
besök hos anhörig bör godtagbar permissionsaktivitet,anses vara en
såvida inte omständigheterna i det enskilda fallet föranleder annat.
Dock bör för besök hos kamrater inte längreavsättas tidt.ex. än som
kan normalt för sådana besök.anses vara

Vårt förslag bättre planering permissionstillfällena och vårtom av
krav på uttalad och godtagbar ändamälsbestämning för enskilden var
permission bör underlätta den individuella prövning skall ägnassom
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Även föreskrifternuvarandepermissionsbegäran.varje omom
i alltmeningenligt vårpermissionsfrekvensochkvalifikationstider

enhetlighetåstadkommaförriktlinjerbibehållasväsentligt kan attsom
perrnissionertillledaordningenföreslagnatorde den attbedömningeni

hittills. Benäm-regelbundenhetmedpåräknaskaninte somsamma
miss-någotdärmedframstårpermissionregelbundenningen som

normalpermission.benämningenställetföreslår iVivisande.
utfärda närmareKriminalvårdsstyrelsenpâ attankommabörDet

skriftligförrutinernaochutformningendetaljföreskrifter avom
byråkratiska krav påalltförställasinteDärvid fâr detpermissionsplan.
Kriminalvårdsstyrel-påankommavidarebörutformning. Detplanens
permissionsfrekvensochkvalifikationstiderföreskrifteratt omgesen

aktivite-permissionsplanprövning i upptagnaförriktlinjer enavsamt
tter.

perrnis-uppgjordföljerinteskälgodtagbartintagnedenOm enutan
bestraffning.disciplinärförgrundföreliggersionsplan

frigángs-s.k.regler fågällandeenligtkanfrigång,harIntagen, som
regel-form1990:10, utgörKVVFS§105permission avensom

mellan permissionstillfällena.intervallmedpermission tätarebunden
pennissionstillfällevarjeintervallet ärdettill atttätareAnledningen

dengrundpermission påregelbunden attordinärvid avkortare änblir
permissionfånormalt kanfrigångssysslortill sinamed hänsynintagne

medintagenifrågasättaskanveckoslutet. Detsjälvaunder omendast
med hänsynkompensationtill dennaberättigadkanfrigång varaanses

vistasfårutsträckningbetydandeändå ifrigångsinhantill att genom
börlagstiftningsfrågadock inte utanDetta äranstalten.utanför en

föreskrifter.Kriminalvårdsstyrelsensregleras genom

permissionSärskild

uppfattningenligt vårperrnissioner ärsärskildavidSkötsamheten
ändraförskälnågradärför inte attföreliggerförhållandevis god. Det

ordningendenDock börpermission.dennaförförutsättningarna typ av
permission, kansärskildansökerintagen,gälla omatt somenom

norrnalperrnission,underangelägenhetenaktuellaombesörja den en
besökavillintagenbeviljas. Ominte t.ex.permissionsärskildskall en

normalper-kommandeunderdetkanoch göraarbetsförmedling enen
i ställetbörpermissionsärskildtillberättigad utanintehanmission, är

normalpermissionen.underbesöketdetgöra
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Frigivningspermission

Till förberedande frigivningen kan intagenav beviljas permission
under viss längre tid frigivningspermission. Sådan permission får inte
beviljas för tid före den dag då villkorlig frigivning kan komma i
fråga. Frågan frigivningspermission har såledesom nära sambandett
med frågor rörande den villkorliga frigivningen. Detta permissions-
institut bör därför lämpligen behandlas Straffsystemkommittén,av som
har överväga frågor kringatt den villkorliga frigivningen.

10.3 Behandlingsplacering anstaltutom

10.3.1 Inledning

Sedan länge grundläggandeett mål för kriminalvårdenanses i anstalt
den dömdesatt anpassning ivara samhället skall främjas genom

åtgärder vidtas under verkställighetstiden.som I våra direktiv attanges
detta mål även skall gälla i fortsättningen.

Anpassningen i samhället kan främjas många olika Vidsätt.
många anstalter bedrivs verksamheter skilda slag,numera harav som
det de är avseddagemensamt att underlätta den dömdesatt sam-
hållsanpassning. Denna specialisering har hittills främst inriktats på
narkotikamissbrukarna; bl.a. finns särskilda motivations- och be-
handlingsavdelningar vid 25-tal riks- och lokalanstalter.ett Verksam-
heten vid dessa avdelningar leder ofta till den intagne efteratt tidsen
påverkan och behandling kan få s.k. 34 §-placering. Detta innebären

han kan verkställaatt straffet anstalten,utom på behand-t.ex. ett
lingshem för narkotikamissbrukare.

dettaI avsnitt behandlas reglerna sådan placering anstalt.om utom

10.3.2 Nuvarande ordning

Förarbetsuttalanden m.m.

I den äldre kriminalvårdslagstiftningen fanns endast i fråga om
påföljden ungdomsfängelse regler medgav i kriminal-attsom en
vårdsanstalt intagen fick i rehabiliteringssyfte utnyttja viss behand-
lingsmöjlighet anstalten.utom

I den departementspromemoria Ds Ju 1973:9 låg till grund försom
propositionen med förslag till KvaL föreslogs möjlighet bordeatt en
införas för bl.a. den undergick fängelse i vissa fall fåsom vistasatt
utanför anstalten redan före tidigaste dag för villkorlig frigivning.



2691993:76SOU

till denförslagetsyftade enligtutanför anstaltenvistelseSådan att ge
Enligtutanför anstalten.behandlingfå vissmöjlighetintagne att

utanför anstaltenför vistelsende villkorskulle ställasförslaget som
återkallas såskulle kunnaoch tillståndeterforderliga,kunde anses

det.föranleddeomständigheternasnart
Ettaktuella förslaget.detaccepteraderemissinstanserFlertalet par

bl.a. be-anfördeMantveksamma.dockremissinstanser attvar
sådantfick utformas sättanstalt inteutanförhandlingen att

brottspáföljd.karaktärförlorade sinverkställigheten av
tillmöjlighetenföreslagnaframhöll denDepartementschefen att

anstaltsvårdentillförafall kundei vissautanför anstaltvistelse
rehabiliteringsverksam-för planmässigmöjlighetervidgadebetydligt en

frivårdanstaltsvård ochmellanintegrationensamtidigthet som
därvid kommakundeden intagneplaceringOlika slagfrämjades. avav

behandlingshem förinternatförläggning, imedi skolafråga,i t.ex.
Värnplikts-ellerhemlämpligt enskiltsärskiltnarkotikamissbrukare, i

samtidigtdetvidarepåpekadeDepartementschefentjänstgöring. att
avsågshäranstaltvistelsesådanviktnaturligtvis utomatt somavvar

förekommanderegelmässigtmindreellerbli något utanfickinte mer
särskildaförelågverkligeni fall då detfråga endastiskulle komma
intagnesfrämja denkundeaktuella åtgärdenför dentaladeskäl attsom

departementschefen,fortsatteSjälvfallet måste,i samhället.anpassning
i frågasärskilda villkortillhårtvistelse knytastillstånd till sådanockså

skall gällaövrigtförhållanden iplacering och deden intagnes somom
utanförfå vistassärskilda förmånendenskall få åtnjutahanför attatt

1974:20 96.anstalten. Prop s.
fallenberördaanstalt i deutanförvistelseBestämmelsen nuom

KvaL.infördes i 34 §
denändringar igjortstillfällenvidhartillkomstEfter KvaL:s ett par

År i KvaL.flertal ändringarföretogs1982bestämmelsen.aktuella ett
narkotika-medtillkommamöjligheterna rättaökaSyftet attattvar

anstaltstiden. Iunderdömdas sidafrån debrottslighetmissbruk och
styckeandramedKvaLkompletterades 34 §härmedsamband ett som

intagenstyckeparagrafens förstaplacering enligtförbjöd somenav
placeradochstycket äri § tredjekategori 7tillhör den somsom avses

prövning frågorframhöllspropositionenriksanstalt. Ii sluten att omav
skullekategorin intagnaaktuelladenbeträffandeenligt 34 §placering

hadedärvid görakriminalvårdsnämnden,på attankomma ensom
tillhöraskallintagenfråganbedömningsjälvständig ansesom enav

198182:141KvaL. Proptredje stycketi §kategori 7den avsessom
47.s.

möjlighet användainfördes1987 i BrBändringar år attGenom en
ochfrihetkriminalvård ivariantkontraktsvårds.k. somavsom en ny

påfrämst sikteaktuella reglernafängelsestraff. Dealternativ till tarett
medel ellerberoendeframkallandemissbrukdär det kanfall antas att av
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något särskilt förhållandeannat påkallar vård eller behandling harsom
bidragit till någon har begått brott.att Om den tilltalade förklarar sig
villig undergå lämplig behandlingatt enligt för honom uppgjorden
plan och behandlingen kan anordnas, skall kontraktsvård kunna
användas. Enligt uttalanden i förarbetena skall kontraktsvård särskilt
komma i fråga för lagöverträdare antingen har nått så långt i sinsom
brottskarriär eller har gjort sig skyldiga till sådan brottslighet deatt
enligt bedömningargängse skall ådömas fängelse.

I samband med bestämmelserna kontraktsvårdatt infördesom
utvidgades även tillämpningsområdet för 34 § KvaL förlängdessamt
tiden för vistelse utanför anstalt enligt lagrum prop.samma
198687: 106.

Föredragande framhöllstatsråd den verksamhet hade kunnatatt som
bedrivas med stöd 34 § KvaL hade visat sig mycket värdefull.av
Denna verksamhet borde självfallet fortsätta. Statsrådet anförde vidare
a. 57.prop. s.

Jag har också i olika sammanhang, bl.a. i 198485: 19prop om en
samordnad och intensifierad narkotikapolitik, förespråkat 34att
institutet får ökad användning och sådana vistelser påbörjasatt
tidigare vadän sker i dag. Med anledning AIDS-problemetsom av
har jag i förra årets budgetproposition poängterat kriminalvår-att
dens personal i ökad utsträckning bör försöka arbeta fram lämpli a34 §-placeringar. Jag vill .här också erinra chefen örattomV Socialdepartementet i 198586: 171 särskilda medel förAIDErop om
bekämpningen har uttalat att satsning bör förgörasav atten
öka antalet 34 §-placerin på behandlingshem och i familevård.ar
En kriminalvårdsstyre avgiven 1985: 1 tillämp-av rapportsen om
nin och utfall sådana vistelser visar erfarenheterna 34av att av

samheten mycketär goda och denver ör utomordentligtatt ut ett
värdefullt instrument vid verkställandet ängelsestraff. Bl.a. iav
belysning kontraktsvård föreslås bli infördatt särskiltav nu som en
kvalificerad form kriminalvård i frihet förav ersoner som annarsskulle dömas till fängelse och till de positiva arenheterna 34er av
verksamheten jagser det för min del naturligt verksamhetenattsom
vidareutvecklas.

Föredragande statsråd framhöll vidare naturliga skäl kommeratt av
vistelsen utanför anstalt enligt 34 § KvaL i regel inte kunna inledasatt
i direkt- anslutning till domen. Man kan dock tänka sig fall då den
dömde varit häktad under tid så del deten motsom storsvarar en av
straff dömts 34 §-placering kan bli aktuellut att isom näraen
anslutning till straffverkställighetens början. Det kan också förekomma
fall, fortsatte föredragande statsråd, då det praktiska skäl inte varitav
möjligt under häktningstid planeraatt lämplig kontraktsvårdi formen

skyddstillsyn. Visar det sig i sådant fall kort tidav efterett en
fängelsedom adekvat behandling kan ske formatt i 34,§-placeringav
bör också sådan komma till stånd, övriga förutsättningaren ärom
uppfyllda. Däremot bör det i princip inte komma i fråga att ett av
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domstol förkastat kontraktsförslag i form skyddstillsyn används förav
§-placering i34 anslutning till fängelsedom.nära en

stöd den redanFör pågående utvecklingen verksam-att ge av en
het bedrivs med stöd förordade föredragande34 § KvaLsom av
statsråd bestämmelsen kompletterades. lämpligtDet ansågsatt att en

markering skedde innebördsådan föreskrift det vidatt attgenom en av
fråganövervägande 34 §-placering kan tillgripas särskilt skallav om

beaktas den intagne behöver vård eller behandling beroende-motom
framkallande medel.

Föredragande statsråd framhöll avslutningsvis 34 §-placeringarnaatt
tidigare fallet aktuella tiden.bör påbörjas vid den Detän som var

ansågs dock viktigt vistelse utanför anstalt enligt 34 § KvaL inteatt en
avslutas förepåbörjas så tidigt vården eller behandlingen hinneratt

verkställighetstidens sådant fall den intagne fullföljautgång. I måste
strafftiden i anstalt, vilket de flesta sig negativti fall måste myckette

i fall rehabiliteringför honom och kanske vissa kan spoliera den som
skett under 34 §-vistelsen. Mot angiven bakgrund ansågs det lämpligt

lagrummet också kompletterades med föreskrift motverkaratt en som
tidiga placeringar detta problem uppstår.så att

straffrättsligaNyligen har den regleringen bruk narkotikaegetav av
och andra ringa narkotikabrott skärpts. samband därmed har ocksåI
införts möjligheter använda drogkontroll i kriminalvården,större att
bl.a. beträffande intagna har medgetts placering enligt 34 § KvaL.som

syftar bl.a. till möjligheter ingripa tidigt och medReformen att attge
framför fastnar i missbruk och tillkraft hindra allt människoratt unga

straff.förbättra behandlingen de missbrukare avtjänaratt av som
199293:142.Prop.

Departementschefen framhöll i propositionen det är utom-att av
ordentligt vikt den dömts kriminalvård avhåller sigtillstor att som
från drogmissbruk, kriminalvården sker utanför anstalt. Vidäven när

påföljdenfrivård i form kontraktsvård det dessutom så ärär attav
anpassad till Möjlighetendirekt drogrelaterad brottslighet. atten

dåkomma till med gärningsmannens drogproblem har variträtta
bliravgörande för påföljdsvalet och den bärande tanken bakom valet

förfelad verkställighetstiden.missbruket fortgår Departe-underom
mentschefen påpekade vidare kontrollbehovet särskilt påtagligtäratt

den dömde undergår form vård eller behandling inomnågonnär av
för han medgesbrottspåföljd. Så kan fallet rättnärt.ex.ramen en vara

vistas i § KvaL. Mångaanstalt med stöd bestämmelsen 34utomatt av
det fråga tids vistelse behandlingshem. integånger på Detär ärenom

ovanligt analys blod- eller urinprover ingår led iatt ettt.ex.av som
behandlingen. grundNär någon vistas behandlingshem på av en

departementschefen, tveksamtbrottmålsdom det dock, framhöllär om
skyldighetdet förenligt med gällande lagstiftning han åtar sigär att en

lämna Departementschefen den rådande osäkerhetenansågatt attprov.
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inte kunde tillfredsställande. fannsDet enligt departements-anses vara
chefen starkt behov möjligheter till kontrollåtgärderett vid bl.a.av
34 §-placeringar. Prop 1992932142 22.s.

Departementschefen betonade den dömde vistas i be-att, oavsett om
handlingshem eller inte, drogkontrollerna bör knytas till föreskriften

vård eller behandling något slag. Utfalletom måsteav av proverna
följas och sättas i sitt sammanhang. I fall skulleupp annat proverna
komma fungera renodlad kontrollatt den dömdes vilja ochsom en av
förmåga sig efterrätta gällande regler. Departementschefenatt anförde

sådan kontroll i sig kanatt värdefull bör underordnasen vara men
ansträngningarna finna långsiktig lösning på denatt dömdesen mera
drogproblem. Departementschefen anförde vidare följande om
skyldigheten för dömd underkasta sig blod- eller urinkontrollatt a.en

24.prop. s.

När skyldigheten åläggs i föreskrift blir följden provtagningenatten
i likhet med övriga inslag i behandlingen står under överinseende av
övervakningsnämnd, kriminalvárdsnämnd eller frivårdsmyndighet.

fårDet därför normalt ankomma dessa myndigheter efteratt
samråd med vård ivaren eller någon avgöra provtagningannan om
bör ledutgöra behandlingen. Därvid har myndighetenett beakta1 att

provtagningen ägnadär behandlingengöra effektiv,om att mera
liksom pröva provtagningen kan skeatt under godtagbaraom
former. Jag den bedömningengör det hos dessa myndigheteratt
finns den sakkunskap och inte minst den kännedom enskildaom
vårdinrättningar, erfordras för avgörande de aktuellaettsom av
frågorna.

Departementschefen anförde avslutningsvis det gäller 34näratt
placeringar bör förutsättningarna för drogkontroller iinvägas
bedömningen placering kan ske utanför anstalt. Om drog-av om
kontrollen väsentligt inslag i den enskildes vård, börettses som
kontrollen utgöra villkor för medgivande 34 §-placering; iett om
enstaka situationer kan det dock finnas medicinska eller liknande
hinder provtagningen.mot

Genom den aktuella lagändringen har 34 § således utökats med en
regel drogkontroll. Innebörden den regeln denärom attav nya som
medges vistelse utanför anstalten får åläggas skyldighet lämnaatten
blod-, urin- eller utandningsprov. Härigenom blir det möjligt att
kontrollera den dömde påverkadär beroendeframkallande medelom av
under den tid verkställighet sker utanför anstalt. Kontrollen skall,som

nämnts, delutgöra behandlingen den dömdesom ovan en av som
undergår. Drogkontroll bör medges bara den i det enskilda falletnär
framstår värdefullt inslag i vården och det dessutomett möjligtärsom

ordna godtagbara förhållanden föratt själva provtagningen.
Den aktuella paragrafen, 34 § KvaL, har f.n. följande lydelse.
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föremål förblianstaltutanförvistelseintagenKan genomen
anpassning iunderlätta hanskanåtgärdersärskilda antassom

vistasändamålsådantförfå medgivandekan hansamhället, att
föreligger.skälsärskildatid,under lämpliganstaltenutanför om

ellervårdbehöverintagnedenbeaktassärskiltskallDärvid om
medel.beroendeframkallandemissbrukbehandling mot avannan erforderliga.kanvillkorställas deskallvistelsenFör ansessom

föreskrivasdetfårbehandlingeller attmed vårdsambandI annan
utand-urin- ellerblod-,lämnaskyldigskallintagneden attvara

beroendefrarn-påverkadhan intekontroll ärförnin att avavsprov
medel.andekal

påbörjasintebehandling börellerför vårdanstaltVistelse utom
blir kortarebehandlingstidenellerplanerade vård-dentidigtså att

verkställighetstiden.återståendeberäknadedenän
stycket.tredje§i 7intagengällerstycketFörst avsessomen

rådallmännaföreskrifter ochKriminalvårdsstyrelsens

övergripandefinns vissaanstaltsföreskrifterKriminalvårdsstyrelsensI
medsambandiföljer§ att121Av§-placeringar.34 att enregler om

vidkontaktmänskallanstaltenutanför utsesvistelsemedgesintagen
bl.a.reglerfinns122 §placerad. Iintagnedär den är omochanstalten

anstaltsföreskriftemafinns iVidarevistelsen.informerasskall omvem
ochintagnemellan denkostnaderfördelningbestämmelserbl.a. avom
förlovunderverksamhetsplaneringoch123 §kriminalvården m.m

124 §.internatförläggningmedskolaiplaceratsintagen somen
nödvändigerhållerintagnedentillanstaltenskall§Enligt 125 attse

vistelsen.beklädnad förochutrustning
vistelserådutfärdat allmännaharKriminalvårdsstyrelsen även om

1987:3.ARK§ KvaLenligt 34anstaltutanför
samband medi attframhållsrådenallmännade att styresmannenI

intagenuppmärksammasärskilt börbehandlingsplanen upprättas enom
kanbehandlingellerutbildningsådani behov sombedöms avvara

vistelsenförKvaL. Styresmannen att34 §enligtmedges ansvarar
tidi godpåbörjasplaneringsarbetet attsamt enförbereds attnoggrant,

Vistelsenplaceringsalternativet.tilltänktadetkvalitetskontroll görs av
Detförutsättningar. är,ochbehovintagnesutifrån denplanerasbör

intagnesdenbearbetapröva ochviktigtråden,allmännaenligt de att
placeringen.införmotivation

bl.a.vidareföreskriver att§-vistelser34rådenallmännaDe om
stöderforderligterhållerintagnedenansvarig förär attstyresmannen

vistelsen.underuppföljningförföremålbliroch noggrannen
stödochråd samtintagnedenböranstaltenvidKontaktmannen ge

vistas.intagnedendärkontaktmannen,medkontaktregelbundenhålla
iellervistelsedistriktetifrivårdenärende måste avgörasvarjel om

placeringstiden.underklientkontaktenförskall hahemdistriktet ansvar
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Statistik m.m.

Inom Kriminalvårdsstyrelsen har gjorts flertal specialstudierett över
34 §-vistelserna. Bl.a. publicerades år 1991 studie samtliga 34en av
vistelser påbörjades under september och oktober 1989 Rapportsom
1991:3. Vidare genomfördes under år 1992 enkätundersökningen
beträffande samtliga 34 §-vistelser inleddes under budgetåretsom
199091. Sistnämnda undersökning led i Kriminalvårdsstyrel-ettvar

arbete med den fördjupade anslagsframställan för budgetårensens
199394-199596.

Av dessa undersökningar liksom informationer vi under hand fåttav
från Kriminalvårdsstyrelsen framgår bl.a. följande.

Antalet påbörjade 34 §-vistelser har Ökat kontinuerligt sedan
institutet infördes i kriminalvårdslagstiftningen. En minskning har dock

underägt de åren. Budgetåren 198687 198889,senaste 199091rum
och 199192 inleddes 839, 901, 839 respektive 710 vistelser. Under
sistnämnda budgetår har således skett nedgång med omkring 15en
procent.

Av 1992 års enkätundersökning framgår 58 samtligaatt procent av
34 §-vistelser inleddes från sluten lokalanstalt och 24 frånprocent

Återstodensluten riksanstalt. inleddes från öppna anstalter. Särskilda
påverkansprogram, avdelningar för missbrukare och fördjupad
samverkan med enskilda vårdgivare och kommuner utvecklas främst
från slutna anstalter. Det därförär naturligt andelen intagnaatt som
inleder 34 §-vistelser frånär störst de slutna anstalterna. Det vanligaste
placeringsalternativet hem förär vård eller boende behandlingshem.
I 1992 års enkätundersökning placerades 77 i sådant hem.procent

Återstoden,Omkring 19 placerades i familjehem.procent 4 procent,
placerades i andra alternativ. Fördelningen mellan de olika place-
ringsaltemativen har varit i oförändrad under de åren.stort sett senaste

En intagen kan i princip medges placering enligt 34 § KvaL
oberoende strafftidens längd. Under budgetåret 199091 hade 75av

de placerade sammanlagdprocent strafftid på sju månader ellerav en
längre. För omkring 20 översteg strafftiden två år.procent

Av 1991 års studie framgick under budgetåret 198990 hadeatt
drygt 80 de placerade tidigare dömts till fängelseprocent ochav att
drygt 40 hade sju eller fler fängelsedomar bakomprocent sig. De som
medges placering enligt 34 § KvaL såledesutgör belastadtungten
SWPP-

deAv placerades enligt 34 § KvaL budgetåret 199091som 75var
kategoriserade narkotika-procent eller blandmissbrukare och 23som

alkoholmissbrukare. Endastprocent 3 de intagna hadesom procent av
således inte några missbruksproblem. De placerade mellan 16 oclivar
61 år. Omkring 18 25 år eller och 61procent var procentyngre var
31 år eller äldre. Under år 1990 25 de intogsiprocentvar av som
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intagnaför äldreöverviktvissdetSåledes24 år. ärhögstanstalt en
kvinnor,placeradede10Omkringplacerade.de procent varbland av

samtliga intagna.endast 5kvinnorna utgör procentmedan av
omkringvårddagarantalettotaladet199091budgetåretUnder var

76Omkringdagar.64vårdtidengenomsnittliga54.000. Den var
5endastoch90 dagar procentpågick högstvistelsernaprocent av

180 dagar.översteg
40-45genomsnitt procenti1980-talet har avmittenSedan av

budgetåretUnderfrigivningen.villkorligadenföreavbrutitsvistelserna
jämförtförbättringsåledes utgörvilket35avbröts199091 enprocent,
mycketpåberorbl.a.dettaantagits attharDetår.med tidigare att
Utfalletbättre.§-placeringama34förberedanedlagtshararbete att

placeringsaltemativen.olikademellanvarierarplaceringamaav
i högreavbrutitsperiodenhelaunderharbehandlingshemiPlaceringar

familjevårdsplaceringarna.utsträckning än
eftermånaderunderplaceradedeföljdesstudieårs sex1991I upp

avbrötplaceradede70visadeResultatet procentplaceringen. att av
tredjedelartvåundersökningsperioden. Nästan avunderbehandlingen

det inomgjordefrigivningenförevistelsernavilka avbrötde intagna
frigiv-efteravbrötsplaceringardeAvplaceringen.frånmånad somen

frigivningsdagen.fråndagarinomhälftenavbröts nästa treningen
medgivandeinteföreskriftmeddelats utanhade attEndast ll procent

frigivningen.eftervårdenavbryta

lagförslagetöverväganden §§49-50förslagoch10.3.3

uppgifter,tvåanstaltikriminalvårdenharavsnitt 4iframhållitviSom
detlångtsådelsfrihetsberövande, attverkställadelsnämligen ettatt

skadligamotverkaochsamhällettillintagnedenmöjligtär anpassa
frihets-verkställaHuvuduppgiften ärfrihetsberövandet. attföljder av
mycketocksåandrahandsuppgiften ärintehindrarberövandet. Det att

harkriminalvårdsanstalterlandetsiintagnadeMångabetydelsefull. av
härintarDrogproblemenslag. enskildaproblemallvarliga av

tilllederkriminalitetdendelbetydande sommycketEnsärställning. av
Varjenarkotikamissbruk.grund isinfängelsestraff har ytterst
tillsiktdärförleder attnarkotikaberoendeintagnasdeminskning av

minskar.samhälletikriminaliteten
på-skildabedrivskriminalvårdsanstalterlandetsVid många av

drogberoendepåsiktebehandlingsprogram tarochverkans- som
varierardessakvalitenoch programAmbitionsnivånintagna.

klientelsarnmansättningenberoende påanstalttillanstaltfrångivetvis
våravidVi harintresse.ochkunnighetpersonalensochanstalteni

fyllerdessa enintrycketbestämda programattdetanstaltsbesök fått
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viktig funktion i anstaltemas arbete med de intagna tillatt anpassa
samhället.

Även det således vid anstalterna finns påverkans- och behand-om
lingsprograrn skilda slag, kan dessa sällan leda tillav program annat

denän intagne kommer till insiktatt han bör på lämpligtatt sättom
bearbeta sitt drogberoende. Man hart.ex. svårt tänka sig sämreatt en
miljö för framgångsrikt behandlingsarbeteett fängelse.än Den vårdett

därför behövs kan och bör inte meddelas i kriminalvårdsanstaltsom
kan på ändamålsenligtutan kommaett tillsätt ståndmera genom

vistelse på behandlingshem. Sådan behandling kan medges intagenen
i kriminalvårdsanstalt under verkställigheten med stöd 34 § KvaL.av
Det vanligaste skälet till sådan placering behandlingär för drogpro-
blem. förekommerDet dock placering medges föräven andraatt
ändamål.

Enligt vår uppfattning bör möjlighet till verkställigheten utom
anstalt finnas kvar. Medgivande bör kunna meddelas för samma
ändamål enligt gällande regler, dvs. framför allt för be-som nu
handlingsplacering missbrukande intagna. Enligt vår mening börav
ungdomar i större utsträckning hittillsän komma i fråga för sådan
placering.

Den regel 34 § KvaL har i vårt lagförslagmotsvarar införts isom
49 Institutet hittills allmänt benämnts 34 §-placering eller 34som
vistelse måste därför döpas Vi föreslår det skall kallasattom.
behandlingsplacering anstalt.utom

Placering enligt den föreslagna bestämmelsen bör förutsättaav oss
den dömde blir föremål föratt tillfredsställande tillsyn. Det bören

således inte förekomma placering på vårdinrättning eller i hemetten
personal nattetid. Vidareutan bör det finnas betryggande garantier att

underrättelse omedelbart lämnas till anstalten den dömde lämnarom
den institution där han placeradär eller på misskötersätt sig.annat
Det bör nämligen inte i mycketän speciella undantagsfallannat- -förekomma den dömde får kvaratt på institutionen hanvara om
avviker eller visar misskötsamhet.annan

I allmänhet medges behandlingsplacering enligt gällande be-nu
stämmelse först slutet verkställighetstiden.mot Så bör det enligt vårav
mening i fortsättningen.även Detta understryks i någonvara mån

den i 4 § lagförslaget lämnade anvisningengenom särskildatt
uppmärksamhet skall förberedelseägnas den intagnes frigivningav
under den hälften verkställigheten i anstalt. Detsenare sagdaav
hindrar inte det ibland kan lämpligareatt placering inledsattvara en
i början straffverkställighet, den intagne varitav häktaden t.ex. om
under längre tid eller detnär praktiska skäl inte variten möjligtav att
under häktningstiden planera för kontraktsvård och sådan påföljden en
i och för sig skulle ha kunnat komma i fråga. Det emellertidär viktigt

behandlingsplacering inteatt strider domstolensen bedömning imot



2771993:76SOU

utformaslagförslagetenligt 4 §skallverkställighetenpåföljdsfrågan -
särskiltbetydelsedärförbeaktas. Detändamålstraffets ärså avatt -

verkställighetstidenbörjanibehandlingsplacering attdet gällernär av -
domstolslik-övervakningsnämnd, harmedgivande lämnas ensomav

placering inteförhållanden börUnder allasammansättning.nande en
blirbehandlingstidenellervård-planeradetidigt denkomma så att

verkställighetstiden.återståendeberäknadedenkortare än
aktuellai deavbrottensammanhangskilda ärframhållits iSom

denfullföljeromkring 30Endastmånga.relativtplaceringama procent
beaktasbör dockavbrottenbedömandeVidvistelsen. attplanerade av
åtnjutandeikommerintagnaspeciellmycketdet mestär somgruppen

Detbelastade narkomaner. ärnämligenbehandlingsplacering, tungtav
behand-fullföljerintedessa intagnadelvissofrånkomligt att aven

ocksåmåstebehandlinggenomfördframgångsriktVarjelingen.
obetydligt. Trotsintesådanaoch antalet ärvinst,betraktas storsom en

avbrott.antaletminskaansträngningargivetvisbör görasdetta attstora
alltid hurprincipiplaceringutfallet ärförAvgörande omsorgs-enav

förvälkäntmåstePlaceringsalternativetvarit.planeringenfull vara
eller påinstitutionenaktuelladenbesökthamåstepersonalen. Man

verksamhetbild dengodmycketsigskapat somsätt avannat en
godbedrivsdettillräckligtintedetMen ärbedrivs där. att en

ocksåmåsteverksamhetenskall placeras;intagnedär denverksamhet
harbehandlingshemMångahan har.behovoch deintagnedenpassa

Förför patienterna.krävandemycket attverksamhet ärt.ex. somen
bereddpatientvarjemåstevården attsigtillgodogörakunna vara

sigbehandlingen öppnaunderdessutomochaktivtmycketmedverka
narkotikamissbrukare harMångamedpatienter.ochpersonalinför

därförväljervård ochsådanmed attsig tillrättafinnasvårt att en
förhindra dennamöjligtFöri förtid. typinstitutionenlämna att avom

behandlingsplaceringbeslutinnananstaltspersonalen,måsteavbrott om
det ifrågasattavidverksamhetensigförvissathameddelas, attomnoga

kan ocksåDetintagne.denverkligenbehandlingsalternativet passar
innanvistelsemed kortarelämpligt inledagångermånga att envara

uppenbartkanPå såmeddelas. sättplaceringen ettbeslutslutligt om
undvikas.misstag

34beslutsamband mediregler kan integällandeEnligt omnu
Frågafrigivning.villkorligefterför tidenföreskriftmeddelasplacering

villkorliga frigiv-med densambandförst iföreskrift kommer uppom
harDettafrivårdsmyndigheten.aktualiserasdåoch måsteningen av

villkorligavid denbehandlingshempåvistastill denlettofta att som
påkvarstannaföreskriftmeddelats någonharfrigivningen inte attom

meningenligt vårDettafrigivningen. ärvidbehandlingshemmet en
sigsträckervanligenbehandlingstidenEftersomordning.olämplig

och förut-frigivningenvillkorligaför dentidpunktentilllängre än
helabehandlingsplacering börtillmedgivande attförsättningar varaett
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behandlingen skall fullföljas bör föreskrift detta kunna meddelasen om
redan då medgivandet till placering lämnas. Skulle den dömde, i strid

sålunda meddelad föreskrift, avvika eller påmot misskötasätten annat
sig under den aktuella placeringen, får han ha allvarligt åsidosattanses
sina åligganden. Villkorligt medgiven frihet skall i sådant fall normalt
förklaras förverkad enligt 26 kap. 15 § BrB.

Som har det skettnämnts betydande nedgång i antaletovan en
inledda 34 §-placeringar under de åren. Detta har sin grund isenaste
dels det i vissa fall kan svårt vilkenatt avgöra denärattvara som
intagnes hemkommun, dels kommunerna i mindre utsträckningatt än
tidigare bereddaär sig kostnadsansvaret för vården efteratt ta
Villkorlig frigivning.

Normalt kriminalvården för alla kostnader förenadeärsvarar som
med 34 §-placering fram till dagen för den villkorliga frigivningen,en
medan det kommunalär angelägenhet bestrida kostnaderna föratten
vården därefter. bestämmelsernaAv i 3 § socialtjänstlagen följer att
den enskilde har fårätt stöd och hjälp socialtjänsten i denatt av
kommun där han vistas. Tillämpningen vistelsebegreppet utgör ettav

problem i kriminalvårdens arbetestort med 34 §-placeringar. Dett.ex.
inte ovanligtär kriminalvårdens tjänstemän måste vändaatt sig till

flera olika kommuner ansvarsför-för försöka få någon tecknaatt att
bindelse för placering eller för den enskilde. Dettaen annat ansvar
förekommer vidare inte sällan ingen kommun bereddäratt att ta

för sådan kostnad. Socialtjänstkommittén har i delbe-ansvar en ett
tänkande SOU 1993:30 Rätten till bistånd inom socialtjänsten

fråga.behandlat bl.a. denna
Socialtjänstkommittén biståndsansvaret i dessa fall börattanser

formellagrundas på kriterier detgör möjligt snabbt och enkeltsom att
slå fast vilken kommun skall ansvarig. Den enskilde skallsom vara
inte, kommittén, behöva vända sig till flera kommuner förmenar att
få den hjälp och det stöd han behöver från socialtjänsten under tid han

intagen i anstalt.är Mot den bakgrunden föreslår kommittén att
hemkommunen, dvs. folkbokföringskommunen, blir ansvarig kommun

den enskilde avtjänatnär fängelsestraff SOU 1993:30. Detta ansvar
skulle enligt förslaget omfattaäven socialtjänstinsatser aktualiserassom
inför frigivning. Enligt förslaget skulle folkbokföringskommunens

upphöra dessa insatsernär har genomförts eller ärendetansvar
övertlyttats till kommun. Om kostnadsansvaret för dessaannan
vårdinsatser skulle ligga kvar kommunernapå för tid efter villkorlig
frigivning, förefaller Socialtjänstkommitténs förslag ha lämplig ut-en
fonnning.

Socialtjänstkommitténs förslag löser problemet med fastställaatt
vilken kommun betalningsansvarigär inte kommunernassom men
bristande förutsättningar på sig kostnadsansvaret. före-Detatt ta
kommer nämligen ofta företrädare föräven kriminalvården fastärom-
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vård påintagenberedavälmotiveratdetövertygade är att enattom
likväl intekommunenberördadenbehandlingshem anserattettt.ex. -

frigivningen. Detvillkorligaefter denkostnaderförsig kunna svara
förotillfredsställandemeningenligt vår attframstår resursernasom

olikaflerafrånintagnamedanstaltervidbehandlingsplacering
angelägenhetsgradtillmed hänsyninteprioriterasmåstekommuner

ochekonomiskahemkommunernasbeaktandemed resurserutan av
dentillallmänhetleder idessa. Detta attfördelningförprinciper av

stånd.tillinte kommerplaceringenaktuella
deniKriminalvårdsstyrelsenfråga hardennagällerdetNär

199394-199596budgetårenföranslagsframställningenfördjupade
styrelsen,enligtframkomlig väglösning. Enpåförslaglämnat vore,

ochtill kommunernastatsbidragendelinnehållerstaten avatt en
sålundaVadkostnadsansvaret.frånbefriar kommunernasamtidigt som

skulle ha kost-såledeskriminalvårdentillförasskulleinnehållits som
frigivning. InomVillkorligefterprövotidenundernadsansvaret även

skullebeloppetaktuelladetberäknatsharKriminalvårdsstyrelsen att
kronor.miljoner70storleksordningeniligga

drogberoendeangelägetdetbedömning är attvårEnligt ytterst
kvalificeradtillfälle tillberedsbesvär,liknademedoch intagnaintagna

praktikenifallitordesarnhällsanpassning annatvård. En vara
Kriminalvårdssty-tillvibakgrund ansluterangivenMotutesluten. oss

problem.hithörandelösning påtillförslagrelsens
harprincipidet kommunernaregler ärgällandeEnligt somnu

innebärskisserade ordningenDenmissbruksvården.för nyssansvaret
isåledesskall ävenKriminalvårdenhärvidlag.ändringinte någon

missbruksvår-kommunalaför denföreträdaremedsamrådaframtiden
föranstaltbehandlingsplaceringmeddelas utombeslutden innan om

missbruksproblem.medintagenen
denanstalt. HarÖvervakningsnämnd placeringbeslutar utomom

Kriminal-dockdeteller däröver äri tvåfängelsetilldömtsintagne
i sittharDomstolsutredningenbeslut.meddelarvårdsnämnden som

föreslagit2000-taletinförDomstolarna att106SOU 1991:betänkande
avskaffaskriminalvårdsnämnden attsamtochövervakningsnämnderna

frihetkriminalvården igällerdetuppgifter närövertas, avnämndernas
myndighet inomanstaltikriminalvårdengälleroch dettingsrätt när av

utgårVilagstiftning.tillinte lettharFörslaget ännukriminalvården.
i vårtkommerordningennuvarandedenfrånlagförslagvårt meni
lämnabörvilketfråganbehandlaslutbetänkande somorganatt om

anstalt.behandlingsplaceringmedgivande till utom
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10.4 Frigâng

Förutsättningarna för bevilja intagen i kriminalvårdsanstaltatt frigång
huvudsakligen i 11 § KvaL, tillkomanges 1974 årssom genom

kriminalvårdsreform. Enligt denna bestämmelse kan intagen för att
underlätta anpassningen i samhället beviljas frigång. Genom till-
komsten KvaL utökades möjligheterna till frigångav väsentligt.
Intagen kan medges frigång inte bara för arbete också för deltautan att
i undervisning eller utbildning såväl teoretisk praktiskav art.som
Frigång kan även användas för särskilt anordnad verksamhetannan

anstaltenutom äger på arbetstid, gruppaktiviteter ellersom rum t.ex.
studiebesök.

lO.4.1 Frigångsinstitutet före 1974 års reform

Systemet med frigångsarbete infördes år 1943 för vissaatt ge
kategorier intagna arbetautanförmöjlighet anstalten.att För förbe-att
reda frigivningen kunde den intagne få tillstånd arbeta hos arbets-att
givare utanför anstalten, så kunde ske risk för missbruk ochutanom
det ansågs lämpligt med hänsyn till anstaltstidens längd eller av annan
särskild anledning. I motiven till den dåvarande verkställighetslagen
betonades inte enbart intagna med långaatt strafftider även andrautan
intagna borde ha möjlighet få frigång.att

Frigångssystemet kom inte användas iden utsträckningatt som
strafflagberedningen med.hade räknat I betänkandet SOU 1961:16
Kriminalvård i frihet .diskuterade Eftervårdsutredningen hur an-
vändningen frigångsinstitutet skulle kunna utökas. Utredningenav
påpekade frigång hade i begränsadatt använts omfattning på grund av
bristen på lämpliga förläggningar för intagna med frigång. Det var
enligt Eftervårdsutredningen viktigt intagna med frigång kundeatt
hållas skilda från andra intagna. I fall risken övrigaannat stor attvar
intagna skulle förmå dem med frigång varorsmuggla in förbjudnaatt
och förmedla otillåten kommunikation med yttervärlden. Vidare ansågs
det önskvärt minska den psykiskaatt uppkom då intagenpress som en
under loppet dygn skulle växla mellan livett i relativ frihet ochav ett
stark bundenhet.

Antalet frigångshem eller frigångspaviljonger relativt litet. Ivar en
utvecklingsplan för anstaltsorganisationen frigångshemföreslogs att ett
skulle inomupprättas varje räjong och varje hem skulle ha 20att
platser.

År 1965 verkställighetslagen behandlingslagen.ersattes Be-av
stämmelserna frigång i behandlingslagen överensstämde i huvudsakom
med de äldre bestämmelserna.
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skullevårdcirkulärfastställtKriminalvårdsstyrelsenEnligt enett av
intageninnanarbetsförhållandena,skeundersökning enavnoggrann

kundeväljas,skullearbetetSådantfrigångsarbete.börjafick somett
frihet.iarbetsförhållandenaanpassning tillintagnesdenunderlätta

reform1974 årsföregåttutredningarNågra10.4.2 som

kriminalvårdenanstaltsbehandling inomKommittén för

fråni anstaltKriminalvårdSOU 1971:74betänkandetiutgickKAIK
de intagnaföreslogochskulle slopasintagnasarbetsplikt attdeatt

arbetsvårdandeelleryrkesutbildningarbete,lämpligterbjudasskulle
skulle kunnaintagenKAIKföreslogfrigångBeträffande attbehandling.

detanstalt,undervisningdelta iellerarbete utomutföra ommedges att
syfte.behandlingensfrämjakunde antas .Dittills hadeföljande.bl.a.anförde KAIKförslagsittförstödTill

deteftersomomfattning,mindreendast iförekommit varvarfrigång
belägnaavsidesiintagnaanstalt föranskaffa arbetesvårt utomatt

rymning,ochsmugglingrisk förmedförthadeFrigång ävenanstalter.
hadeskäl intebyggnadstekniskamed frigångintagnaeftersom av

kommitténsEnligtintagna.andrafrånavskilda upp-hållaskunnat
förhindragälldedetdelsbetydelse när attfrigångenfattning storavvar

fördelsanstaltsmiljön, attberoendealltförblifrånintagna att .av
frihet.vård iochanstaltsbehandlingmellanövergångenunderlätta

tillvaratasbordefrigångtillmöjligheternadärförKommittén ansåg att
användas ävenkunnaenligt KAIKbordeFrigångutsträckning.i större

i förstafrigångansågKommitténstudier.yrkesutbildning och attför
orter ocharbetemedifrigångshem ut-särskildafrånskebordehand

landet,hem helasådana övernätbyggaGenombildning. ut ettatt av
möjlig-sin Hanshemort.placeras närmarekunnaintagneskulle den

därigenomskulleanhörigademedkontaktpersonligtillheter
anstaltstiden kunnaunderintagneskulle denSamtidigtförbättras.

fortsättakundeutbildningelleranställningarbetsträning,påbörja som
formerolikavidare ävenanfördeKommittén att avfrigivningen.efter

bordedet,önskadeintagnedenroll. Omsingivnahadeterapisärskild
sysselssätt-samtals- ellerifå deltahonomberedasmöjlighet att

ningsterapi.

Kriminalvårdsberedningen

som uppfattningKAIK:sdeladeKriminalvårdsberedningen, om
1972:64SOUbetänkandetianfördeökad frigång,behovet av
förbättrafördet bästa sättetfrigång attökadKriminalvård bl.a. att var
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samordningen mellan anstaltsvård och frivård för minskasamt att
riskerna för skadeverkningar frihetsberövandet. Det nätgenom av
frigångshem KAIK hade förslagit motsvarades i viss mån be-av
redningens förslag lokalanstalter. Arbetet i lokalanstalternaom borde
enligt Kriminalvårdsberedningen bedrivas i intim samverkan med
frivård och andra lokala vårdorgan. Beredningen ansåg de intagnaatt

permissionertäta skulle kunna hålla fortlöpandegenom kontakt med
anhöriga, övervakare och frivârdstjänstemän. Vidare borde de intagna

utbildning eller arbetsplacering i samverkan med arbetsmark-
nadsmyndigheterna på och placering i frigång.orten Beredningensnar
ansåg intagnaäven med längreatt anstaltstider, vilka säkerhetsskälav

placerade i sluten anstalt, kunde behöva kommavar närmare hemorten
med hänsyn till frigivningsförberedelser, övervakarkontakt och frigång
inför frigivningen. Under slutskedet verkställigheten borde därförav

dessaäven kunna placeras i lokalanstalt.
Enligt beredningen borde lokalanstalterna placeras så den intagneatt

skulle kunna uppehålla sina sociala och personliga kontakter hasamt
möjlighet påbörja frigångsanställning,att kunde behållas eftersom
frigivningen. För kunna sysselsätta intagen,att inte hade kunnatsom
skaffa frigångsarbete eller andra skäl sysslolösa,som av var var
lokalanstalterna i behov arbetslokaler för enklare arbeten.av

10.4.3 Nuvarande ordningen

Gällande bestämmelser

Huvudstadgandet frigång finns i 11 § KvaL, tillkomom som genom
1974 års reform. Bestämmelsen har därefter ändrats endast såvitt avser
tillämpningen på sådana intagna i 7 § tredje stycket. I 11 §som avses
föreskrivs intagen i lokalanstalt föratt underlätta anpassningen iatt
samhället kan medges under arbetstid utföra arbete elleratt delta i
undervisning, utbildning eller särskilt anordnad verksamhetannan

anstalten. I paragrafenutom också vid lokalanstalt börattanges
särskilda åtgärder vidtas för främja sådan verksamhet. Omatt det
föreligger särskilda skäl därtill, kan frigång medges intagenäven i
riksanstalt. Frigång får dock inte medges sådan intagen i 7 §som avses
tredje stycket.

Ytterligare bestämmelser frigång finns i KvaF. Enligt be-om en
stämmelse i ll § fjärde stycket KvaF. trädde i kraft den juli1som
1986, skall vid prövning fråga medgivande till frigång särskiltav om
beaktas den intagne behöver inskolning i arbetslivet ellerom ett
medgivande kan väsentligt underlätta hans försörjnings-antasannars
möjligheter efter frigivningen. Har intagen, dömts till fängelse isom
lägst två âr, begått brott innefattar användande våld, hot ellersom av
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KvaFstyckettredje12§enligtdetsyften börpolitiskaförtvång
för frigáng.skälsärskildakrävas

KVVFSanstaltsföreskrifternai 40-48harKriminalvärdsstyrelsen
Ifrigäng.tillämpningsföreskriftersärskildameddelat1990:10 om

skallfrigångsansvarigsärskild utsesföljande. Enbl.a.föreskrivsdessa
skall,frigäng. Denneförekommerdär detanstaltvidpersonalenbland

handläggareförekommande falliochden intagnemedtillsammans
skallkontaktmanSärskild utsesfrigängen.planerafrivârden,inom -

skallfrigångsansvarigeDenfrigängsverksamheten.förplatsenpá
kontakt-medfrigángsplatsenfrigängarens närvarokontrollera

frigångarentillsefrigångsansvarige attskall denVidaremannen. -
ärhansbeklädnadochutrustning attsamt resornödvändighar

tillmöjlighetharfrigängarentillseocksåskallHanordnade. att
skallintagneDenpersonal.ochanstaltsledningmedkontakt annan -
skallAnstaltenfrigängen.förgällervillkordeinformeras somom -

Vidaredet.talarskälsynnerliga emotintefrigângsresorna,betala om
inte ärfrigängare,tilltimersättningbetalaanstalten somskall

avtalsenlig lön,harFrigängareersättning.tillberättigad somannan -
särskiltbeviljatseller vuxenstu-myndighetfrånersättningfull annan

skälsärskildainteanstalten,tilldagersättningbetalaskalldiestöd om
det.talar emot

kriminalvårdsreformårs1974tillFörarbetsuttalanden

förriktlinjer197374budgetåretförstatsverkspropositionen angavsI
departements-anfördeDärvidkriminalvården.inomreformeringen

höllanstalternainom14893,bil. 41973:1 attchefen prop. mans.
differentieradede intagnaskullebyggapå system, geett somatt upp

Möjlig-fritid.arbets-såvälundersysselsättningtill sommöjligheter
departements-enligthadestudierbedrivaintagnaför deheterna att

övervägde attDessutomär.under manförbättratschefen senare
meddenkompletteraochstudieverksamhetenutvidgaytterligare

KriminalvärdsberedningensansågDepartementschefenyrkesutbildning.
Detplaner.dessaunderlättaanstaltssystem ägnat atttillförslag vara

deutnyttjautsträckningi störreför de intagnamöjligheteröppnade att
utbildningsväsendetsallmännatill detstodutbildningsresurser som

dennaangelägetdetansåg attDepartementschefendisposition.
förut-lokalatill dehänsynsuccessivt och togsskeddeutveckling att
skulledepartementschefenEnligtanstalterna.vidsättningarna

undvekstegvis såskefrigâng attbl.a.hjälpmed manfrigivningen av
frivárd.ochanstaltsvárdmellanövergångabrupten

bestämmelseföreslogsdepartementspromemoria1973 árs en nyI
EnligtKvaL.§med llöverensstämdehuvudsakivilkenfrigâng,om

samhället kunnaianpassningenunderlättaförskulle intagendenna att
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medges under arbetstid utföraatt arbete eller delta i undervisning,
yrkesutbildning eller särskilt anordnad verksamhetannan anstalt.utom
Promemorieförslaget utgick från arbets- eller sysselsättningspliktenatt
för de intagna skulle behållas. Det enligt promemorian primärvar av
betydelse för den intagnes anpassning i samhället hans verksamhet,att
med beaktande hans särskilda förutsättningar och behov,av anordnades
på ändamålsenligtett I förstasätt. hand det olika formervar av
arbetsdrift kom i fråga. Enligt promemorian bordesom sådant arbete
väljas den intagne främjade hans utsikter efter frigivningensom att
inordna sig i arbetslivet. I departementspromemorian anfördes vidare

de intagna ofta hade bristfälligatt skolunderbyggnad och yrkesutbild-
ning. Anstaltsvistelsen borde i rimlig omfattning inriktas på att
undanröja dessa brister. Det borde enligt promemorian i särskilden
bestämmelse intagen, hade behovatt undervisninganges ellersom av
yrkesutbildning, såvitt möjligt borde fâ genomgå sådan under arbetstid.
Detta få särskild betydelse förantogs i första hand det klientelet,yngre

enligt departementspromemorianmen mångaäven äldre ivar stort
behov undervisning eller yrkesutbildning. Enligt riktlinjernaav för an-
staltvårdens fortsatta utformning borde frigâng utnyttjas i avsevärt
utökad utsträckning. Avsikten frigâng skulleatt väsentligtvar ettvara
inslag i verksamheten vid lokalanstaltema. Frigång borde enligt
departementspromemorian kunna medges inte enbart för arbete utan

föräven undervisning eller yrkesutbildning. Dessutom borde frigâng
kunna tillämpas föräven särskilt anordnad verksamhet, påannan som
arbetstid utövades anstalt. Det kundeutom fråga olikat.ex. vara om
former gruppaktiviteter och studiebesök.av

I motiven till ll § KvaL anförde departementschefen prop. 1974:20
123 enligt då gällande bestämmelseratt kundes. intagen, ledettsom

i förberedelserna frigivningen, få tillstånd anstalten utföraav att utom
arbete än bedrevsarmat inom kriminalvården, farasom förom

missbruk inte ansågs föreligga. Frigång skulle enligt promemorieförsla-
kunna utnyttjas i betydligtget större utsträckning dittills.än Departe-

mentschefen framhöll huvudtanke i reformenatt frigângen attvar
borde utnyttjas i avsevärt större utsträckning dittills.än Sådan borde
kunna komma i fråga intebara för arbete också för deltagande iutan
undervisning och utbildning såväl praktisk teoretisk Vidareav art.som
borde frigångsinstitutet enligt departementschefen kunna utnyttjas även
för särskilt anordnad verksamhet anstaltenannan ägdeutom som rum
på arbetstid, såsom gruppaktiviteter och studiebesök.

Intagna framstår socialt väletableradesom som

En arbetsgrupp inom justitiedepartementet gjorde översyn straff-en av
verkställigheten för dömts till fängelse för ekonomiskapersoner som
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1985: 1Ds Juöverväganden isinaredovisadebrott rapportensamt
bl.a.sig arbetsgruppenuttaladeDärvidfinns dom.Lyxfångar om-

förhållandevisintagnatilllämpning påfrigångsinstitutets varsom
fängelsestraff.kortahelthade inteochväletableradesocialt som

införandetgrund förtillöverväganden kom läggasArbetsgruppens att
prövningviddetKvaFfjärde stycket§i 11bestämmelsen attomav

i behovintagneden äri vad månskall beaktassärskiltfrigång avav
väsentligtkanfrigângellerarbetslivetinskolning i antasannars

försörjningsmöjligheter.hansunderlätta
Genomgångetföljande.bl.a.arbetsgruppenanfördeI rapporten

överensstämdeväsentligenfrigângsverksamhetenmaterial tydde att
anvisningar.kriminalvårdsstyrelsensochintentionerlagstiftarensmed

varit svårdockfalli mångahade attplaneringenekonomiskaDen
hade departements-KvaLtill tillkomstenanslutninggenomföra. I av

utsträckningutnyttjas i störreborde avsevärtfrigånguttalatchefen att
frigångensbeträffandemålsättningkonkretNågontidigare.än mera

hadärefter intearbetsgruppenenligt angetts stats-omfattning avsyntes
propositionendepartementschefen itid hadePåmakterna. senare

narkotika-intensifieradsamordnad och20198485: 19prop. om ens.
förutsträckninganvändas iskulle störrefrigånguttalatpolitik att

narkotikamissbrukare.
underlättaägnadskalldennafrigângför attvillkor ärEtt att vara
anledninghasig inteansågArbetsgruppensamhället.ianpassningen

villkoretpåpekadehänseendei dettaändring attföreslå någon menatt
för intagnaminstgällde intesvårtolkat. Dettafall kundevissai vara

förförutsättningarnavälanpassade. Attsocialtförhållandevissom var
stodmindremåstegenerelltfrigângintagnabevilja sådana sett varaatt

syfteväsentligtansågArbetsgruppenklart.arbetsgruppen att ettenligt
vidintagneför densörjamåstefrigângmed reglerna attattvaraom
intearbete. Intageni ordnatträningellerutbildningfickbehov som
intearbetsgruppenenligtbordeträningutbildning ellerbehövde

det skälet.frigângbeviljas av
Å saknadesintearbetsgruppenkonstateradesidanandra att utrymme

tillhörde denintagnafrigâng påreglernatillämpaför somatt om
detillmedverkaskyldigKriminalvården attaktuella attvargruppen.

försörjningformelleranställninghademöjligtintagna avannanom
detden måniansågArbetsgruppenfrigivningen.vid attordnad

detta ellerförförutsättningfrigâng atttidsnågonpåvisades att envar
tillanslutningförsörjning iden intagnesunderlättakraftigt skulledena

medges intagen,omfattning kunnai rimligfrigângmåstefrigivningen,
anpassad.socialtocharbetsvanahade varsom

dettveksamtarbetsgruppenenligtdetDäremot ommeravar
ochanstaltsvistelsemellanövergångsuccessivintressetallmänna av en

frigång. Ibeviljaskäl förtillräckligtborde attfrigivning utgöra
frigivningenuttalatshadekriminalvårdsreformentill attförarbetena
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med hjälp bl.a. frigång skulle kunna ske stegvis från lokalanstaltav så
abrupt övergång undveksatt mellan anstaltsvård och frivârd.en Detta

uttalande hade ibland åberopats till stöd för sådant Omsynsätt.ett
detta godtogs, skulle enligt arbetsgruppen konsekvenserna bli allaatt
intagna med inte helt kortvariga straff berättigade till frigång såvar

inte säkerhetsskäl lade hinder isnart vägen. Detta ansåg arbetsgruppen
emellertid skulle föra alltför långt. Arbetsgruppens uppfattning attvar
frigång inte borde beviljas enbart för åstadkomma mjukatt en
övergång mellan anstaltsvistelse och liv i frihet. Däremot bordeett
intresset stegvis övergång i kombination med andra omständig-av en
heter kunna underlagutgöra för beslut någon tids frigång.ett om
Arbetsgruppen ansåg tecken på anstaltsskador hosatt intagen kundeen

sådan omständighet. En sådan omständighet kundevara enligten annan
arbetsgruppen det stod klan den intagneatt måste sig in ivara att ge

helt yrkesverksamhet för kunna försörja sig efteren frigiv-ny att
ningen. Flertalet de intagna dömts för ekonomisk brottslighetav som
eller dylikt och beviljats frigång hade enligt varitsom rapporten

omskola sig eller börjatvungna arbetaatt inom yrke de inteett som
tidigarehade någon erfarenhet av.

Den intagna inte borde få frigång bestod enligt arbets-grupp som
intagna hade arbetsvana, socialtgruppen anpassade,av som som var

saknade tecken på anstaltsskador och svårighetsom skulleutansom
komma återgå till förvärvslivet. Menatt beträffandeäven dessa fick
det enligt arbetsgruppen göras bedömning i det särskilda fallet. Deten
framgick rättspraxis det någon gång kunde finnasatt förav utrymme
frigång i sådanaäven fall.

För intagna företagareär uppkommer speciella problem.som egna
Ett fängelsestraff medför ofta svårigheter med driften företaget,av

i särskilt det sigrör enmansföretag. Verksamheten iettom om ett
sådant fårofta ligga under straffverkställigheten. Dennanere om-
ständighet utgjorde enligt arbetsgruppen dock inte i sig skäl för
frigång. Frigång borde enligt arbetsgruppen kunna komma i fråga
endast den intagne visat viss tids frigång avgörandeom att en var av
betydelse för verksamhetens fortsatta existens och därmed för hans
försörjningsmöjligheter. Enbart påstående därom från den intagneett
ansåg arbetsgruppen inte tillräckligt. Ett omdöme borde inhämtasvara
från opartiska med förutsättningar bedöma sådantorgan att ett
påstående. Ett problem, kan uppstå företagareannat skallnärsom en
avtjäna fängelsestraff, hansärett anställda kan bli permitteradeatt
eller arbetslösa. Det saknades enligt arbetsgruppen lagstöd för att
tillmäta sådana arbetsmarknadsskäl självständig betydelse vid prövning

frigång.av
Arbetsgruppens genomgång antal undersökningar angåendeettav

frigång visade lagstiftningen och Kriminalvårdsstyrelsensatt an-
visningar i det hela hade följts vid beviljandetstora frigång. I ettav
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bordefrigångsinstitutetrådakunnatdelade meningarhadefåtal fall om
nödvändigvaritfrigångenfråganhade då rörttillämpats. Detha om

samhället.ianpassningenunderlättaför att
medsyftetarbetsgruppenkonstateradeSammanfattningsvis att

frigiv-införsituationsocialaden intagnesförbättrafrigång attvar
möjlighetarbetslivetträning till attoch honom samtningen sanerage

principiborde handettabehovintagne inteHade denekonomi.sin av
medborde skePrövning häravfrigâng.åtnjutandeikommainte av

de intagnasförfunktion,viktigfylldeFrigångnoggrannhet. en
inormalt livoch tillarbetslivetsig till uteettmöjlighet att anpassa

alla intagnaviktenunderströkvarför arbetsgruppen attsamhället, av
för sådanuppfyllde kraveni övrigtochfrigângmed behov somav --

därtill.möjlighetfickockså en

KvaFstycket§ fördetill 11Förarbetsuttalanden

anfördeKvaFstycketfjärde§i llbestämmelsentillmotivenI
funktionviktigfylldemed frigångdepartementschefen systemet enatt
normalttillsigmöjlighetintagna ettdegälldedet attnär anpassaatt ge

viktenunderstrykaanledningdärförfannssamhället. Det attiliv ute
i övrigtochfrigângbehovhadealla intagna somavatt somav -

därtill. denImöjlighetfickocksåför dettauppfyllde kraven aven-
intensifieradochsamordnadpropositionenriksdagen antagna om en

användas i störrebordefrigâng ut-hade uttalatsnarkotikapolitik att
ocksåfannsfallsådanaInarkotikamissbrukare.försträckning

rehabiliteringssyfte,imed insatserfrigångenkombineramöjlighet att
liknande.ellernarkomanvårdsteamrådgivningsbyrå,medkontaktt.ex.

8-12.1986:6förordningsmotivRegeringens s.
1985: lDs Judepartementschefen tillhänvisade rapportenVidare

tillborde liggakriterier,angivnaoch därfinns domLyxfångar som-
med godintagnabeviljasbordefrigângprövningförgrund sam-av om

sådana intagnabeviljaförFörutsättningarnahällsanpassning. att
mindreklartgenerelltmening,arbetsgruppensenligt settfrigâng var,
varvidremissbehandlats,hadeallmänhet. Rapporteniför intagnaän

hade anslutitövervakningsnämndernaRikspolisstyrelsen ochJK,JO,
framhållithadeJönköpingisynpunkter. Kammarrättensig till gruppens
väletable-socialtdeprövning såindividuell attvikten noggrannenav

ocksåHovrätt,fördelar. Sveaomotiveradefickinterade intagna som
dessaförordathadesynpunkter, atti arbetsgruppensinstämde

Riksåklagaren,föreskrifter.Kriminalvårdsstyrelsensiinarbetades som
framhållitsak, hadeiförslagen atterinranhade någonhellerinte mot

Kriminalvårdssty-påkallade.blikundeområdetpålagstiftningsåtgärder
styrelsensochlagstiftningenremissvari sittkonstateraderelsen att
frigångs-tillämpningenföljts vidhadehelai detföreskrifter avstora
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Det fanns enligtsystemet. styrelsen därför inte anledning till några
ändringar i föreskrifterna. Skulle det visa sig de insatseratt som
styrelsen dittills gjort för främja stabilatt utveckling inteen var
tillräckliga, skulle styrelsen överväga införa preciserade före-att mera
skrifter.

likhetI med det övervägande antalet remissinstanser anslöt sig
departementschefen till de riktlinjer arbetsgruppen hade förordarsom
i Han ansåg arbetsgruppensrapporten. uttalandenatt lag i linje med
lagstiftningen på området och vardet ändamålsenligtatt låta dessaatt
riktlinjer kom till uttryck i KvaF. Detta borde ske det i 11 §attgenom
infördes fjärde stycke,ett nytt det vid prövningenattsom angav av
frigángsfrágor särskilt skulle beaktas den intagne behövdeom
inskolning i arbetslivet eller frigâng kunde väsentligtantasannars
underlätta hans försörjningsmöjligheter efter frigivningen. I förening
med de uttalanden arbetsgruppen departementschefen hadeav som
ställt sig bakom ansåg han sådan föreskrift kundeatt goden ge en
grund för konsekvent och ändamålsenlig utvecklingen frigângsin-av
stitutet.

Särskilt brottsbenägna långtidsdömda

Genom lagändring är 1982 1982:401 utökadesen möjligheterna till
särbehandling långtidsdömda. Bl.a. ändrades förutsättningarnaav för

hänföra intagen tredjetillatt 7 § stycket KvaL. I samband därmed
kompletterades bestämmelsen i 11 § andra stycket med förbudett att
medge frigäng för intagna i 7 § tredje stycket och ärsom avses som
placerade i sluten riksanstalt. I motiven prop. 198182: 141 till denna
ändring uttalade departementschefen begränsningarna möjlig-att av
heterna till vistelse anstalt uppenbarligenutom också borde gälla den
kategori intagna avsågs i 7 § tredje stycket. Annan vistelsesom utom
anstalt korttidspermissionän borde enligt departementschefen över
huvud inte beviljas intagentaget i denna kategori, han placeradom var
i sluten riksanstalt. Departementschefen så knappast hellerantog att
hade skett. Uttryckliga bestämmelser borde in i lagentas attom
frigäng 11 §, vistelse anstalt för föreningsverksamhetutom eller
dylikt 14 § och s.k. § 34-placering inte fick beviljas i sådana fall.

Sedan lagändring år 1988 1988:622 placeringen är i sluten anstalt
obligatorisk för intagna i 7 § tredje stycket KvaL. Somsom avses en
följdändring slopades då möjligheten medge frigäng för intagenatt som

hänförlig till 7 § tredje stycketvar placerad i slutenutan att vara
riksanstalt.
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terroristbrotts.k.fördömtsIntagna som

tidigaresåsomkrävs,KvaFtredje stycket12 §bestämmelse iEnligt en
tilldömtsför intagenfrigångför beviljaskälsärskilda somnämnts,

våld, hotinnefattarbrottbegåtthantvå år,fängelse i lägst somom
till denmotivenIterroristbrott.syften, kpolitiskaföreller tvång s

anförde departements-bestämmelsedennalydelsenursprungliga av
följande.bl.a.1986:6 14förordningsmotivregeringenschefen s.

dettvekannågonrådadet inte attkanmeningminEnligt om
vidtahetstidenstraffverkställiunderintressetallmänna attav

det häri de allanpassningsocialaintagnesför denåtgärder som
förtillbakaståmåstesituationerandraåtskilligailiksomgäller -- måsteDettahänsyn.allmänpreventivaochsamhällsskyddsaspekter
jagSomstiftningen.gällandedeninnebördenockså avvaraanses lagstift-självairingnågon ändärförjagredan har attangett anser

behövlig.inteningen är
före-skallpraxisiosäkerhetfördetjag attäremot attanser

särskildmedKvalKkompletteraskälfinnaskan enbyggas att
kunnalämpligenbestämmelsesådanEnibestämmelse ämnet. synes

straff förlångvaritilldömtsharintagnainnebördenfå den aatt som
föreliggersärskilda skinte närterroismkaraktär änbrott annatav bestämmel-frigång. Attellerpermissionerregelbundnamedgesbör

formuleradovillkorligtböranförda inteenligt det samman-varasen
huvudregeln kanfrånmedfrämst varahänger avstegettatt

förtidpunktensedanverkställighetstidenslutetmotiverat .mot av
den intagneförfaran nyttfrigivning bestämts, attvillkorlig om

bedömassyften kanpolitiskaföreller tvångvåld, hotanvänder som
ibeviljaskunnapermissioner ettregelbundnaAnsesutesluten.

kanpermissionemanaturligtvis prövasbörfallsådant omnoga
allmänhetigäller intagnadetutsträckning närbeviljas i somsamma5 intervallertillämpa längrebörhärde fallieller avsessommanom

Attpermissionstider.kortareellerermissionstillfällenamellani
ocksålokalanstaltplacering ividiakttasbörförsiktig syneset

sådanai frågagällanaturligtvisböruppenbart. Detsamma om
utanförvistelsetillfälliginnebärverkställigheten,ilättnader som

utlänning,intagneden ärsakensiliggeranstalt. Det att,natur om
efterhanklartdet stårfrigång börför attförutsättning attvaraen

i landet.härfrigDiVningenkommer att stanna
måsteanförda görasmed deti enlighetriskbedömning somen

förutsättastordedetspeciellt slasåfallenaktuella är attdei av
fråninhämtasregelallförekommandeiärendetyttrande i somatt

rikspolisstyrelsen.

KriminalvårdsstyrelsenfrånrådAllmänna

1987:1ARKrådallmännautfärdatKriminalvårdsstyrelsen har
ovannämndabl.a.liggerdessaförgrundTillfrigång.beträffande

regeringensochdom-fmnsLyxfångar1985:1JuDsrapport
1986:6.förordningsmotiv
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I de allmänna råden frigâng enligt §ll KvaL skall skeattanges
från lokalanstalt, där särskilda åtgärder bör vidtas för främjaatt
verksamheten. Som exempel på sådana särskilda åtgärder bl.a.nämns
följ Uppsökande verksamhet kan bedrivas för nå svårmotivera-att
de eller passiva intagna. Information frigång kan regelbundetom
lämnas de intagna. Blivande frigångare kan systematisk introduk-ges
tion och träning. Fasta rutiner kan upprätthållas för samarbete med
frivârden. Kontinuerliga kontakter kan upprätthållas med samhällsor-

kan bidra till utveckling frigångsinstitutet. Särskildagan, som en av -
förskäl frigång från riksanstalt kan, enligt de allmärma råden, bestå i

ifrågavarande riksanstalt belägenatt är på inte har tillräckligaort som
platser i lokalanstalt. Ett sådan skäl kan den intagne harannat attvara
deltagit i speciellt utformat behandlingsprogram,ett bör slutförassom

frigâng.genom

Angående vilka intagna skall kunna frigângsom

Beträffande förutsättningarna för frigâng i de allmänna rådenanges
bl.a. följande. En tids frigâng kan förbättra många intagnas frigiv-
ningssituation och bör därför ingå led i planmässigettsom en
förberedelse inför frigivningen. Varje intagens behov frigâng börav

på tidigtprövas stadium.ett
Enligt de allmänna råden kan det i vissa fall behövas särskilda stöd-

eller kontrollåtgärder. Vidare kan behöva avvägningargöraman
mellan straffets längd och behovet frigâng vid kortat.ex.av an-
staltstider. Intagna med missbruksproblem har ofta behovstort av
hjälp- och stödåtgärder med hänsyn till såväl sitt missbruk som
bristande anpassning till normalt arbetsliv. Frigånginstitutet börett
enligt de allmänna råden utnyttjas för såväl narkotika- alkohol-som
missbrukare. I dessa fall får frigångsplaneringen ofta inriktas på arbets-
träning, utredning vid arbetsmarknadsinstitut, praktik eller utbildning.
Frigångstillståndet bör enligt de allmänna råden kombineras med be-
handlingsätgärder, kontakt med den psykiatriskat.ex. vården,
kommunens narkoman- eller nykterhetsvård eller andra behand-
lingsalternativ. Vidare i de allmänna råden det ibland kanattanges

lämpligt med partiell frigâng eller några dagar ivara veckan.en
Frigång kan också förekomma för enbart behandlingsinsatser.

I de allmänna råden vidare det kan svårt bedömaattanges attvara
frigâng skall beviljas intagna ytligt framstårom socialtsettsom som

väletablerade vilka har ådömts inte helt kortvarigtpersoner, ett
fängelsestraff. Enligt de allmänna råden måste emellertid hänsyn även
i dessa fall till frigivningssituationen.tas Detta gäller särskilt intagen

måste börja arbeta inom helt verksamhetsområde.som Kan detett nytt
påvisas tids frigâng förutsättningäratt för den framtida för-en en
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deenligtbördenna,underlättaskulleväsentligtellersörjningen
företagareärintagenFörbeviljas.kunnafrigångråden somallmänna -

företagsdriften,försvårighetergångerfängelsestraff mångamedför ett
Dettapågår.straffverkställighetenmedanliggaofta måste nere,som

frigång.förskältillräckligtsigiinterådenallmännadeenligtutgör
förbetydelseavgörandeharfrigångtidsvisaintagneden attKan en
börförsörjningsmöjligheter,hansoch förexistensverksamhetens

beviljas.kunnafrigång
deenligtdetkanterroristbrott,s.k.fördömtsintagna,För som

ochhuvudregelnfrånanledning görafinnas avstegråden attallmänna
förutsättningEnstraffverkställigheten.slutetfrigångmedge mot av

återintagnedenförfaraföreligga attintebedömsdethärför är att
syften.politiskaförtvångellerhotvåld,använder

månader börtvåöverstigerinteanstaltsvistelsemedIntagen somen
frigång.fåintenormaltrådenallmännadeenligt

grundpåfrivårdeninominsatserföremål förkanintagnaVissa vara.
skyddstillsyn.löpandehaeljestellerfängelsemedskyddstillsyn enav

ibehandlingsplaneringfrivårdensbörrådenallmännadeEnligt
sambandibedömasfrigångbehovetochfullföljasmånmöjligaste av

den.med

längdFrigángsperiodens

handförstailängdfrigångsperiodensbörrådenallmännadeEnligt
förVidfrigången.klaraförutsättningar enattintagnesdenpåverkas av

såsomtill,syftarfrigångenresultatdeinteuppnåsfrigångsperiodkort
ekonomiskocharbetslivettillträningsituation,socialförbättrad

årådenallmärmadeenligtkanfrigångsperiodför långsanering. En
dagligadetgrundpåintagneför densidan påfrestande avandra vara

anstalten.ioch livettillvaronormalmellanbytet meraen

ordningsfrágorochKontroll-

Drogmiss-påfrestningar.svåraintagnaflestadeförmedförFrigång
Medintagnafrestelser.betydandeförfrigångenutsättsbrukare genom

faramedförakansmuggla intill somfrigångare varor,attkan pressa
utbildningsinstitutionerochArbetsplatseranstalten.iordningenför

deIvid.inte ärintagnadel vanaregelbundenhet,kräver ensomen
ikandärfören frigångmed varaintagenanförsråden attallmänna

deförebyggaFörpåfrestningarna. attklaraförstödaktivt attbehov av
enligtmåstemedförakanfrigångsäkerhetsproblemochordnings- som

hanproblemdemedvetenintagneden omallmänna råden varade
frigång ärlyckad attförförutsättningviktigEn enmöta.kommer att



292 SOU 1993:76

den intagne är praktiskt och psykologiskt väl förberedd. Vidare anges
i de allmänna råden intagna i frigång böratt vänjas vid täta visitationer
för de skall kunnaatt motstå medintagnas krav på insmuggling av
förbjudna Den frigångsansvarige skallvaror. regelbundet kontrollera
frigångarens närvaro och förhållandena på arbetsplatsen.

10.4.4 Något rättspraxisom

Regeringsrätten har frågaprövat förutsättningarna för frigång,om dels
beträffande intagen RÅmed fast anställning 83 l, dels beträffande
intagen fått erbjudande anställningsom med tillträde föreom den

RÅvillkorliga frigivningen 86 ref. 112.
RÅI 83 2:1 rörde målet lärare dömts till fängelseen åttasom om

månader för misshandel. Han ansökte frigång för arbetaom att som
lärare från vårterminens början. Villkorlig frigivning skulle ske den 25
februari år. Regionchefen och Kriminalvårdsstyrelsensamma avslog
ansökningen. Kammarrätten fastställde styrelsens beslut. Regerings-
rätten anförde bl.a. följande.

Av handlingarna i målet framgår det hänsyn tillatt skyddet föravenskilt eller allmänt intresse skulle ha förelegat något hinder för
bifall till J framställning. Frågan därförär:s endast frigång varitomägnat underlätta Jatt anpassning i samhället på:s sätt isom avses11 § första stycket lagen kriminalvård i anstalt.om

I detta hänseende kan visserligen anmärkas J inneharatt en an-ställning, till vilken han får återkomma han erhålleroavsett omfrigån eller ej, och han därför behöveratt utnyttja denna
möjlig för huvudöveret att kunna återvändataget till arbetslivet.

Emellertid Jär arbete lärare i hög grad bundet:s till skolanssom
terminer och det iutgör och för sig på grund härav klarenolägenhet träda i tänst förstatt sedan termin börjat. Särskilten nymåste detta gälla i den återkommerga lärareom eftersom somha avtjänat fängelsestraff;att ett återgång till arbete i sambandenmed terminsstart dåär mindreen ägnat väcka uppmärksamhetatt
eller föranleda frågor anledningen till bortovaron.om För J del:stillkommer den omständigheten han för undvikaatt konflikt-att-anlednin sin gamla arbetsplats skallar börja tjänstgöra i en-ola i kommunen. Förannan hanss sociala anpassning är ettutfall dennagynnsamt omplacering viktigt. Möjlighetenav härtill får

beroendeantagas hans tjänstgöringvara fåratt börjaav i normal
ordning vid terminsstarten. Tillä bör också J tingsrättengas att avförpliktats skadeståndatt tilutge enskilda målsägande, varför entidigare återgång till arbete skulle kunna underlätta saneringen avhans ekonomi.

Vid samlat bedömandeett finner eringsrätten därförreåörjan att ettmedgivande för J från skolterminensatt utföra arbete utanför
anstalten hade sådan betydelse för hans anpassning i samhället somenligt 11 § första stycket lagen kriminalvård i anstalt förutsättsom
för frigån Hans framställning därom hade med hänsyn till.föreliggan omständigheter bort beviljas.e
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RÅ till fängelsedömtsgällderef. 112i 86Målet omperson somen
Villkorligförskingring.för bl.a.månaderochårtvå grovsex

frigånganhöll1986. Handecemberden 26skulle skefrigivning om
anställning.tillträdakunnaförjuni ården lfr.o.m. att ensamma

tidigast denbörjan lfrigång medhonomRegionchefen beviljade
kammarrättenKriminalvårdsstyrelsen ellerår. Varkenaugusti nämnda

bl.a. följande.anfördeRegeringsrättenbedömning.gjorde annan

till kravet påhänsyndetmålet framgårihandlingarnaAv att av
fram-bifall till Lennart R:sförhinderfinns någotsamhällssk dd
ägnadbegärda frigången ärdärför endast denrågaställning. är om

samhälletanpassning i sättR:sunderlätta Lennart som avsesatt
i anstalt.kriminalvårdlagenförsta stycket§i ll om

anställning hos Xerbjuditsarbetslös, harR, ärLennart ensom
junidenna den ltillträdahan kanförutsättningunderAktiebolag att
R:sunderlätta Lennarterbjudna arbetet ägnatär1986. Det att

frånskrivelseåberopadhonomsamhället. Aviassning en avan
augusti 1986till denkan lintebolaget väntaframgårbo attaget

ålder,R:still LennartMed hänstjänsten. artenmed besätta avatt n
speciellahansstraffet ochhan åför vilken ömtsbrottslighetden

fâsmå för honommöligheternatorde ettattyrkeskunskaper vara
R:sanförda bör Lennartdetgrundarbete. Palämpligt avannat

bifallas.besvär

fjärdei §bestämmelsen llsammanhangdettabör i attDet noteras
meddeladeRegeringsrättenefter dettillkommitharKvaFstycket att

mål.ovannämndaidom

frigång föruttalandenDepartementschefens10.4.5 om
narkotikamissbrukare

narkotikapolitikintensifieradsamordnad ochompropositionenI en
20 bl.a.1985:19 bil. l1984departementschefen prop.anförde s.

kundesamhälletianpassningenunderlättaFörfrigång.följande attom
arbeteutföraarbetstidunderfick dåfrigång. Dennebeviljasintagen

anordnadsärskiltellerutbildningundervisning,ideltaeller annan
föreslagithadeNarkotikakommissionenanstalt. attverksamhet utom

narkotikamissbrukare.förutsträckninganvändas iskulle störrefrigång
narkotikamiss-Mångauppfattningen.delade denDepartementschefen

fall kundemångautbildning. Igrundläggandebehovibrukare avvar
behövdeskanske detfallandrafrigång. Iunderskeutbildningsådan

arbetsmarknadsinstituttillFrigångåtgärder.arbetsförberedande t.ex.
förslagitNarkotikakommissionen hadefråga. Såsomidå kommakunde

ellertill arbetefrigångkombineralämpligtocksåkunde det attvara
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utbildning med direkta behandlingsåtgärder, exempelvis besök på
narkomanvârdsenhet eller socialbyrå för samtal missbruksproblem.om
Några särskilda åtgärder från riksdagen eller regeringen behövdes
enligt departementschefen emellertid inte för åstadkomma sådanatt en

Ävenutveckling. i budgetpropositionen prop. l98586:100 bil. 4-
betonade departementschefen frigångsinstitutet bordeatt användas i
ökad utsträckning för narkotikamissbrukare.

lO.4.6 Uttalanden justitieombudsmannen och justitie-av
kanslem

Justitieombudsmannen

JO har beträffande frigång i beslut den 23 februari 1979 uttalat bl.a.
följande.

Av handlingarna i ärendet framgår följande. företagareär egen
och innehar två matvarubutiker med 6 anställda. Han dömdes den
22 december 1977 för valutabrott till fängelse månader,ra
varifrån skulle avräknas 22 dagar han anhål och häktadvaritsom en
i målet. Sedan kriminalvårdsstyrelsen först beviljat uppskov med
verkställi började han avtjäna straffet den 14 augusti 1978.
Han beviljades sedan frigång fr.o.m. den 23 augusti 1978 måndag-
fredag 08.00-19.00 för arbete i det företa Underet.egna
lördagar och söndagar hade S. med något undanta frigångs-s.- - .pemnssion. Han blev frigiven den 20 november l 78.

Som kannämnts för underlätta anpassningen i samhälletattnyss
intagen i lokalanstalt medges under arbetstid utföra arbeteatt utom
anstalten, s.k. frigång. förarbetenaAv till bestämmelsen framgår
inte närmare hur villkoret för underlätta anpassningen iatt
samhället skall tolkas. Emellertid får syftet, kriminal-antas att somvårdsstyrelsen uttryckt det, skall förbereda den intagne förattvara
frigivningen förbättra hans sociala situation,att honomgenom geträning i arbetslivet och genomföra önskvärd sanering hansen av
ekonomi.

förevarandeI fall har frigång beviljats företagare har oden som
ekonomi och lever under socialt välordnade förhållansom en.Under strafftidens fyra månader hartre han haft frigång måndag-av
fredag för arbeta i sitt företag, och han haratt lördag-söndag haft
permission. Hans anstaltsvistelse har därför under delenstörre avstrafftiden bestått i han övernattat anstaltenatt veckans sjusex av
nätter.

Beslutet frigån har grundats på S. varit orolig för sinom att ochhäfsa,hustruns psykiska själv utförde vissa arbetsuppgifteratt i
företaget och S:s fortsatta anpassning iatt samhället sku kunna

å avgörande hantryggas sätt, fick frigång.ett Enligt minom
mening örelåg det emellertid inte tillräckliga skäl för medgeatt
frigång. Hans strafftid kort. Han hade beviljats uppskov medvar
verkställigheten, och han hade således haft tid vidtaga deatt
åtgärder krävdes för företaget skulle kunna fungeraattsom under
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skälutgjortknappastharhälsapsykiskaHansanstaltsvistelse.hans
hasamhälletiassninghansskullehellerIntefrigâng.för annog anstaltsvistelse.nadersfyranämnvärtförsämras mkunnat genom

frihetsbe-innebäråföljderförekommafåinte att sombörDet
falli S:sskettdet sätturhoverkställigheten somvidrövande as

lagstiftaren.varithaingalunda kan avsettoch avsom

1894-Dnrbeslutmeddelat1985januari21deniJOharVidare ett
frigâng.förförutsättningarnabeträffandeföljandeuttalat1984

förutsättningarvilkafråganaktualiserar somärendeförevarandeNu
skall kommahuvudintagen över tagetförpfylldaskall att envara u KvaL§i llvillkorettolkaskallhurdrigång,föri fråga mansv till be-Förarbetenasamhället.ianpassningenunderlättaför att

dockfårledning. Det attantasnå närmareintestämmelsen onger kriminalvårdsstyrelsen sägerallfri ängenmedsyftet somvara,s
frigivningenförintagneförbereda den genomföreskrisinai attter, arbetslivettillträninghonomsituation,socialahansförbättra geatt talarDäremotekonomin.saneringönskvärdgenomföraoch aven påinverkaskullesigförochibrottslighetföringet artenatt av vissamedförhar attVad sagtsfrigâng.fåmöjligheterna nuatt

sådanharintagnadenämligenfrig ensombörinteintagna ng,ges behovisamhället ärianpassningsin avförintedesituation att tvekanrådakandetvilkafall idådet omfinnsNaturligtvisfrigâng.
uppfyllda.frigângför ärförutsättningarna

kriminalvårdsstyrel-hanså harM.behandlingengäller avVad av
frigavshaninnanmånadernasistafemdeunderfrigângbeviljatssen fängelsestraådömdadethalvaavtjänathaeftervillkorligt att

personli-MzsförredogjortyttrandesittiharKriminalvårdsstyrelsen
förgrundtilllegatövervägandendeochförhållanden somga vilkaibedömningsfrågor,här mansigDet rörbeslut.styrelsens om

finnasvårtdockjagdel har attFörmeningar.deladehakan egen
motiveratvarit attdetsådana evaritförhållanden attMzsatt intefrigângalltsåbordemeningminEnligtfrigång.honom

fall.i dettabeviljats

delendenunderM. avjag senareSammanfattningsvis attmenar ivistasfåtthanoch attfrigångenverkställigheten genomgenom alltförfåttpermissionemaregelbundna endeunderSchweiz
förstraffverkställighetenangelägetDet är attbehandling.förmånlig

varithakanrimligeninteurholkas sättinte ettinta somvissa na orättvistupplevaskanoch sätt somagstiftaren ett sompaavsett av
intagna.andraav

uttalat3456-1991dnr1992september18denbeslutiJO har även ett
intagen,anstalt. Eniintagen sommedgivitsutevistelser,sig somom

blandför grovtmånader annatårfyrafängelsetilldömtshade sex
denhade1991,novembervillkorligt ifrigesskulleochbedrägeri som

påköksmästarearbetemed enfrigângpåbörjat som1991juni10
grundpågripitshanhade avnämnda åroktoberIrestaurang.

fyrafängelsetilldömtsåterhadehanochbrottmisstanke senareom
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år månader för bl.a. bedrägeri.sex De brottengrovt hade begåttsnya
under tiden den 27 maj till den 2 oktober 1991. Den därrestaurang
han skulle arbeta hade varit stängd för reparation från den 21 juni till
och med den 1 augusti 1991 under vilken tid den intagne hade haft
frigâng. Enligt restaurangägaren hade den intagne sysselsatts med att
hälla ordning de två eller utfördetre personer som repara-
tionsarbeten i Den intagnesrestaurangen. arbete haderestaurangen
varit organiserat så han hade flera timmarsatt sammanhängande
ledighet under dagen. Anstalten hade inte utfärdat några anvisningar

vad han skulle iaktta under den tiden.om Ansvariga tjänstemän i den
anstalt där den intagne placerad hade inte känt tillvar att restaurangen

stängd för reparation. Under tiden den aprilvar 1 till den 10 juni hade
den intagne, förutom regelbundna permissioner och besökspermissio-

haft särskild permission vid sjutton tillfällen.ner,
Enligt yttrande från anstalten hade den intagne beviljas frigáng mot

bakgrund han avtjänade långvarigtatt fängelsestraff,av ett hanatt
saknade arbete och försörjning inför frigivningen, han kände sig iatt
psykisk obalans hade uppvisat god skötsamhet.samt

Kriminalvårdsstyrelsen hade i yttrande till JO anfört det fannsatt
anledning rikta anmärkningatt anstaltens hanterasättmot permis-att
sionsfrâgan. Samordning olika angelägenheter, skulle ombe-av som
sörjas under permission hade enligt styrelsen i många fall inte gjorts

det hade varittrots möjligt.att Styrelsen anförde vidare upprepadatt
misskötsamhet inte hade resulterat i nödvändig átstramning av
permissionsgången. Förlängda frigångspermissioner hade enligt
styrelsen omotiverat medgivits kompensation för obekvämsom
arbetstid under frigâng. Beträffande frågan frigâng hade Kriminal-om
vårdsstyrelsen anfört anstaltens uppföljningatt frigângen hadeav
brustit i flera avseenden. Enligt styrelsen kunde det för övrigt
diskuteras huruvida det alls hade förelegat tillräckliga starka skäl att
medge den intagne frigâng. Styrelsen ville dock inte hävda detatt var
uppenbart fel medge frigångatt i det aktuella fallet.

JO delade Kriminalvårdsstyrelsens handläggningensyn av
permissionsfrâgan.

Beträffande frågan frigång anförde JO det kundeom diskuterasatt
det överhuvudtaget fannsom skäl bevilja frigångatt i det aktuella

fallet. JO ansåg sig dock inte ha anledning ställning i dennaatt ta
fråga. Däremot ansåg JO anstaltens handläggningatt fråganav om
frigång varit behäftad med allvarliga brister.ytterst JO ansåg det
särskilt anmärkningsvärt det för anstaltenatt inte varit känt att restau-

stängd under längrerangen tid.var Den kontroll förhållandenaen av
på frigångsplatsen avsedd föreföllägasom attvar enligt JO harum att

Ävenvarit i det närmaste obefintlig. i den delen anslöt sig JO till vad
Kriminalvárdsstyrelsen hade anfört.
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Justitiekanslern

hade frigång förintagnemed denbehandlade fallet,JODet somav
iJKberörtsharstängdreparationför ettpåarbete restaurang, aven

den intagneansåg3930-91-90. JK1992 dnrdenyttrande 31 mars
1985:1JuDsiintagnatillhöra den rapportenavsessomgrupp av

ochförfattningsändringarföranlettochfinns domLyxfångar som-
och JOKriminalvårdsstyrelsenförordningsmotiv 1986:6.regeringens

för vilkakategoritillhördeden intagnekonstaterathade redan att en
Äveneller inte.frigånghade skullesvårt avgöradet omatt omvar

förledningtillanvisningarutfärdathadeKriminalvárdsstyrelsen en
iprövningindividuelldet enligt JKmåste görasbedömningsådan en

prövningsådanvidanförde detJKenskilt ärende.varje att var aven
kännedomtillräcklighadepersonalhandläggandevikt omattstor

praxis.ochtillämpliga regler
problemnämndaärendet ochaktuelladetkringUppmärksamheten

inomi beslutsprocessenhade gjortsändringarvissamedförthade att
tvåstrafftid på lägstmedBeträffande intagnaregionen.aktuelladen en

samrådskullebrottslighetekonomiskochnarkotikabrottförår numera
Ävenfrigång Kriminal-medgavs.innanregiomnyndighetenmedske

åtgärder.vissavidtagithadevårdsstyrelsen
entydigtkunde någotutredningheller hansinteanfördeJK geatt
frigång.den intagnebeviljafelellerdetfrågan rätt attvaromsvar

det gälldeNärdiskussion.varjehöjdinteenligt JK överSaken var
denhan iinstämdefrigângenmedgivnadenuppföljningfrågan avom

anstalten.riktatsredankritik motsom
hadeintagen,fall medocksåJKyttrandesittI ett somtog enupp

arbetaförhaft frigånganstaltiplacerad attvarit sommenen annan
Även fängelsetillhade dömtsdenne,nämndakock på restaurang. som

begått frigångenunderbrottbedrägeri, hadeför bl.a.årfyra grovt nya
fallet hadedet förraLiksom itill fängelse.dömdeshanvilkaför senare

förvarit stängdtid dådelvis under denskettfrigângen restaurangen
behövdes påintagnedenArbetsgivaren hadereparation. attansett
reparations-kontrollera hurtid förunder dennaarbetsplatsen även att

Anstaltengöromål.andramedhjälpa tilloch förutfördesarbetena att
tillfälligadessamedfrigångfortsattgodtagittvekanmed visshade

intearbetsgivareninhadebedömningen vägtsarbetsuppgifter. I att
händelseiden intagneanställning förfortsatthade kunnat avgarantera

minstkontrolleratshadeFrigången etti frigângen.avbrott genom
besökfemfyra ellerarbetsgivarentillveckantelefonsamtal i samt

arbetsplatsen.
. dentillhördesistnämndedenbedömningen ävengjorde denJK att

beviljasbordedeifrågasättakundeför vilkenintagna ommangrupp
ianstaltenfann JKfallenmellan de tvâjämförelse attVidfrigång. en

fråganallvarligt påtagit betydligtföreföll hafalletdet ommerasenare
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uppföljning och kontroll frigången. Trots omfattningen kontrol-av av
lerna hade den intagne emellertid kunnat sigägna omfattande
brottslighet. Det enligt JK tveksamtsyntes kontrollom en noggrannare
hade kunnat eller minska den intagnes möjligheterstoppa begå brottatt
under frigången. Risken för brott begicks i samband med frigångatt
och permissioner måste enligt JK bedömas i samband med att man
beslutade sådana utevistelser. Med hänsyn till förevarandeom
utredning fann JK inte anledning ytterligare beröra den frågan.att

Vidare konstaterade JK bestämmelserna i anstaltsföreskriftemaatt
kontakt med polis- och åklagarmyndighet gällde enbartom permissio-

Endast den anstalten från vilken frigång hade förekommitner. ena
hade lämnat underrättelse till polismyndigheten den intagnesom
utevistelser. JK ansåg det inte tillfredsställande tillämpningenatt av
bestämmelsen inte varit enhetligare skett.än Frågan befintligasom om
regler borde förtydligas för bli effektiva ansåg JK ingå i Fängelseut-att
redningens uppdrag. Han fann därför inte anledning uppehålla sigatt

vid detta.närmare

10.4.7 Några statistiska uppgifter frigångom

Under åren 1975 1990 förekom higáng i följande omfattning-
År intagningarAntal frigångsfallAntal Andel frigångsfall i för-

hållandetill intagningama%

1975 11 157 1 026 9
1976 10 920 1 390 13
1977 10 521 1 522 15
1978 20811 1 698 15
1979 11414 820l 16
1980 12 272 l 758 14
1981 13 346 1661 12
1982 13 835 1 680 12
1983 15 177 1 760 12
1984 14 000 1 495 10
1985 13 535 3951 10
1986 14 188 4451 10
1987 14 980 5121 10
1988 16 098 4421 9
1989 15 200 4461 10
1990 15 833 3501 9

Frigång påbörjades under budgetåret 19911992 i 082 fall.1 Av de
intagna med frigång avvek 46 stycken från frigången, 3varav var
placerade i sluten riksanstalt, 9 i riksanstalt,öppen 15 i sluten lokalan-
stalt och 19 i lokalanstalt.öppen Under period beviljades 6067samma
frigångspermissioner, 48 missköttes. I 23 fall bestod miss-varav
skötsamheten i den intagne uteblev.att
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tillämpningenKriminalvârdsstyrelsens undersökning avav
frigångsinstitutet

frigångs-tillämpningen1986Kriminalvårdsstyrelsen undersökte år av
tillämp-undersökning1988:3 Frigångarereglerna Rapport omen-

grund föranstalt. Tillkriminalvård i§ lagen11ningen omav
under tidenavslutatsfrigångsperioder hadedeundersökningen låg som

följandeframkom bl.a.undersökningenjuni 1986. Genom ommars -
beviljatsdemhälftenfrigång. Närmarebeviljatsintagnade somavsom

frigång hade 42medde intagnaunder 30 år. Avfrigång procentvar
hademedan 30fyra till tolv månader,strafftid på procent enen

medfördelade sigHuvudbrottenmånader.överstigande tolvstrafftid
och 12våldsbrott13 påegendomsbrott,på procent39 procentprocent

relativtEnvarusmugglingslagen.narkotikastrafflagen ellerbrottpå mot
erfarenhettidigareinte någonhade35 procent, avstor grupp,

iplaceradden intagnefallenkriminalvården. I 91 procent varav
tillfrigångfrigång hade 64medlokalanstalt. de intagnaAv procent
tilloch 5studierutbildningtillanställning, 31 procentnågon procent

företag.eget
för 70frigångsperiodemavidareI procentatt avrapporten angavs

för 33ochtill högst 60 dagarha uppgåttberäknadesfrigångama pro-
hade65fallen,1630 dagar. Itill högst procent personer,cent av
hadeavbrottmisskötsamhet. Dessagrundavbrutits påfrigången av

dagar.femtonfrigángens förstafallen underhälftenförekommit i av
dagarfallen högst 15meddelats i 80hadefrigångBeslut procent avom

intagnehade denfallen72början. Ifrigångensföre procent av
ekonomisk plan.någonunderlåtit upprättaatt

eftermånadundersökningKriminalvârdsstyrelsensEnligt var en
ifrigångama fortfarandede f.d.frigivningen 75 procent av

förhållandesysselsättning ibytthade 9sysselsättning. Härav procent
hadeefter frigivningenmånaderSexhaft under frigången.detill den

hade byttAndelensjunkit till 61sysselsättningandelen i procent. som
Vid bådatidpunkt till 22viduppgicksysselsättning procent.samma

10tillsjukskrivna uppgåttandelentillfällena hade procent.

Pâföljdsutredningens förslag10.4.8

Pâföljds-1991:45SOUbetänkandetföreslog iPâföljdsutredningen
skulleändring intenågonFrigivning från anstaltfrågor attm.m.-

utredningensenligtdetanfördebeträffande frigång attgöras samt
vistelsetillmöjligheternainskränkauteslutet utomuppfattning attvar

Pâföljdsutred-behållas.bordeutevistelseExisterandeanstalt. typer av
arbetslivserfarenhetsåvälsaknadeoftaanförde de intagnaningen att

undersökningKriminalvârdsstyrelsensfrånutbildning. Resultatensom
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tillämpningen frigångsinstitutetom år 1986 ansågav Påföljdsutred-
ningen alltjämt giltighet.äga Enligt denna över hälften demvar av som
haft frigång kvar i arbete månader efter frigivningen.sex Denna form

utevistelse framstod enligt Pâföljdsutredningenav därför mycketsom
värdefull. Det utredningens uppfattning det främstvar med hänsynatt
till de insatser utfördes de s.k. frigångsansvarigasom fannsav goda
förutsättningar för fortsätta utvecklingenatt denna verksamhet.av

överväganden10.4.9 och förslag 51 § lagförslaget

Kriminalvården skall utformas så skadliga följderatt frihetsbe-av
rövandet motverkas. Den skall även vidta åtgärder för främja denatt
intagnes anpassning i samhället och förbereda honom för tillvaron
utanför anstalten. Samtidigt skall den beakta straffets ändamål och
längd den dömdessamt arten brottslighet och deav krav som
säkerheten ställer. Under den delen verkställighet isenare anstaltav
skall särskild uppmärksamhet ägnas förberedelse frigivningen.av

Frigång kan enligt ll § första stycket KvaL medges intagen för att
underlätta hans anpassning i samhället. Med att ären person sam-
hällsanpassad bl.a. han försökeratt sigavses rätta efter gällande
lagstiftning så han inte begår brott.att För skallatt en person anses
samhällsanpassad torde vidare förutsättas han har ordnadatt en
försörjning, inte strider gällande lagstiftningsom mot eller allmänt
accepterade etiska principer. Därvid tänker sig vanligen i förstaman
hand den enskilde försörjeratt sig arbete, antingenegetgenom som
anställd eller företagare. Men olikaäven formersom egen studie-av
stöd, pension, sjukersättning eller andra bidrag från det allmänna anses

godtagbarautgöra försätt försörjning.
En andel de intagnastor arbetslösa.är Oberoendeav rådandeav

konjunkturläge har dessa ofta betydande svårigheter erhållaatt an-
ställning. I åtskilliga fall har de heller inte någon varaktigt ordnad
försörjning. Allmänt föreligger förhöjdsett risk för brott blanden

saknar arbete ellerpersoner ordnad försörjning.som Jämfört med
övriga intagna torde den intagne efter straffverkställigheten kansom
återgå till tidigare arbete ellerett börja ha bättre förutsättningarett nytt
för framdeles avhållaatt sig från brott och därmed leva ett sam-
hällsanpassat liv. Den intagnes möjligheter erhålla arbete i sambandatt
med frigivningen inverkar väsentligt på hans möjligheter bliatt sam-
hällsanpassad.
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frigångmedSyftet

tillämpningenundersökningKriminalvårdsstyrelsensEnligt avom
75frigivningeneftermånad procent1986frigångsinstitutet år var en

sysselsättning. Sexifortfarandehaft frigångde intagna somav
61 Avsjunkit tillandelhade dennafrigivningen procent.eftermånader

frigavs iintagnasamtligaframgårklientelundersökningen somatt av
skullemedan 10arbete,hade 35 procent1992oktober procent

frigivningefterSysselsättningssituationenutbildning.genomgå var
kon-allmännaDethaft frigång.intagnaför desåledes bättre som

undersökningarna,tvådemellanförändratsemellertidharjunkturläget
kansysselsättningsgrad inteskillnader ikonstaterade varavarför anses

intehellerkan detVidarehaft frigång.de intagnaberoendehelt omav
haftskulle hahaft frigångde intagnadeluteslutashelt att somaven

intagnaövriga ävenfrigivningenefter änsysselsättningsgradbättreen
haft frigång.hadeintedeom

fårstraffverkställighetenunderarbetslös,intagen, ärOm somen
möjlighetdärigenomhanhar attanstaltenutanförarbetamöjlighet att

vilket ägnatarbete, är attskötaklarakanhan ettvisa attatt av
I vissaarbete.erhållafrigivningenefter ettför honomunderlätta att

arbetsgivare ävenhosfå fortsättakanskeintagnedenfall kan samma
Även ikriminalvårdsanstaltema storinomfrigivningen.efter manom

deliknarsysselsättningde intagnaerbjudautsträckning kan somen
iarbetemåstesamhället,i uteförekommer ettarbeten utesom

rehabiliteringssyn-frånfördelaktigaregångersamhället många anses
potentiellavisatillfällefårpå så sättintagneden atteftersompunkt,

tordeDettaarbete.kan skötafrivillig väghan på ettarbetsgivare att
hansförbetydelsesjälvkänsla,intagnesdenstärkaockså vars

underskattas.inte skallsamhälletsig iklaramöjligheter att
arbetsliveti ärÄven inskolningellerarbetsrutineri olikaträning

arbete.erhållamöjligheterintagnesden ettunderlätta attägnade att
ochuthållighethansinskolning kanträning ellersådan t.ex.Genom

för hansbetydelsehakanvilketförbättras,tiderförmåga att passa
deMångaarbete.behållafå ochfrigivningenvid ett avmöjligheter att

sådan. Förheltsaknarelleryrkesutbildningbristfälligharintagna
förunderlättakanåtgärdutbildningvidkommande ärderas somen

måndenförsörjning. Iordnaddärmedocharbeteerhålladem ett enatt
straffverkställighetenunderredanutbildningellerinskolningträning,

sinordnamöjligheterintagnestorde den attsamhälletiskekan ute-
intagnesytterligare. Denförbättrasfrigivningenefterförsörjning

hanocksåförbättraskanarbete atterhållamöjligheter genomatt senare
efterfortsättahan kanutbildning,påbörjafårfrigångunder somen

frigivningen.
dedel förövervägandetillnärvarande attföranvändsFrigång ge

ocksåförekommeranstalten. Detutanförarbetamöjlighetintagna att
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intagen beviljas frigångatt för genomgå utbildning.att Vidare
förekommer i mindre omfattning företagare beviljasatt frigängegna
för arbeta iatt rörelse. Såväl arbete studieregen utgör,som som
tidigare anförts, värdefulla aktiviteter för den intagnes anpassning i
samhället.

,.Även det för närvarande inte med säkerhetom går huratt ange
effektivt med frigängsystemet är dettautgör enligt vår uppfattning ett
värdefullt instrument för förbättra den intagnesatt sysselsättnings- och
försörjningsituation efter frigivningen. Genom frigäng kan den intagnes
möjligheter förbättras efter straffverkställighetenatt uppnå en sam-
hällsanpassad livsföring och avhålla sig från vidare brottslighet. Enligt
vår mening bör, liksom hittills, frigäng framdelesäven kunna beviljas
för olika arbets- och studieaktiviteter. Intagen, önskar få frigängsom
för arbeta i företagatt bör,eget även härför be-utrymmet ärom
gränsat, kunna komma i fråga för sådan, det i det enskilda falletom

motiveratär rehabiliteringsskäl.av
Syftet med frigång bör enligt vår mening i fortsättningenäven vara
underlätta den intagnesatt anpassning i samhället. Med hänsyn till att

de intagnas levnadsförhållanden kan högst olikartade börvara
frigångsinstitutet kunna användas på flexibelt Detsätt. därför inteett är
inte lämpligt i lagtexten på någotatt precist sätt syftet medmera ange
frigäng. Möjligheten till frigäng bör dock i första hand inriktas på att
förbättra den intagnes sociala situation vid frigivningen och honomge
träning i arbetslivet. Frigâng bör också kunna användas för denatt ge
intagne möjlighet arbete förbättraatt sin ekonomiska situationgenom
inför frigivningen. Med hänsyn till frigäng bör komma i frågaatt
under endast begränsad del straffverkställighetenen kani praktikenav
någon omfattande skuldsanering inte skemer detta institut.genom
Dock bör frigång kunna beviljas intagen, har ekonomiska problemsom
och kommer drabbas utgifter införatt frigivningen,som extra såav att
han arbeta skall kunnaatt tjäna in medelgenom behövs införsom
frigivningen. Frigång bör nämligen kunna beviljas för förbättra denatt
intagnes förmåga efter frigivningen klaraatt sig i samhället utan att
återfalla i brott. Vid prövning fråga frigäng skall, liksomav om
hittills, särskilt beaktas den intagne i behovär inskolning inomom av
arbetslivet eller frigäng kan väsentligt underlättaom hansantasannars
försörjningsmöjligheter efter frigivningen. Den bestämmelse därom

finns intagen i ll § fjärde stycket KvaF börsom överföras till den
föreslagna fängelselagens bestämmelser frigäng.om

Kriminalvården skall motverka uppkomsten skadliga följderav av
frihetsberövandet. Enligt vår mening bör frigäng, vanligensom
omfattar till två månader, inte beviljas enbart fören motverkaatt an-

Ärstaltsskador. syftet med utevistelse enbart motverka sådanaen att
skador bör i första hand tillämpa utevistelser kortareman varaktig-av
het, såsom permission.
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Där51lagförslagi vårtregleras angesFrigångsinstitutet genom
denunderlättaförmedgesfårförmånen atthuvudrekvisit attsom

frigivningsinstitutettillämpningVidsamhället.ianpassning avintagnes
dennaAvlagförslaget.4 §iinnehålletbeaktasocksådockmåste

för denverkauppgiftkriminalvårdens attframgårbestämmelse att
straffetsbeaktandemedfullföljasskallrehabilitering avintagnes

de kravochbrottslighetden intagnes somlängd,ochändamål arten av
säker-baraharrekvisitbegränsandedessaställer. Avsäkerheten

iKvaL,§gällande 4imotsvarighetuttrycklignågonhetskravet nu
fårintesamhällsskyddpåkravetföreskrivsdetbestämmelse attvilken

längdändamål ochstraffets samtocksåförslagVårteftersättas. att
såsom närmareinnebär,beaktasskallbrottslighetdömdesdenarten av

fallet inteenskildadetistraffverkställighetenavsnittiutvecklats att
domstoldetmedavsiktenstrider mot avurholkas på sättfår ett som
påtaglignågonbehövatorde intetilläggstraffet. Detta merabestämda

1894-dnrärendeiuttalandenJ0:spraxis sehittillsvarandeändring av
1984.

frigångförfrågaikommakunnabörIntagna som

harde intagnapåinriktasskallfrigångsinstitutet somAnvändningen av
lättastdet är attdeminteochfrigångbehovverkligt somett av

i detdetmåstebeviljasfrigångInnantill.frigångsarbeteanskaffa
skalltill frigångMöjlighetenbehovsprövning.falletenskilda göras en

stödåtgärderbehovklartharintagnasådana ett avföranvändas som
anstalten.utanförtillvaronklaraochsamhällsanpassadebliför avatt

intagenförvärdekanallmäntdetomständigheten envara avDen att
förtillräckligtintemeningvårenligtanstalten ärutanförfå arbetaatt

frigång.beviljaatt
stådetmåstefalletenskildai detmedgesfåskallfrigångFör att

sådanahakommersannolikt attfrigivningenvidintagnedenklart att
Vidare börstödåtgärd.formmed någonpåkallatdet ärproblem avatt

klaraförmågaintagnesden attframgårdetkrävasfrigång attfördet att
underhanförbättrasväsentligt attkan enfrigivningen genomeftersig

anpassad ochsocialtEnfritidsaktiviteten.tilltänktadenfårtid utöva
frigivningen,efterförvärvslivettillåtergåkanintagen,arbetsvan som

falletkanfall. Såömmandeifrigång än varabeviljasintebör annat
brottsittföljdtillstraffverkställighetenefterintagne avdent.ex. om

saknarhanarbetsområde,heltinomarbeta sombörja nyttmåste ett
ifrågaikommaskall kunnafrigångFörerfarenhet atttidigare av.

anstaltaktivitetentilltänkta utomdenframgåfall bör detsistnämnda att
frigivningen.eftertillanståolägenhet kaninte utan

ifängelsestraff börkortvarigtendastverkställerDen ettsom
straffbe-Bakomfrigång.förfrågaikommakunnainteallmänhet



304 SOU 1993:76

stämningen ligger i dessa fall antingen överväganden fängelseattom
påkallatär med hänsyn till den brottslighet denarten dömdeav som

begått eller den omständigheten den dömde återfallit i brott.att I det
först nämnda fallet skulle så avsevärd friförmån frigången som
komma i så uppenbar konflikt med ändamålet med straffbestämningen

inte mycket ömmandeatt sociala behov kan läggas tillens grund för
medgivande till frigång.ett I det andra fallet torde i allmänhet säker-

hetskravet med hänsyn till den visade återfallsbenägenheten lägga
hinder i vägen frigång.mot

Frigáng skall inte få beviljas intagen enbart för han sköter sig iatt
anstalten. Frigångsinstitutet förär rehabilitering intagen ochavsett av
får inte användas instrument för belöna skötsamhetett inomsom att
anstalten.

Vid prövning vilka skall beviljas frigång bör bl.a. narkotika-av som
och alkoholmissbrukarna uppmärksammas. För denna kategori intagna
torde det ofta bli fråga arbetsträning, praktik eller utbildning.om
Frigáng kan för dessa lämpligen kombineras med olika behandlingsât-
gärder inom den psykiatriska öppenvården, inom kommunernas
narkoman- och nykterhetsvârd eller andra behandlingsalternativ.

Ett särskilt problem i frigångshänseende intagnautgör med egna
företag. Den omständigheten rörelseverksamheten måste liggaatt nere
under straffverkställigheten eller anställda i den intagnes företagatt
riskerar förlora sina arbeten i sigutgör inte skäl för frigång, eftersom
frigång skall användas för underlätta den intagnes anpassningatt i
samhället. Om intagen med företag önskar frigång, måsteeget hanen
på något visasätt tids frigång förutsättningutgöratt för hanen atten
skall ha sin försörjning ordnad efter frigivningen. Vid bedömning av

egenföretagare kan i behov frigång förom en drivaanses vara attav
rörelseverksamhet, legat måste beaktas frigångegen börsom attnere,

förekomma under endast begränsad tid straffverkställigheten. Omen av
rörelseverksamheten inte hinner påverkas i någon nämnvärd ut-
sträckning inom den begränsade tidsram gäller för frigång, börsom
frigång inte intagen för arbete i rörelse.ges egen

Långtidsdömda enligt vårt förslag, skall särbehandlas med stödsom,
6 § andra stycket bör inte komma ifråga för frigång. Beträffandeav

intagen dömts för brott innefattar användande våld, hotsom som av
eller tvång för politiska syften bör det, liksom hittills, för beviljande

frigång krävas särskilda skäl.av
Även förhållandena i det enskilda fallet är avgörandeom av

betydelse för den intagne bör medges frigång, skall tidigareom som
anförts enligt förslaget till 4 § fängelselagen vid utformningen av
kriminalvård i anstalt beaktas straffets ändamål och längd samt arten

den intagnes brottslighet och de krav säkerhetenav ställer.som
Frigáng får i det enskilda fallet inte beviljas under sådana omständig-
heter fängelsestraffet urholkas.att
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Frigångssysselsättning

skall fåintagneför denanvändasfrigång kunnahittills börLiksom att
kan detDärvidsamhället.iviss tid arbetaundertillfälle ute varaatt

börFrigânganställning.tillfälligfast ellergrundarbetefråga avom
iinskolningellerträningförbeviljaskunna ävenhittillsliksom

arbetslivet.
frigång förfall fåvissaikanföretagare, attIntagen, är egensom

företagareförföretaget. Utrymmetdeti attarbeta egnageegna
frigivningenefterdetillmed hänsynemellertid begränsatfrigång attär

visakanintagnedenEndaströrelse. atttill sinåtergåändå kan enom
ochexistensfortsattaverksamhetensförförutsättningfrigångtids är en

frågaikommafrigångbörfrigivningenefterförsörjningintagnesden
företag.iför arbete eget

tillMed hänsynstudier.föranvändas attkunnabörFrigâng även
tid, kanbegränsadendastunderfrågaikan kommafrigång meraen

underyrkesutbildningfullständignågongenomgåinteintagneden en
skallden intagneföranvändasfrigångkanfrigångsperiod. Däremot att

frigivningen.efterfortsättaskallsedanhanstudier,påbörjakunna som
behandling.genomgåförfrigångbeviljaskunnabör attävenIntagen

behand-inläggning påföranvändasintekan dockFrigångsinstitutet
behandlingsplaceringfrånskillnadtillfrigång,eftersomlingshem,

kvällvarjeden intagneförutsätterenligt 49anstalt attutom
föri frågakommakunnabör frigånganstalten. Däremottillåtervänder

Liksomöppenvården.behandling inomregelbundenfårintagen som
anordnadsärskiltföranvändaskunna ävenfrigånghittills bör annan

studiebesök.ellergruppaktiviteterolikaverksamhet såsom
tilltänktaden tillkontrolleraskall anstaltenbeviljasfrigång attInnan

kontrolllämplig. Förfrigångsverksamheten är attförplatsen av
bestämmelsensyfte böranvänds förverkligenfrigångbeviljad avsett

särskildskallfrigångsverksamhetenförplatsendet på utses enattom
börKvaL. Vidaretillanstaltsföreskrifternafrånöverföraskontaktman

infordrafrigångsplatsenfrånintervallfrigångsansvarige med tätaden
intagnesden närvaro.skriftlig rapport om

tidpunktlängd ochFrigångsperiodens

fängelsestraffet börurholkaskallintefrigånganvändningenFör att av
straffverkställig-delbegränsadunderendastförekommaden aven

ordninggällandefrigångsperiod enligtbrukarallmänhetIheten. en
detsaknasuppfattningutredningensEnligtmånader.tvåtillomfatta en

Beträffandehänseende.dettaändringar inågravidtaanledning att
frigångpåbörjafåkunnabörintagnedentidpunktvid vilkenfrågan om

syftettilldelsfrigång,behovintagnestill dendelshänsynmåste avtas
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med fängelsestraffet så detta inte urholkas. Eftersom frigångenatt är
avsedd förbättra den intagnes frigivningssituationatt bör frigångs-
perioden regel förläggas till slutet verkställighetstiden och densom av
bör i allmänhet planeras pågå till verkställighetens slut. Undantagatt
härifrån kan förekomma, det gäller frigångnär tillt.ex. vissen
tidsbunden utbildning. Därvid bör dock inte frigång medges redan från
verkställighetens början, vilket skulle kunna uppfattas som en

Ävenurholkning straffet. från säkerhetssynpunkt kan invändningarav
frigånggöras i början anstaltstiden, eftersommot anstaltspersonalenav

då inte hunnitännu lära känna den intagne, vilket kan försvåra be-
dömningen hans förmåga sköta utevistelse. Frigång före-attav en
kommer enligt nuvarande förhållanden vanligen också endast slutetmot

straffverkställigheten. Enligt vår mening föreligger det inte någotav
behov i lag några bindande tidsramar för frigångensattav ange om-
fattning eller viss bestämd del straffet skall ha avtjänatsattange av
innan frigång får beviljas. Korttidsdömda bör tidigare anförts intesom
komma i fråga för frigång.

Villkor för frigång m.m.

I bestämmelserna permission för permission får ställas deattom anges
villkor kan erforderliga beträffande vistelseort, anmälnings-som anses

Ävenskyldighet eller för medgivande till frigång bör ställas deannat.
villkor kan erforderliga. Den intagne bör kunnasom anses t.ex.
åläggas drogförbud eller genomgå antialkoholbehandling. Om denatt
intagne bryter meddelade villkor för frigång föreligger grund förmot
disciplinär bestraffning.

Bestämmelser kontakt med polis- och åklagarmyndighet finns iom
bl.a. 113 och ll4 §§ anstaltsföreskrifterna KVVS 1990:10. Enligt
dessa gäller följande. Vid planering permission skall den polis-av en
och åklagarmyndighet handlagt ärendet rörande den intagnesom
kontaktas för information, det inte obehövligt.är Vidare skall påom
begäran polismyndighet, eller det bedöms erforder-av en om annars
ligt, polismyndigheten på den där intagen skall vistas underort en
permission underrättas. Polismyndigheten skall alltid underrättas om

bevakad permission och permission för intagen dömts tillen om som
fängelse i lägst två år.

Enligt vår mening bör det framdelesäven ankomma Kriminal-
vårdsstyrelsen i detaljföreskrifter under vilka förutsättningaratt ange
kriminalvården skall ha kontakt med polis- och åklagarmyndighet.
Nuvarande bestämmelser sådana kontakter beträffandeär utevistel-om

begränsade till permission. Enligt vår mening finns det anledningse att
överväga införa motsvarande bestämmelser föratt frigång.även
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anstaltFritidsaktiviteter10.5 utom

fritidssyssel-lämpligtilltillfälleberedasskall intagenKvaLEnligt
tillsig bidrakanintressenägna somsättning attuppmuntrassamt

fritidtillfälle utomberedashan attkanVidareutveckling.hans
verksamhetliknandeellerföreningsverksamhetidelta annananstalt

skillnad frånTillsamhället.iatt anpassningenunderlättaägnadärsom
ellerstuderaarbeta,möjlighetintagen attavseddärfrigång, att gesom

utevistelseformaktuell avseskallanstalt, avliknande nuutom
föranvändasfår inteanstaltvistelseSådan utomfritidsaktiviteter.

kandygnfleraunderfortlöpandeUtevistelseanstalt.övernattning utom
enligtvistelseellerpermissionformiendasthuvudsakligenmedges av

intefårKvaLstyckettredje§i 7IntagenKvaL.34§ avsessom
förhuvudsakianstalt. Det ärfritidsaktivitetförvistelse utommedges

före-anstaltfritidsaktiviteter utomlokalanstaltemaiintagna som
kanihinder vägenläggerintesäkerhetsskälmåndenIkommer.

riksanstalt.iintagnaförförekomma ävenanstaltfritidsaktiviteter utom

tidigare behandlingFrågansl0.5.l

inomkriminalvårdenanstaltsbehandlingKommittén för

Kriminalvård i1971:74SOUbetänkandei sittbehandladeKAIK
hadekommitténEnligtintagnas fritidsverksamhet.debl.a.anstalt

fritidsinanvända ettsvårigheterbetydande attintagnamånga
andramedanpassiva,heltdel intagnaEnmeningsfullt sätt. var

. negativsigägnadebrottelleroch annanrymningarplanerade nya
fritidsintressenpositivasåvälsaknade somintagnaDeverksamhet. som

frigivningenvidsigsöktemänniskoranpassadesocialttillanknytning
KAIKkontakter.sina tidigarehadededärmiljöerasocialatilllätt
såanstalternai attförhållandenaförbättraviktigtdet attansåg att var

studierochidrott samtolika sättaktiverades t.ex-. genomintagnade
dockförutsättning attEnteaterverksamheL varochfilm-hobby-,
bedrivenEn rättfritidsledareutbildning.medpersonalfickanstalterna

personligaskapatillbidraKAIK attenligtkundefritidsverksamhet
ochintagnamellanintagnaochpersonalkontakter såväl sommellan

eller representanteridrottsföreningarimedlemmarexempelvis ortens
folkbildningsrörelserna.för

detkommittén attansågfritidsverksamheteniinnehålletBeträffande
måsteanstaltvarjeminimikravvissa sombordelagtexteni anges

demotverkaväsentligt attdetvidareanförde attKAIK varuppfylla.
läsamöjlighet attdemomvärlden attfrån geisolering genomintagnas

sysslafåbordeintagnaDeTV-program.ochradio-följatidningar samt
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med Specialintressen utvecklande slag i skäligav omfattningsamt fâ
sitt behov förströelse tillgodosett. Kommitténav ansåg studiecirklar

utmärkt form för meningsfullvara en aktivitet och samverkan. Det
skulle lämpligt personal olikavara kategorier,om övervakare ochav
andra intresserade deltog i dessa cirklar, vilket kundepersoner minska
distansen mellan deltagarna. De intagna så önskade borde inomsom
anstalten delta i föreningsverksamhet, kunde politisk,som vara av
facklig eller kulturell eller formutgöraart sällskapligen av samvaro.

Enligt KAIK borde fysiskäven träning tillmätas betydelse istor ett
differentierat behandlingsprogram. Sådan träning kunde haäven en
social effekt. Idrott ställde krav bl.a. på samarbete, uthållighet och
kamratskap. Kommittén ansåg därför fysisk träning bordeatt vara en
daglig rutin för de intagna. Den andelen narkotikamissbrukarestora

enligt kommittén ökad tyngd kravetgav på behandlingen skulleatt
syfta tilläven förbättra de intagnas fysiskaatt kondition.

Kriminalvårdsberedningen

Kriminalvärdsberedningen anförde i betänkandet SOU 1972:64
Kriminalvård i anstalt s. 202, kom ligga till grund för 1974attsom
ärs kriminalvárdsreform, bl.a. följande. Beredningen delade KAIK:s
uppfattning fritidsverksamhetens värde för deom intagnas sociala
fostran. De minimikrav i detta hänseende borde ställassom pá
verksamheten i anstalterna borde enligt beredningen i behand-anges
lingslagen. Beredningen ansåg det för de intagnasmest gynnsamt
utveckling de redan under anstaltstiden fickom delta i idrotts- eller
föreningsverksamhet i samhället ochute de kunde lära sigom att
utnyttja hemortens för socialt värdefulla fritidsaktiviteter.resurser Ett
syfte med beredningens förslag inrätta lokalanstalteratt skapaattvar
förutsättningar för sådan utveckling.en

10.5.2 Nuvarande ordning

Gällande bestämmelser

Intagen skall, enligt 14 § första stycket KvaL, beredas tillfälle till
lämplig fritidssysselsättning. Vidare bör han enligt nämnda paragraf

ägna siguppmuntras att intressen kan bidra till hansegna som
utveckling. I den utsträckning det lämpligen kan ske bör han få
möjlighet tidningar,att radio och följaTVgenom vad händer isom
omvärlden. Hans behov förströelse bör tillgodoses i skälig omfattning.av

Enligt 14 § andra stycket KvaL bör intagen, det lämpligen kanom
ske, beredas tillfälle anstalten på fritidatt utom delta i sådan förenings-
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ägnadverksamhet ärliknandeverksamhet eller attsomannan
föreskrivas denDärvid kansamhället.anpassning ihansunderlätta att

tredje stycketi 7 §tillsyn.under Intagenskall ståintagne avsessom
anstalt.utanförsådan vistelsedelta iinteäger

skall,stycket14 § andrajämlikt bl.a.anstaltvistelseTid för utom
skälinte särskildaverkställighetstiden,inräknas ienligt 39 § KvaL, om

det.talar emot
56 §§finns i 49fritidsverksamhetbestämmelserYtterligare om -

huvudsakföreskrivs idessa1990: 10. IKVVFSanstaltsföreskrifterna
ordnings-anstaltensframgåskallför promenadTiderföljande. av

varjeomfattningi sådanbedrivasFritidsverksamhet skall attregler.
fritidssysselsättning. Densig någonfår tillfälle ägnaintagen att

och TVradiolyssna påmöjlighetskall ha samt utanintagne att se
fortlöpande informerasskalldagstidning. Hantilltillgångkostnad ha

skall haintagneGruvberget. Denkursbynvidverksamhetenom
anstalt och kommu-mellansamverkanböckerlånamöjlighet att genom

andra14 §anstalt enligtfritidsverksamhetVidbibliotek.nalt utom
villkordeinformerasskall den intagnestycket KvaL noggrant somom
flera dagarunderfortlöpandeanstaltFritidsverksamhetgäller. utom

särskild perrnis-förbestämmelsernaenligtskall reglerasnattetideller
årfängelse i lägst tvåavtjänarintagenKvaL. En34 §sion eller som-

fritidsverksamhetfâr beviljasanstaltplacerad i sluten utomoch ärsom
fårfritidsverksamhetSådanstycket KvaL.andra§enligt 14anstalt

regelbundenföremånadertidigarebeviljas änemellertid inte tre
fall denskall i deanstaltFritidsverksamhetenpermission. utom

permissionregelbundna ägaförstahaft sinintagneinnan denbeviljas
tillsyn.underrum

Förarbetsuttalanden

1973Departementspromemorian

be-tillförslagdepartementspromemoria1973 årsfanns iDet en
väsentligalltifritidssysselsättningintagensstämmelse somom

tillkomlydelse,ursprungligaKvaL i dess§motsvarade 14 genomsom
i departements-anfördesför förslagetstödreform. Till1974 års

intagnesfrämja denföljande. Förhuvudsakipromemorian att
ellerfrigivningeninför över-liksomi anstaltenvistelsenanpassning till

hade tillgångväsentligt dennedetanstalttill vård attgången utom var
bestämmelserDåvarandefritidsaktiviteter.differentieradeväl omtill

medbordeknapphändiga och ersättasfritidssysselsättningintagens var
bestämmelseallmänbestämmelser. Utöver attutförliga omenmer

skullefritidssysselsättninglämpligtilltillfälleberedasskulleintagen
bordeintagnedenföreskrivaspromemoriaårsenligt 1973 attdet
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sig intressenägna kundeuppmuntras bidraatt till hanssom
utveckling. Den intagne borde i den utsträckning det lämpligen kunde
ske tidningar, radio och TV få följa vad hände igenom som om-
världen. behovHans förströelse borde tillgodoses i skäligav om-A
fattning.

.I departementspromemorian vidare de intagna underattangavs
anstaltsvistelsen, i så utsträckning möjligt, borde deltastor isom
den idrotts- och föreningsaktivitet bedrevs anstalten. På såutomsom

skulle de kunnasätt utnyttja hemortens för socialt värdefullaresurser
fritidsaktiviteter. Förutsättningar för sådan utveckling borde enligten
promemorian kunna skapas i lokalanstaltema. Det inte ovanligt attvar
intagen eller i fritiden fick besöka teaterföreställ-ensam grupp
ningar, fotbollsmatcher eller dylikt utanför anstalten. Mot denna
bakgrund förordades i promemorian bestämmelse atten ny som angav
intagen borde, det lämpligen kunde ske, tillfälleom att utomges
anstalt fritidpå delta i sådan föreningsverksamhet eller liknande
verksamhet ägnad underlätta hans anpassning i samhället.attsom var
Vid prövning denna fråga borde hänsyn inte enbart till deav tas
praktiska förutsättningarna för den intagne tillfälle till sådanatt ge
verksamhet också till de säkerhetssynpunkterutan kunde siggörasom
gällande.

Departementschefen

Departementschefen anförde prop. 1974:20 126 i motiven till §14s.
KvaL bl.a. följande. Promemorieförslagets bestämmelser intagnasom
fritidsverksamhet utförliga och vidsyftande behandlingsla-änvar mer

Förslagets bestämmelser bl.a. intagengens. skulleattangav ges
tillfälle till lämplig fritidssysselsättning, han bordeatt attuppmuntras
ägna sig åt intressen kunde bidra till hans utveckling, hanegna som att
i lämplig omfattning tidningar, radio och TV borde få följa vadgenom

hände i omvärlden hans behovsom förströelse bordesamt att av
tillgodoses i skälig omfattning. Enligt bl.a. Kriminalvårdsstyrelsen gav
de föreslagna bestämmelserna uttryck för höjd ambitionsnivå,en som
krävde ökade Departementschefen uteslöt interesurser. så falletatt var

ansåg ändå möjligheterna till väl differentieradmen fritidsverksam-en
het så väsentlig betydelse för intagnasvara anpassningav till vistelsen
i anstalt liksom inför frigivningen det angeläget infriaatt attvar pro-
memorieförslagets målsättning.

I promemorieförslaget fanns bestämmelseräven möjligheternaom
för de intagna sigägna vissa fritidsaktiviteteratt anstalt.utom
Departementschefen anförde bakgrunden härtill de behandlings-att var
mässiga fördelar inte sällan kunde uppnås intagensom attgenom en
redan under anstaltstiden fick delta i sådan idrotts eller förenings-
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ovanligtinte attDetanstalten.bedrevs varverksamhet utomsom
teaterföreställ-besökafickfritideniellerintagen gruppensam

anstalten.anordnades utomdyliktellerfotbollsmatcher somningar,
värdefulltdetdepartementschefenfannKriminalvårdsstyrelsenLiksom

författnings-särskildregleradesverksamhetifrågavarande genom enax
lokalanstal-huvudsakidetsakensi varlåg attDetbestämmelse. natur

fritids-utvecklingsådanförförutsättningar avhade entcma som
fannsintedetemellertidansåg attDepartementschefenaktivitetema.

ochriks-mellanskillnadnågonlagbestämmelsema göraianledning att
intagnadesökaÄven borderiksanstalternavid gemanlokalanstalter.

säkerhetssyn-måndenanstalt, ifritidsverksamhettill utommöjlighet
ihinder vägen.ladeintehänsynpraktiskaellerpunkter

tillsynunderställaskundeborde intagenpromemorieförslagetEnligt
bordeTillsynsutredningenEnligt enanstalt.utanförfritidsaktivitetvid

tillsyn,underborde ståhan varaopålitligså attintagen, varsom
Departementschefenanstalt.fritidsverksamhet utomfrånuesluten

bordeslagifrågavarandeVerksamhetuppfattningen.den avintedelade
sådanaföri fråga ävenkommakunnadepartementschefenenligt

siganslötHananstalt.vistelsevidtillsyn utomhabordeiitagna som
tordebestämmelsenpåpekade attpromemorieförslagettillcärför men

gälldedetenbart närtillämpning grupper avpraktisknämnvärdñ
tordeenskildaFöranstalt.verksamhetideltog utomiitagna som

ansågstillsynfrågaikommainteregelanstalt i omfitidsvistelse utom
erforderlig.

någoninnehöll intedepartementspromemorianiLagförslaget
behand-ihellerInteför intagen.fritidutgjordevadeñnition somav

kundedepartementschefenEnligtreglerad.frågandenlngslagen var
arbetstid räknastid änallinteuppenbarligensammanhang annanidetta

denvilkenundertidmedfalletintekundeSåfritid. t.ex. vara:om
deldenfrågaielleruppgiftålagd avsärskilt omutfördentagne en
ansågDepartementschefennattvilan.föravseddygnet varsom

lagbestämmelsesärskildnågonbehovförelågintedetemellertid avatt
iämnet.

Iustitieutskottet

fanns näradetjustitieutskottet ettattanförderiksdagsbehandlingenVid
reglernaochKvaLstycketandra omi 14 §stadgandetmellanamband

stadgandet. För attbakomtankegångentillsiganslötUtskottetrigång.
föreningsverksamhetuttryckssättetmedavsågsvadklarlägga som

verksam-avseddutskottetanförde attverksamhetliknandeeller annan
fot-teaterföreställningar,påtittaförutfärdibeståkunde attlet

förenings-elleridrotts-ideltagandedyliktochiollsmatcher samt
ochnationalitets-oftafannsinvandrarorternadePå störrererksamhet.
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invandrarföreningar sökte underlätta invandrarnassom anpassning till
det svenska samhället. Aven deltagande i sådan verksamhet kunde
enligt utskottet hänföras till fritidsverksamhet enligt 14 § andra stycket
KvaL.

Senare lagändringar

Genom lagändring år 1982 vidgades möjligheternaen till särbehandling
långtidsdömda. Bl.a. ändrades förutsättningarnaav för hänföraatt

intagen till 7 § tredje stycket KvaL. I samband med det infördes i 14 §
tredje stycket förbud medge intagenett mot att i 7 § tredjesom avses
stycket och placeradär i sluten anstalt vistelsesom anstalt enligtutom
14 § andra stycket. I motiven till denna ändring prop. 198182: 141
uttalades begränsningarna i möjligheternaatt till vistelse anstaltutom
uppenbarligen också borde gälla den kategori intagna avsågs i 7 §som
tredje stycket. Annan vistelse anstalt korttidspermissionänutom borde
enligt motiven huvudöver inte beviljas intagentaget tillhördesom
denna kategori, medan han placerad i sluten riksanstalt. Såvar antogs
knappast heller ha skett i praxis. Sedan lagändring år 1988en
1988:622 placeringär i sluten anstalt obligatorisk för intagen
hänförlig till 7 § tredje stycket KvaL. Som följdändring slopadesen
därvid möjligheten medge vistelseatt anstalt enligt 14 §utom andra
stycket för intagen hänförligär till 7 § tredje stycketsom utan att vara
placerad i sluten riksanstalt.

Kriminalvårdsstyrelsens allmänna råd

Kriminalvårdsstyrelsen har utfärdat Allmänna råd bl.a. behand-om
lingsplanering ARK 1987:6. Beträffande intagens fritid i dessaanges
följande.

Det viktigtär klienten stimuleras tillatt aktiv fritidssysselsätt-en
ning. Man bör i tidigt skede fråganett tidigareta fritids-upp omintressen och klienten vill återuppta någotse dessa.om Iavsamband med intresseinventering bör försök görasen nå kontaktatt
med kan delta i aktiviteter tillsammansperson medsom klienten. Ur
den synpunkten kan både för den intagne och frivårdsklienten över-
vakarenbiträdande övervakaren fylla funktion.storen

För vissa klienter intagnaär i anstalt finns mölighetsom ägnaattåsig fritidsverksamhet utanför anstalten enligt 14 KvaL. Verk-
samheten bör ha inriktning stimulerar till fortsättninen som enefter verkställighetens slut. Overvakaren kan utgöra stödett gott

delaktig i denna verksamhet. Dessutom finnsvara i dag på många
utvecklat samarbeteorter ett med flera frivilliga organisationer

främst inom friluftsliv och naturvård.
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statistiska uppgifterNågra10.5.3

19891990förekom under budgetárenenligt 14 § andra stycket KvaLVistelser -
enligt följande.199192

199192198990 199091

8401 300 850Sluten riksanstalt
2 462 2 919riksanstalt 2 024Oppen

593599 13 337 lllokalanstalt 13Sluten
10 02613 155 ll 024lokalanstaltOppen

378078 27 673 2530Totalt

§-aktiviteter emellertidbeviljade s.k. 14uppgifter antalet ärDessa om
torde förekommabl.a. till detosäkra med hänsynnågot attatt

stycket KvaL§ andraibland beviljas 14 ärpermission trots att
tillämpligt.

förekom14 § andra stycketmed utevisteLte med stödi sambandAvvikelser av
följande.enligt

199091 199192198990

%0,120,31% 0 14riksanstaltSluten
0,04% 00 1riksanstaltOppen

0,51%% 590,78 % 84 0,63106lokalanstaltSluten
%% 0,04% 0,02 45 0,04 2riksanstaltOppen

0,25%0,31% 640,38% 87115Totalt

socialt väletableradeintagnaBehandlingen10.5.4 ärav som

Justitiedepartementetomnämnda arbetsgruppen inomtidigareDen
Lyxfångar1985:departementspromemorian Ds Ju 1konstaterade i -

Kriminal-intagnas fritidsaktiviteter.följande dedom bl.a.finns om
värdeframhållit fritidsverksamhetensvårdsberedningen hade ettsom

främst de intagnafostran. gälldesociala Dettaled i de intagnas om
ochdelta i den idrotts-anstaltstiden hade möjlighetunderredan att

samhället. Enligt 71 §iföreningsverksamhet bedrevs utesom
fritidsverksamhet anstaltkunde utövervårdcirkulärdåvarande utom

i idrottsverksamhet,bestå i intagne deltogföreningsverksamhet denatt
bioföres-idrottstävling, ellerellerfotbollsmatchbesökte teater-annan
Varje åreller liknandekonstutställningtällning, annat evenemang.

anstalt med stödvistelsertotalt cirka 20 000genomfördes utom av
undersöktaarbetsgruppenCirka tredjedel denKvaL.14 § aven av

deltagitbrottslighet, hadeför ekonomiskintagna, dömtssomgruppen
tillfällen.flesta vid fleraanstalt, de§-verksamheti 14 utom varav

fritidsverksamhetenövervägandenuttalade i sinaArbetsgruppen att
tidsfördriv för de intagnaviktig funktion bådeanstalt fylldei somen

rehabiliteringssynpunktsociala träning. Frånled i derasoch ettsom
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det enligt arbetsgruppen normalt fördel de intagna redanvar sett en om
under anstaltsvistelsen kunde delta i den idrotts- och förenings-
verksamhet bedrevs i samhället. Därigenom kunde de intagnautesom
lära sig utnyttja hemortens för socialtatt värdefulla fritids-resurser
aktiviteter. Förutsättningen för detta enligt arbetsgruppen vidstörstvar
lokalanstalterna.

Enligt arbetsgruppen fick de socialt väletablerade intagna i och för
sig regel ha tillräcklig kännedom de fritidsaktiviteterantassom om

stod till buds. Från den synpunkten kunde dessa saknasägassom
behov fritidsverksamhet anstalt. Att få delta i sådan verksam-utomav
het enligt arbetsgruppen emellertid ägnat underlätta för demvar att att
klara frihetsstraffet och motverka anstaltsskador. Den aktivav som var
i förening eller i någon idrott borde i viss utsträckning ha möjligheten

uppehålla detta under verkställighetenatt ävenengagemang ettav
fängelsestraff. Arbetsgruppen ansåg med hänsyn härtill kravet iatt
14 § KvaL, fritidsverksamheten anstalt skulleatt ägnadutom attvara
underlätta anpassningen i samhället, inte borde utesluta socialt
väletablerade från fritidsverksamhet anstalt.utom

Arbetsgruppen anförde vidare särskilda problem kundeatt upp-
komma fritidsaktiviteternär anstalt erbjöds intagna,utom en grupp av
vilket vanligt förekommande. Det visade sig i sådana fall intevar
sällan de intagna framför allt ville nå med erbjudandetatt som man -
därför de verkligen behövde social träning aktuellt slagatt av var-
obenägna följa med. De däremot vid idrotts- ochatt som var vana
föreningsverksamhet ställde däremot regel alltid i dessa fall.som upp

praktikenI fick därför ibland de socialt bäst anpassade flest tillfällen
till fritidsaktivitet. Problem detta slag kunde enligt arbets-av man

emellertid inte komma med någon reglering. Arbetsgruppengruppen
detansåg i stället viktig uppgift för anstaltspersonalen attvara en

försöka väcka intresse för denna verksamhet hos de intagna hadesom
behov fritidsaktiviteter.störst av

10.5.5 Missbruk utevistelseav

Vid planering och förberedelse vistelse anstalt skall beaktasutomav
det finns risk för missbruk utevistelsen. Uppmärksamhet skallom av

de förhållandenägnas under vilka sådan vistelse skall tillbringasen
och vilka villkor behöver ställas. För korttidspermission skallsom
ställas de villkor bedöms nödvändiga för motverka denatt attsom
intagne missbrukar permissionen.

Om intagen missköter permission kan det medföraen atten en ny
kvalifikationstid bestäms för permission, dvs. eventuella framtida
permissioner senareläggs. Enligt 39 § KvaL skall tiden för vistelsen

anstalt för frigång, permission utevistelse enligt 14 ellerutom samt
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talarskälsärskilda emotinteverkställighetstiden,iinräknas§§34 om
detkananstaltvistelseundersig utomintagenMissköterdet. en

verkställdadeniinräknasskallutevistelsen inteförtidenförordnas att
skallinteutevistelseförtidförtalakanomständighet attEntiden. som

inte använtintagnedenkanverkställigheten t.ex. attiinräknas vara
endast misskötsam-dagdendetpermission Normalt ärsätt.på avsett

iverkställdsåsomintagnedentillgodoräknasinteheten ägt somrum
ideltamedgivits rätteller attfrigångmedgivitsdenOmanstalt. som

densiginteKvaL ägnat§14stödmedfritidsverksamhet av
gällerdetdagardeellerclenintetordeavsedd,varitverksamhet som

utevistelseunderskallvad hangjortintagnedenverkställda. -Haranses
till-någotmedföradetkanverksamhet attotillåtensigägnatmen

sker.integodoräknande
villkorsärskildaställaskanpermissionutevistelservissaFör som

anmälnings-ellervistelseortresplan,alkoholförtäring,beträffandet.ex.
skallalkoholförtäringförbudinnefattar motVillkorplikt; som
intereglergällandeenligtkannödvändigtdetuppställas menansesom

föreskrivitsdetHar14enligtutevistelseellerfrigångviduppställas
intagnedenriskerar attpermissionunderalkoholförtäringförbud mot

verkställig-iinräknasintealkoholdruckithande dagarellerden som
börpermissionstidenundernarkotikamedbefattningAllhetstiden.
inteperrnissionstidentillledapraxis attKriminalvårdsstyrelsensenligt

missbrukSomverkställd. avintagne såsomdentillgodoräknas
tillförockså återkommit sentintagne-denräknaspermission att

anstalten.

justitieombudsmannenUttalanden10.5.6 av

avvekGöteborgtillanordnadkriminalvården teaterresaUnder aven
JOskådespelare.såsomföreställningenideltaskulleintagna,fyra som

1987november4denbeslutiinträffadedetanledningmeduttalade av
följande.bl.a.102198889ämbetsberättelseJO:s s.

riktaanledninghaftår attunderpartillfällenvid senareharJag ett efterlåtenhetallvarligförkriminalvårdsstyrelsendirektkritik mot och11083,1982ämbetsberättelseJO:s sfängelsedömda semot
förekommitfallenandradeochdettaiVad163.198586, soms göraförmåganhaftgenomgående attintestyrelsenintryck attger verkställigheteninte avviktenmellan attavvägninförståndig av ochsidanåkravsamhällsskyddetsoch enakasfängelsestraffet urho

underlåtaintekan attJagandra.denåsaspektemarehabiliterin
rubbaägnadeifrågavarande är attdenändelserpåpeka att som menligtinverkaochkriminalvårdsväsendettilltilltroallmänhetens

andrainombefattningshavare avgrenarmångahosarbetslustenpå- rättsväsendet.svenskadet
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övervägandenl0.5.7 och förslag 19, 20 och 52 §§ lag-
förslaget

Anstaltsvistelsen skall för den intagne utformas sådant sättett att
skadliga följder frihetsberövandet motverkas. Vidareav skall åtgärder
vidtas för främja hansatt samhällsanpassning och för förberedaatt
honom för tillvaron utanför anstalten i den omfattning möjligärsom
med hänsyn till straffets ändamål.

Enligt vår uppfattning detär självklart kriminalvården skallatt
bereda den intagne möjligheter till olika former meningsfull ellerav
utvecklande fritidssysselsättning. Lämpliga fritidsaktiviteter kan
underlätta hans anpassning till samhället och tillvaron inom anstalten.
Vidare kan de motverka uppkomsten anstaltsskador. Ett omväxlandeav
urval fritidsaktiviteter bör eftersträvas förav underlätta för denatt
enskilde finna någon aktivitetatt honom. Anstaltspersona-som passar
len bör sådana intressenuppmuntra hos den intagne kan bidra tillsom

utveckla hansatt personlighet och sociala förmåga klara sig iatt
samhället utanför anstalten. Fritidsaktiviteterna har på sina håll kanske
fått för ensidig inriktning på fysisken styrketräning, något kansom
tänkas ha stimulerat till användning dopningsmedel. Därför börav
även andra former fritidsaktiviteterav uppmuntras.

För underlätta den intagnesatt samhällsanpassning bör åtgärder
vidtas för han skall kunnaatt etablera eller vidmakthålla kontakter ute
i samhället Ävenmed socialt anpassade aktiviteter inompersoner.
föreningslivet iär allmänhet ägnade underlätta samhällsanpass-att en
ning. Om den intagne, i den utsträckning är möjlig med hänsynsom
till straffets ändamål och de krav säkerheten ställer, tillfällesom ges

delta i fritidsaktiviteteratt anstalt kan dettautom underlätta för honom
skaffa sig sådana intressenatt och personliga kontakter han kansom

behålla efter frigivningen. Vistelserna för fritidsaktiviteter anstaltutom
därförutgör viktigt led i kriminalvårdensett strävanden att sam-

hällsanpassa de intagna. Däremot saknas det utifrån rehabilite-rena
ringsaspekter ofta skäl erbjuda socialt väletableradeatt möjligheter att
delta i fritidsaktiviteter anstalt. Dettautom utesluter dock inte ävenatt
denna ibland bör kunna komma i frågagrupp för sådan verksamhet för

på så sättatt motverka uppkomsten anstaltsskador.av
Något behov ändra förutsättningarnaatt för deltagandeav i fritids-

aktiviteter anstalt har inteutom framkommit under vårt arbete.
Kriminalvården måste emellertid alltid göra avvägningen noggrann
mellan vikten inte verkställighetenatt fängelsestraffetav urholkasav
och samhällsskyddets krav å sidan och rehabiliteringsaspekternaena å
den andra.

Den kategori intagna enligt gällande hänförsrätt tillsom 7 § tredje
stycket KvaL och enligt vårt förslag särbehandlas med stöd 6 §av



317SOU 1993:76

beviljasframdeles kunnahellerbör intefängelselagenandra stycket
för fritidsaktivitet.utevistelse

vidskall gällavadlikhet medskall, iutevistelseFör sådan som
intagneerforderliga. Denkanställas de villkorpermission, ansessom

få meddelasi utevistelseför deltagandeförutsättningskall t.ex.som en
föreliggermeddelat villkorsådantden intagnedrogförbud. Bryter mot

bestraffning.disciplinärhonomför åläggagrunddet att
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yrkesutbildningochArbetell m.m.

Inledningll

intagnasrörande defrågorfrämstbehandlasavsnittförevarandeI
kanyrkesutbildningdensysselsättningsplikt somsamtocharbete

anstaltstiden.underde intagnaerbjudas
arbete.lämpligtberedasKvaLibestämmelserenligtskallIntagen

eller någonarbetsträningutbildning,undervisning,behovhanHar av
Underarbetstid.underhonomberedassådanskallsysselsättningannan

Hanintagne.denförsysselsättningspliktgällerstraffverkställigheten
undervisning,denideltaellerarbete,detutföraskyldigär att

övrigtisysselsättningdenha somellerarbetsträningellerutbildning
honom.anvisas

Normaliseringsprincipen1l

kriminalvârdsanstaltiintagenharnormaliseringsprincipenEnligt
andravårdinsatserochstödåtgärder somsamhälletstillrättsamma

ochbostads-förprimära t.ex.myndighetersAndra ansvarmedborgare.
närkvarstår ävenhälsovårdpsykiskochfysiskarbetsanskaffning samt

uttaladeKvaLtillmotivenfängelsestraff. Iavtjänar ettpersonen
kriminalvårdensamhällsorgan än somandradepartementschefen att

handi förstaklientel somorgankriminalvårdensför varhade ansvar
arbetsförmed-socialvård,sjukvård,ochhälso-samhälletsförsvarade

förstaidepartementschefenenligtskulleKriminalvårdenling m.m.
förmedlavårdochstöd samtbehovintagnesdenklarläggahand av

anfördeDepartementschefenansvarigamedkontaktnödvändig organ.
detsådant sättomhändertagits på attdömdedenendastatt om

medverkansamhälleligaellermyndigheters organsandraförhindrade
kriminalvårdensgrund isinhadeuteslutandestödinsatsernaeller när

primäradet ansvaretkriminalvårdenborde tauppgifterrehabiliterande
fallIhuvudmän. annatandraåviladenormaltuppgifterföräven som

orationellt sättanvändsoch ettsplittrassamhälletsskulle resurser
markerades.ytterligareisoleringsocialakriminalvårdenssamtidigt som

ochhjälpbehoveventuelltvidareanförde avDepartementschefen att
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stöd hos de intagna grundade sig i regel inte på deras speciella
situation lagöverträdare på deras allmännasom utan sociala förhållan-
den arbetslösa, sjukvárdsbehövandesom eller dylikt. Prop. 1974:20

85, 117, 150 och 1973:1 bil.s. 4 90.prop. s.

1 1.3 Behandlingsplanering

Enligt 13 § anstaltsföreskriftema KVVFS 1990: 10 skall behand-en
lingsplan inomupprättas veckor frán intagningentre den dömde. Iav
denna skall uppmärksammas bl.a. frågor arbetsplacering, under-om
visning och utbildning. Såvitt gäller arbete och utbildning anförs i
ARK 1987:6 bl.a. följande behandlingsplaneringens innehåll.om

I början behandlingsplaneringen bör arbets- ochav utbildningsfrâgan
diskuteras. Man bör överväga kartläggning tidigare arbetenen avocheller studier, Översynsamt vad varit positivten ochav somnegativt för klienten. Med hjälp kontaktman från arbetsmark-av
nadsverket studieledare eller företrädaresamt för samhällets ut-bildningsverksamhet bör tillsammans med klienten utvecklaman
hans möjligheter till sysselsättning och eventuella behov ut-avbildning.

Sysselsättnin i anstalt bör ligga i line med den länen siktiga
målsättningen. riminalvârdens arbetsdrift inte alltid til godosean
de intagnas önskemål placering inom speciellt fyrkesomrâde.om ett
Man kan dock betrakta arbetstiden arbetsträning ör anpassningsom
till arbetslivets allmänna krav.

Studietestning och studier kan i dag erbjudas många anstalter.
Studiernas inriktning och omfattning varierar mellan anstalterna.

När det gäller sysselsättningssituationen pä anstalt bör tidigtmanha uppmärksamheten riktad eventuell frigângmot ARK 1987:1.en

11.4 Arbete och arbetsplikt

1 1 .4. l Gällande bestämmelser

Intagen skall enligt 10 § KvaL beredas lämpligt arbete såvittsom
möjligt främjar utsikterna för honom efter frigivningen inordnaatt sig
i arbetslivet. Har han behov undervisning, utbildning, arbetsträningav
eller någon sysselsättning eller medicinskpsykologiskannan av
behandling eller någon särskild behandling, skall enligtannan andra
stycket nämnda paragraf sådan beredas honom under arbetstiden, om
det kan ske med hänsyn till anstaltstidens längd och den intagnes
förutsättningar. Enligt 12 § KvaL intagenär skyldig utföra detatt
arbete, delta i den undervisning, utbildning eller arbetsträning eller ha
den sysselsättning i övrigt anvisas honom. Den erhållersom som
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sysselsättning. Intageninte åläggas någonfår dockålderspension som
enbartsysselsättningfår åläggaseller sjukbidragförtidspensionerhåller

lämplig för honom.kanomfattningochsådan art ansessomav
KVVFSanstaltsföreskriftemaenligt 36 §tillämpasde intagnaFör

föreskrifterna§arbetsvecka. I 39timmars att401990:10 anges
sysselsättningarbete elleråläggasfår intesjukärintagen annansom

godkännande.läkaresutan
departementschefenanfördebibehållandearbetspliktensBeträffande

1973:1 bil 4kriminalvårdsreform prop.1974 årsförriktlinjernai s.
antalmindreellertillkunde leda störrereform149 att ettatt somen

sysslolöshetfullständigianstaltstidentillbringafrestadesintagna att
hälsotillståndde intagnasfördel förtillkunde väntasknappast vara

Enligt departe-rehabiliteringssynpunkt.frånvinsternågraeller ge
slopandefråninte bortsehellerkundementschefen att ett avman

tidigaresamtidigtkostnadsökningarmedföraskullearbetsplikten som
uppskattadearbetsformermeningsfylldaskapaansträngningar avatt -

spolieras.riskeraskullede intagnablandmajoriteten att-
departementschefenanfördeKvaLi 12 §bestämmelsentillmotivenI

bordearbetspliktde intagnasprincipen1251974:20prop. att oms.
barainteintagnedeninnebargällande reglerDittillsbehållas. att var

under-delta iålades honom ävenutföra arbetedetskyldig utanatt som
departementschefensEnligtanstalten.meddelades inomvisning som

bemärkelsei vanligarbeteenbartintearbetspliktenbordemening avse
stämdeutbildning. Dettaochundervisningdeltagande iävenutan
bakomintentionernameddepartementschefen bättre överensenligt

medverksamhetersådanalikställagenerelltkriminalvårdsreformen att
under-delta iborde åläggasnormalt inteintagneden attarbete. Att

departements-enligtförmotivationsaknadehanvisning var,som
sak.chefen, annanen

intagensförberedandedet vidKvaLi 16 §föreskrivsVidare att av
lämpligintagnebereda deneftersträvasskallsärskiltfrigivning att
lämpligförsörjningsmöjlighetellerarbetsanställning samtannan

ellerutbildningundervisning,behövaintagnedenbostad. Kommer att
förvidtasåtgärderskallmedicinskt stöd, attsocialt ellerekonomiskt,

behov.sådanttillgodose

i anstalternaförhållandenNuvarande11.4.2

närvarande kanförkriminalvårdenarbetsalternativolikaD-e som
trädgårds-jordbruks-,arbete,industrielltde intagna utgörserbjuda av

olikaservicearbetebyggnadstekniskt arbeteskogsarbete, samt avoch
möjligtså näraformerbedrivs iverksamheterSamtliga somslag. som

arbetsplaceringenVidnäringslivet.inomförhållandenatillansluter
ochyrkeserfarenhettidigareden intagnestillhänsynförsöker taman
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hans möjligheter till arbete efter frigivningen. Kriminalvårdens
producerande enheter KrimProd omfattar 141 produktionsenheter
inom verkstadsdriften 25 enheter för jord- ochsamt skogsbruksdrift.
I genomsnitt sysselsätts 3 000 intagna dagligen och försäljningsvärdet

produktionen uppgick för budgetåret 199091av till cirka 205 milj. kr.
KrimProd tillverkar och marknadsför sortiment produkterett stort egna

förråds-, lager- och verkstadsinredningsom klädskåp, förvar-samt
ingsskåp, möbler, transportutrustning, vägmärken, avstängnings-
material, kontorsvaror och tekoprodukter. Dessutom sker legoproduk-
tion inom följande branscher; mekanisk Verkstadsindustri, trä- och
trähusindustri, monterings- och förpackningsindustri, kontorsvaru-
industri, tekoindustri, plastindustri, tvätteri och skogsbruk. Vid nio
anstalter bedrivs jordbruk. Vid fyra anstalter finns handelsträdgård.
Skogsarbete förekommer vid tjugoen anstalter.

11.5 Utbildning

11.5.1 Nuvarande ordning

Intagen skall, tidigare enligtnämnts, 10 § KvaL beredas lämpligtsom
arbete såvitt möjligt främjar utsikterna för honomsom efteratt
frigivningen inordna sig i arbetslivet. Har den intagne behov av
undervisning, utbildning, arbetsträning eller någon sysselsättningannan
eller medicinskpsykologisk eller någon särskildav behandling,annan
skall sådan beredas honom under arbetstiden, det kan ske medom
hänsyn till anstaltstidens längd och den intagnes förutsättningar.

I motiven till 10 § anförde departementschefen prop. 1974:20 s.
122 föreslaget de intagnasatt arbete och verksamhet i övrigt inomom
anstalten avsåg, i likhet med tidigare bestämmelser, föratt utrymmege

flertal olika behandlingsalternativ.ett Det enligt departements-var
chefen primär betydelse för de intagnas anpassningav i samhället att
deras verksamhet anordnades på ändamålsenligt ochsättett anpassades
till varje intagens individuella förutsättningar och behov. I likhet med
gällande ordning kom därvid olika former arbetsdrift i första handav
i fråga. Vägledande vid valet arbete den intagne borde, enligtav
departementschefen, detta möjligt underlättadeatt för honomvara om

efter frigivningen inordna sigatt i arbetslivet. De intagna oftahade en
mycket bristfällig skolunderbyggnad och utbildning. Det enligtvar
departementschefen därför väsentligt anstaltsvistelsen i rimligatt
omfattning inriktades undanröja dessa brister.att

Vidare uttalade departementschefen den utbildning kundeatt som
komma i fråga såväl teoretisk praktisk Hanvar ansågav art.som
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alltförhadeyrkesutbildning,för uttrycketi ställetdärför ensomatt
Särskilt be-utbildning.användasborde i ställetinnebörd,snäv

låtaanledningfinnasiblandkunde detteoretisk utbildning attträffande
fastställd plan.förhandpåstudier enligtenskildabedrivaintagen en

förmöjlighetfinnasdetdittillsborde liksomdepartementschefenEnligt
kundebehandling. Detsärskildformerfå olikaintagen varaatt av

delpsykoterapi. Ensåsombehandlingmedicinskpsykologiskfråga om
behandling.arbetsvårdandes.k.fråga förkomma ikundeintagna

förförutsättningvidareDepartementschefen anförde att geatt som
under-aktuellbehovdennesförutomundervisning borde,intagen av

medkunde skei frågaverksamhetenbehandling,visning eller attanges
Förförutsättningar.intagnesoch denlängdanstaltstidenstillhänsyn

i frågakunde kommaverksamheterde olikamarkera varatt somatt
underförsiggåskulledessadetbordemed arbetelikvärdiga attanges

arbetstid.
januari 1991kraft den 1iträdde10 §ändring iGenom somen

någonellerarbetsträningintagenmöjlighetinfördes1990: 101 l att ge
sysselsättning.annan

krirninalvârdsan-iorganisationYrkesutbildningens11.5.2
stalterna

arbets-delsyrkesutbildning,tvä slagfinnskriminalvårdenInom av
allbedrevsTidigareyrkesutbildning.delsmarknadsutbildning, annan

Sedanregi.kriminalvårdensianstalternainomyrkesutbildning egen
arbetsmark-anstalterna äveninomförekommer1970-taletmitten av

uppgiftKriminalvårdensAMS.bedrivsnadsutbildning, avsom
lokalerförvarithararbetsmarknadsutbildningen attbeträffande svara
fåttkriminalvårdenhar1992 ettden juliSedan 1kursdeltagare.och

arbetsmarknadsutbildningupphandlarinflytande ochökat samtansvar
gällerVadmedel.anvisadesärskiltförriksanstaltema annan

olikafrånkriminalvårdsanstaltemadenupphandlasyrkesutbildning av
för deanslagmedfinansiering skervarvidkursanordnare, somsamma

kurserna.teoretiska
ArbetsmarknadsverketförhandlingsprogramEnligt gemensamtett

deförArbetsmarknadsverket attskallKriminalvårdsverket svaraoch
AfAmi-servicetilltillgångfårkriminalvårdeninom sammaintagna

därvidförutsättsKriminalvårdsverketsamhällsmedborgare.andrasom
väloch haArbetsmarknadsverketmedsamarbetekontinuerligtha ett

nivåer.allarutinerfungerande
juliden 1sedangällerKriminalvårdsstyrelsenochAMSMellan

varianstalt,iarbetsmarknadsutbildning angesavtal1992 nyttett om
följande.bl.a.
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Overenskommelsen innebär klarare ansvarsfördelning mellanen
AMV och KVV i syfte bättre utfall och ökad kostnadseffekti-att ge
Vltet.

Följande riktlinjer skall gälla för arbetsmarknadsutbildning i såväl
riks- lokalanstalt.som

Arbetsmarknadsverket finansierar arbetsmarknadsutbildnin- enliksom övriga arbetsmarknadspolitiska insatser under och tere
anstaltstiden för finansiering arbetsmarknadsutbildning, nedanav se
särskilda regler för riks- respektive lokalanstalt

utbildningens inriktning och innehåll skall arbets-avvägas mot-marknadens villkor och kursdeltagarnas behov
tillgången till yrkesutbildning skall ökas och sikt möjligt,om-beroende utbildningens ske i anslutning l produktionsin-art, en

riktad samhet i anstaltenver
kriminalvården tillhandahåller lokaler och för de arbetsupp-svarar-

gifter har direkt samband med kriminalvårdenssom ansvar
särskilda överenskommelser träffas mellan utbildningsanordnaren-

och kriminalvården den maskinella utrustningen och dessom
nyttjande för utbildnings- eller produktionsändamål

AfAmi för förstärkt vägledning före utbildninsvarar sstart-
uttagning till utbildning sker i samarbete med Af mi. Efter-

samråd med AfAmi kan chefen för anstalten preliminärt placera
intagen utbildningsplats. Formellt beslut utbildning fattasom
dock AfLANav

utbildningsanordnaren utfärdar kompetensbevis eller betyg efter-
genomförd utbildning

den intagne skall då han lämnar anstalten ha möjlighet att utan-
onödig fortsättaväntan utbildningen inom för arbetsmark-ramen
nadsutbildning.

Finansiering arbetsmarknadsutbildningav

Riksanstalt
den ekonomiska för arbetsmarknadsutbildning fastställsramen-inför varje budgetår AMS i samarbete med KVS. Medel överförsav

därvid från AMS till KVS
arbetsmarknadsutbildningen har AMV huvudman beställssom men-

och upphandlas KVV i samråd med AfAmi hos någonav ut-
bildningsanordnare AMU, komvux eller annan

Lokalanstalt
berörda länsarbetsnämnder beslutar i samråd med kriminalvårdens-lokala och regionala myndigheter angående utbildningens inriktning

och omfattning
LAN finansierar och beställer överenskommen arbetsmark--

nadsutbildning

Det avtalet innebär främst kriminalvården får ökatnya att ett ansvar
för utbud, genomförande och uppföljning arbetsmarknadsutbild-av
ningarna inom anstalterna. Vidare eftersträvas viss integrationen
mellan utbildning och arbete inom anstalterna. Arbetsledarna inom
kriminalvårdens produktion kommer aktiva inom yrkesutbild-att vara
ningarna. Avsikten är yrkesutbildning och arbete inomatt anstalt,en

möjligt, skall hänföra sig till bransch.om samma
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kriminalvårdeninomKursutbudet11.5.3

räkna.skriva ochi läsa,kunskaperbristfälligaharintagna attMånga
färdighetersocialaoch dearbetslivserfarenhetsällanintesaknarDe

harårUndersamhället.ifungeraför kunnakrävs senareattsom
brister. Somdessaåtgärdasyfteivuxit framaktiviteterolika attdärför

ellerpraktikochfärdighetsträningsocialstudier,exempel kan nämnas
frigång.förinom ramenpryo

iintagnaför ärutbildningplaneringen attvidMålsättningen av
utbildningsutbuddettilltillgångdemutsträckning sommöjligaste ge

medstudiertillMöjlighetsamhället.imedborgareövrigaerbjuds
finnsanstalter. Detflertaletvidutbildningsinnehåll finnsvarierande

yrkesinriktadpraktisk-teoretiskteoretisksåvälutbildningar somav
formifrämstförekommerundervisningenteoretiska avDenart.

grundskolan.i1-9årskursmotsvarandevuxenutbildninggrundläggande
och i vissgymnasienivåpåstuderaintagnadekananstalterVid några

andraochhögskolestudierförhandledningfåutsträckning även
specialkurser.

den kommu-ellerAMUmeddelasyrkesutbildning,Längre avsom
kanintagnariksanstalter. Devid någrafinnsvuxenutbildningennala

ochplåtträindustriell,verkstadsmekanisk, svetsmedutbildningfådär
Även utbildningyrkesinriktadkortareinriktning.el-tekniskeller

Vidanstalter.fleravidAMUellerKomVuxregiianordnas av
vilken intagnaikursverksamhetanordnasGruvbergetkursbyn m.m.

anhöriga.medtillsammansdeltagakan
arbetsmarknadsutbild-följandeplanerades199293budgetåretInför

riksanstalterna.vidningar
medverkstadsmekanik svetskursdeltagarveckor,500Malmö:kva

elektronikochNCinompröva-på-stationeroch s.k.
verkstadsmekanik,kursdeltagarveckor,600Mariefred: 1kva

och ADBel-teleträindustri,
ochplåtverkstadsmekanik,kursdeltagarveckor,850Skenäs:kva

svets
el-teleigrundkurskursdeltagarveckor,72Hinseberg:kva

ochtruckförareutbildningkursdeltagarveckor,Kumla: 120 svets,kva
småföretagarverksamhet

truckförareutbildningkursdeltagarveckor,12Tillberga:kva
naturbruk.kursdeltagarveckor,160

384 kurs-truckförarutbildning,kursdeltagarveckor,Norrtälje: 15kva
plåtochdeltagarveckor svets

kurs-108textilindustri,Österåker: kursdeltagarveckor,54kva
träindustrideltagarveckor,

tryckerikursdeltagarveckor,50Skänninge:kva
ADBkurservägledandeallmänt samtViskan:kva
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Vid lokalanstalten Fosie förekommer integererat med produktionen
träindustriell grundkurs, truckförarutbildning kurser i pneumatik,samt
elektronik och tele. Dessutom finns i övriga lokalanstalter olika kortare
kurser. Vid cirka 10 lokalanstalter förekommer truckförarutbildning

kurser ställningsbyggandesamt ochom grönytor m.m.
Beträffande yrkesinriktad utbildning än arbetsmarknadsutbild-annan

ning kan nämnas följande. Den kommunala vuxenutbildningen, som
genomför den teoretiskamerparten utbildningen inomav kriminalvår-
den, har tillgång till gymnasieskolans yrkesinriktade kursplaner.
Dessutom kan den kommunala vuxenutbildningen genomföra särskilt
yrkesinriktad utbildning enligt kursplaner för särskildaanpassatssom
behov. Inom kriminalvården förekommer sådan yrkesinriktad ut-
bildning med den kommunala vuxenutbildningen huvudman.som
Försök integrera produktionatt och yrkesutbildning skogsutbildning,
grönytekurser, industritvätt, träteknisk utbildning, smâdjursskötsel har
genomförts vid några anstalter. Merparten den kommunalaav vuxenut-
bildningens yrkesutbildning omfattar kurser i maskinskrivning och
ADB. Den kommunala vuxenutbildningen har regel ingensom
möjlighet ställa maskineratt och utrustning till förfogande.annan

Vidare förekommer AMU anordnaratt andra kurser än yrkesin-
riktade för de intagna. Det kan exempel nämnas utbildnings-som ett
projekt, har förekommit i densom öppna lokalanstalten Mäshult. För

bland läraatt de intagnaannat söka arbete haratt AMU-gruppen i
Halmstad genomfört detta projekt i form tvåveckorskurser, harav som
finansierats arbetsförmedlingen. Ett syfteav med kursen har varit att
de intagna på smidigare skallett sätt kunna klara sig i tillvaron utanför
anstalten. Kurserna har givits vid fyra tillfällen. Vid varje kurstillfälle
har vanligen tolv intagna deltagit. Första kursveckan har huvudsakligen
ägnats utveckla deltagarnaatt i Den intagne har fått lära siggrupp.
dels hur han fungerar tillsammans med andra, dels hur en grupp
utvecklas i gruppdynamiskt hänseende. Inom för kursen har deramen
intagna fått öppna företag och formulera platsannonser för sitt
företag för lättare kunna förståatt de villkor under vilka företagett
verkar. Den andra kursveckan har koncentrerats till övningar i sökaatt
arbete, vilket skett rollspel, varvid deltagarnagenom fått söka arbete
i varandras företag. Ett mål med övningarna har varit varje kurs-att
deltagare skall upprätta så konkret och omfattande handlingsplanen

möjligt för desom närmsta månaderna efter frigivningsdagen.sex

1 1.5.4 Utvärdering

Inom kriminalvården övervägs för närvarande införa heltäckandeatt ett
för utvärderingsystem arbetsmarknadsutbildningama. Dettaav är tänkt

tillgå på såatt sätt anstaltspersonal,att kursanordnare och intagen som
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sålundafrågeformulär. Defår besvarautbildningsådan ettgenomgått
personkarakteristik, kurs-delar:uppgifterna utgörsinhämtade treav

effektmätning.ochkursgenomgångenutvärderingdeltagarens av
arbetsförmed-innehålla frånskalldelensistnämndadenTanken är att

kurs-registeruppgifterinhämtadekriminalvården omochlingen
frigiv-eftermånadertolvochsituationpersonligadeltagarens sex

må-häkteochanstaltvarje1991 upprättarhöstenSedanningen. -
dessaIanstalterna.inomutbildningarnaövernadsvis rapporter
kurs-lärartimmar,ochelevtimmarantaluppgifterfrämstredovisas om
inomfortsättningplaneradmedantal intagnanärvaro,deltagarens

utbildnings-förkostnaderkriminalvården samtrespektive utom
verksamheten.

uppgifterStatistiska11.6

beträffandeutförtkriminalvårdenundersökning sompersonerEnligt en
förhållanden. Avföljandebl.a.förelåg1990veckavissintagna envar

strafftid50hadestudier närmare procentbedrev enintagnade som
hadestuderandede20Endast enår.två procent avöverstegsom

ingenuppvisadestuderandemånader. Deunderstegstrafftid sexsom
totalpopulationenmedjämförtnarkotikaberoendeeventuelltskillnad i

intagna.av

Klientelundersökningen.6. 111

deframtagitsuppgifterolikaharklientelundersökningen omGenom
redovisas någraföljandedet1992. Ioktoberunderfrigavsintagna som

erhållits.därvid harresultatde somav

intagningenutbildning vidintagnasDe

%13,12folkskolaGenomgått
%1,13folkskolaAvbrutit
%35,45grundskolaGenomgått
%8,77grundskolaAvbrutit
%21,03yrkesutbildninggymnasialGenomgått
%5,65yrkesutbildninggymnasialAvbrutit
%6,60gymnasieutbildningteoretiskGenomgått
%1,74gymnasieutbildningteoretiskAvbrutit
%3,21utbildningeftergymnasialGenomgått
%0,43utbildningeftergymnasialAvbrutit
%2,52utbildningGenomgått annan %0,35utbildningAvbrutit annan
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De intagnas sysselsättning under stramerkställigheten

Arbete 68,12 %
Studier 4,04 %
Behandling 2,02 %
Arbete och studier 8,58 %
Arbete och behandling 2,35 %
Behandling och studier 0,34 %
Annan sysselsättning 5,72 %
Flera Likvärdiga aktiviteter 1,85 %

varit arbetspliktig 6,98 %

Bland de långtidsdömda uppgick dock andelen bedrivit studier tillsom
7,58 procent.

Utbildning under anstallstiden

Grundskola, årskurs l-6 4,53 %
Grundskola, årskurs 7-9 7,09 %
Gymnasieutbildning 2,03 %
Annan teoretisk utbildning 4,66 %
Yrkesutbildning 2,86 %

Förändring de intagnas sysselsättningav

Sysselsättning Vid intagning Vid frigivning

stadigvarande arbete 296 25 % 305 26 %Tillfälligt arbete 75 6 % 77 %7Skyddat arbete 14 %1 28 %2Utbildning 53 %5 117 %10Intagen för vård 13 %1 31 %3Pensionärpensionsutredning 117 10 % 136 %12Arbetslöshet 582 49 % 419 %35

Förändringar de intagnas försörjningav

lnkomstkälla Vid intagning Vid frigivning

ArbeteA-kassa 466 40 % 455 39 %StudiemedelAMS-bidrag 41 4 % 88 8 %l-ljälp från anhöriga 34 3 % 20 %2sjukpenning 53 5 % 34 3 %PensionSjukbidrag 112 10 % 125 %11Socialhjälp 335 28 % 341 %29ordnad försörjning 71 6 % 39 %3
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överväganden §§förslag 16-17 lag-och11.7

förslaget

Sysselsättningsplikt1.7. 11

följderutformas så skadligaanstaltsvistelse skallintagnesDen att av
för främjaåtgärder vidtasmotverkas. Vidare skallfrihetsberövandet att
för tillvaronförbereda honomsamhällsanpassning och förhans att
försörja sigi samhällslivetnaturlig delutanför anstalten. En är att

under långarbete och harintagna saknararbete. Många deavgenom
tillderas möjligheterförbättrahaft arbete. Förtid inte något att

få lära sigstraffverkställighetensamhällsanpassning bör de under att
frågadettastudier. Delviseller bedrivadagligt arbete ärsköta ett en

tillvaronbör speglaTillvaron i anstalteni uthållighet.träningom
fastavänjer sig vidde intagnasådantutanför anstalten sättett att

denväsentligt led iregelbundet arbetearbetsrutiner. vidVana utgör ett
bakgrund detKriminalvården börsamhällsanpassning.intagnes mot av

långtsysselsättning såerbjuda de intagnaanförda eftersträva att som
iförekommerarbetssysslor allmäntmöjligt liknar de ute sam-som

skall också beaktasarbetssysslor de intagnavalethället. Vid attav
och främja hansför enskilde intagnelämpliga denskallsysslorna vara

Även konjunkturlä-det allmännadet med hänsyn tillrehabilitering. om
svårig-förenat medskäl emellanåt kanandraeller storaget varaav

börtill de intagna,anskaffa arbetekriminalvårdenheter för storaatt
sysselsättningframdeles för bereda demansträngningar göras även att

anstaltstiden.under
g utföra detför de intagnaåligga skyldighetbör detVidare atten

ellernågon arbets-sysslor anvisas dem. Omeller dearbete som
överhän-medförasysselsättningsplikt inte gäller, kommer det att en

vilket motverkarintagna skall bli passiverade,risk för mångagande att .
intagna hållsomständigheten desamhällsanpassning. Denderas att

de sociala ochinverkan påförutsättas hasysselsatta måste gynnsamen
de intagna inte någonanstalten. Harförhållandena inompsykologiska

förökade kostnader tillsynsper-uppståsysselsättning, kommer det att
straffverkställigheten såledesbör undersonal och lokaler. intagnaDe

strävandenatalar såvälFör dettaaktiveras olika sätt. att sam-
den intagnehumanitära skäl. Behöverhällsanpassa de intagna som

sysselsättning arbete, skalleller någon ängenomgå utbildning annan
Sysselsättningspliktarbetstid.det påoch skyldighethan ha görarätt att

från arbets-Undantagenvid anstalterna.således alltjämt rådaskall
överföraseller förtidspension börålders-för erhållerplikten dem som

lagen.oförändrade till den nya
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11.7.2 Utbildning

Bland de intagna finns utbredd arbetslöshet och många dem haren av
Ävenbristfällig utbildning. bortser från det allmänna kon-en om man

junkturlägets inverkan torde arbetslösheten bland intagnastörrevara
i samhället iän övrigt. Mot bakgrund härav föreligger behovett stort
olika åtgärder för öka de intagnas möjligheter efter frigiv-attav att

ningen uppnå långsiktigt ordnad försörjning och meningsfullen
sysselsättning. Att vidta sådana åtgärder väsentligtutgör led iett
strävandena samhällsanpassning. En väsentlig åtgärd därvidmot är att
erbjuda den intagne yrkesutbildning.

Flertalet intagna har under straffverkställigheten varit sysselsatta
främst arbete och till viss del studier. Av klientel-genom genom
undersökningen går emellertid inte utläsa i vad mån utbildningsin-att

bland de intagna faktiskt förbättrat derassatserna frigivningsför-
hållanden, eftersom det förhållandevisär i den undersökta populatio-

har genomgått utbildning. Jämfört förhållandenamed vidnen som
intagningen hade, enligt undersökningen, andelen intagna saknadesom
ordnad försörjning vid frigivningen minskat samtidigt andelensom
studerande hade ökat.

Såväl utbildning erfarenhet arbete enligtär vår mening ägnatsom av
förbättra den intagnes möjligheter frigivningefter fåatt arbete.att ett

Den omständigheten andel intagna inte har fått något arbeteatt storen
efter frigivningen torde bero på mängd olika faktorer. Huruvidaen
brister i arbetsvana eller yrkesutbildning därvid väger är svårttyngst

Ytterst det frågaavgöra. är konkurrenssituation, i vilkenatt deom en
intagna har svårt hävda sig i förhållande till andra arbetssökanden.att
I det konjunkturläge för närvarande råder saknar för övrigt mångasom
med såväl arbetsvana yrkesutbildning arbete. Detta utesluter docksom
inte genomgång yrkesutbildning generellt förbättraatt är ägnatav att
den intagnes möjligheter erhålla arbete. Enligt vår mening böratt ett

rikt utbud utbildning med olika inriktning eftersträvas såett av att man
underlättar för den intagne finna för honom lämplig utbildning.att en

fallerDet sig emellertid naturligt några avgörande utbildnings-att mer
insatser knappast kan komma i fråga för intagna med korta strafftider.
Anledning kan emellertid finnas under straffverkställighetenatt
kartlägga den korttidsdömdes eventuella utbildningsbehov för hanatt
inför frigivningen skall ha vunnit ökad insikt vad han bör iakttaen om
för kunna få arbete.att ett

Beträffande arbetsmarknadsutbildningen gäller sedan den julil 1992
avtal mellan Kriminalvårdsverket och Arbetsmarknadsverket.ett nytt

Ett heltäckande för utvärdering verksamheten mednytt systern av
yrkesutbildning under utarbetandeär inom kriminalvården. Det är
enligt vår uppfattning för tidigt någonännu utvärderinggöra denatt av

ordning gäller för anordnande yrkesutbildning inomnya som av
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utvärderings-till dess detdärför anståbörkriminalvården. Denna nya
bestämmelserNuvarandeanvändning.kommit till attomsystemet

undervisning,beredasskallvid behovarbetstidunder ut-intagen
i sigsysselsättning medgerarbetsträning eller någonbildning, annan

utbildningsverksamheten för.gällermöjligheter vadtillräckliga
siginriktasikt bärkriminalvården påuppfattningen motVi hyser att

produktion.vid Attmindreutbildning ochvikt vidfäster störreatt man
räknaskriva ochläsa, ärikunskaperelementära etthainte attens

basalasådanapå. Utanintagna bärmångahandikapp,svårt som
yrkesinriktadsigtillgodogöradet svårtkunskaper är att meren

allasamhället. Förifungeraarbete ochfåliksomutbildning, ettatt
verkställig-börutbildninggrundläggandesådanhar behovdem avsom

ifylla luckornaförtillhandi förstai anstalthetstiden atttas vara
gäller dedetdettaväsentligt närSärskiltskolutbildningen. är unga

lagöverträdarna.
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personligainnehav12 Intagnas av

tillhörigheter m.m.

Inledning12.1

i anstalteninnehavde intagnasfrågor rörandeavsnitt behandlasI detta
Även förutsättningarnapersonliga tillhörigheter.andraochpengarav

ochmed penning-hjälpa de intagnaanstaltspersonal skallför att
anstaltdet ifråganVidare berörsbehandlas.kontotransaktioner om

intagna.transaktioner mellan defå förekommaskall
kriminalvårdsanstalterna utgörnarkotika i ettFörekomsten av

Denanstalterna.för de slutnagäller särskiltproblem.allvarligt Detta
anstalten under-inominneharde intagnaomständigheten att pengar

Även kanpersonliga tillhörigheternarkotika.anskaffningenlättar av
medtransaktionerbytesobjekt vidbetalningsmedel elleranvändas som

Kontoöverför-de intagna.mellanotillåtnaeller andranarkotika varor
anskaffningfinansieraintagnamellan de sättingar är annat attett av

anstalterna.narkotika inom
i dettaanstalt lämnasnarkotika ihandel medförsvårasyfteI att

innehavintagnasbeträffande deåtgärdertill olikaförslagavsnitt av
transaktionerekonomiskaanstalt och derasitillhörigheterpersonliga

demedande intagnaförslaget skallEnligtanstaltsvistelsen.under
begränsningarVissakontanter.inte få innehaanstalti slutenvistas

Anstaltsper-tillhörigheter.personligabeträffande innehavetföreslås av
begränsas.betalningstransaktionerintagnasmedverkan vid desonalens

överlåtainte fårintagenordningsregelföreslåsVidare attomen
anstaltsom-lånetransaktioner inomellertillhörigheterpersonliga göra

rådet.

reform1974 årsföreFörhållandena12.2

kundedetutsträckningi denfick intagen,behandlingslagen30 §Enligt
tidskrifter,böcker,sig ellerskaffaolägenhet,ske emottautan

sysselsättninglämplighonomkunde beredaochtidningar annat som
Vidarebibliotek.från allmäntlånafick hanunder fritid angavssamt

föreskrevsI 31 §tidningsläsning.tillfälle tillborde beredasintagenatt
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intagen fick, efter vadatt ansågs lämpligt, inneha enkla personligasom
tillhörigheter. I övrigt fick han, vadutöver följde andrasom av
bestämmelser i lagen eller med stöd därav meddelade föreskrifter, inte
inneha vad hanän erhöll vid anstalten.annat Vidare i 32 § attangavs
intagen kunde, enligt de bestämmelsernärmare meddeladessom av
Kriminalvårdsstyrelsen, medges köpa tillhandahölls vidatt varor som
anstalten själv skaffa sig ellersamt underhåll och bekvämlighetta emot
eller särskild förmånta emot förenlig med god ordning.annan som var

12.3 Gällande bestämmelser

De intagnas innehav i anstalten och andra personligaav pengar
tillhörigheter regleras bestämmelsen i 24 § KvaL, fickgenom som
nuvarande lydelse vid 1974 års reform. I denna bestämmelse föreskrivs

intagen, i den utsträckning detatt kan ske olägenhet, får innehautan
personliga tillhörigheter skaffa sig eller böcker, tidskrifter,samt motta
tidningar och kan bereda honom sysselsättningannat under fritid.som
Han får enligt 24 § i övrigt inneha och skaffa sig ellerpengar motta

eller enligt särskilda bestämmelser.annat Om det påkallat förvaror är
förhindra otillåtna införsatt i anstalt, fåratt det föreskrivasvaror att

de intagna måste ha särskilt medgivande för försändelseatt motta av
slag brev ellerän skriftlig handling.annat annan

64-72I §§ anstaltsföreskrifterna KVVFS 1990: 10 finns ytterligare
bestämmelser de intagnas och andra personliga tillhörig-om pengar
heter. Enligt dessa gäller bl.a. följande. Personliga tillhörigheter, som
den intagne har med sig till anstalten eller för hanstas emotsom
räkning, skall förtecknas och beskrivas mottagningskort.ett
Intagens tillhörigheter får inte lämnas till hans skriftligautanannan
medgivande eller myndighets beslut. Den intagne för deansvarar
tillhörigheter han får inneha i anstalten. Sådana tillhörigheter skall
förvaras anstalten, den intagne begär det. Den intagne får inteav om
inneha läkemedel eller andra medicinska Medför intagen tillpreparat.
anstalten läkemedel eller andra medicinska skall de omhän-preparat,
dertas och anstaltens läkare besluta hur de skall förvaras. Påträffasom
hos intagen eller inom anstaltsområdet egendom inte fåren som
innehas, skall den omhändertas. Intagen i lokalanstalt eller öppen-
riksanstalt får fritt inneha hänsyn till förhållandena ipengar, om
anstalten inte föranleder kontantinnehavet begränsas. Kontantinne-att
havet får i sådant fall bestämmas till lägst 2,5 gällandeprocent av
basbelopp. Intagen i sluten riksanstalt får inte medgivande innehautan
så mycket beloppet överstiger 1,8 gällandeattpengar procent av
basbelopp. Har nyintagen med sig han inte får inneha, skall hanpengar
lämna dem till förvaring eller på bekostnad skicka dem frånegen
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påträffas intagenhosbelopp,tillåtetanstalten. Pengar, utöver ensom
bankbok förkonto medskall omhändertas ochanstalt, sättasi

räkning.dennes
finns i bl.a.sysselsättningersättning förintagnasBestämmelser om

följande. Igäller bl.a.anstaltsföreskrifterna. Enligt dessa141-143 §§
utbetalastill intagenersättningriksanstalt skalllokalanstalt och öppen
ifrågava-förbegränsatsinte kontantinnehavetvarje vecka,kontant om

ochersättningriksanstalt skall,i slutenanstalt. Till intagenrande av
belopputbetalasvarje veckatill anstalten,skickas ettpengar, somsom
Återståendebasbelopp.gällande0,8sammanlagt procentmotsvarar av
frigivnings-permissions- ochförsärskilt kontomedel överförs till ett

basbeloppgällandemotsvarande 3tills beloppmedel procentett av
intjänadehela denDärefter utbetalaskontot.innestående påfinns

de begräns-skall beaktasvarvid dockintagne,till denersättningen
riksanstalt.för kontantinnehav i slutengällerningar som

enligtersättning skall,marknadsanpassads.k.erhållerIntagen som
med marknads-verksamhetenföreskrifter förKriminalvârdsstyrelsens

erhålla 301992:3,KVVFSarbetsersättning till intagnaanpassad
intedisposition,för friveckoersättningintjänadprocent omav

ersättningResterandebegränsning.anstaltsföreskrifterna medför
fördelas budgetkonto,ochfrigivnings-permissions-,mellan genom

myndighet.respektivebeslut av . enligtstudieersättning skall,ellererhåller arbets-intagenOm
studieersättningarochföreskrifter arbets-Kriminalvârdsstyrelsens om

innehållas för25belopp motsvarande1992:2,KVVFS procentett
frigivningsändamål.permissions- och

allmänna verksam-råd förKriminalvârdsstyrelsens föreskrifter ochI
föreskrivs8punktKVVFS 1991:1,specialavdelningarnaheten i att

övrigaavdelningensochbostadsrumföremål i de intagnasmängden
genomföras påkanvisitationfårinte större än ettattutrymmen vara

tillfredsställandesäkerhetssynpunktfrån sätt.

1974Kriminalvårdsreformen år12.4

kriminalvår-inomanstaltsbehandlingKommittén för12.4.1
den

personliga tillhörigheterinnehavintagnasBeträffande de Nm.m.av
anstalt s.Kriminalvård iSOU 1971:74i betänkandetföreslog KAIK
restriktivför mindreuttryckbestämmelservissa27, 199 ensom gav

införasbordedetanfördebehandlingslagens. KAIKhållning än att en
innehamöjligheterintagensuttrycklig bestämmelse att pengar,om
Enligt KAIK:sbli begränsat.tilllämpningsområdet måsteäven om



336 SOU 1993:76

förslag skulle intagen, i den utsträckning det förenligt med godvar
ordning inom anstalten, inneha personliga tillhörigheter fåsamt
skaffa sig eller böcker, tidskrifter, tidningarmotta och annat som
kunde bereda honom sysselsättning under fritid. Vidare skulle den
intagne enligt förslaget få inneha eller skaffa sig ellerpengar motta

enligt bestämmelsernärmare Kriminalvårdsstyrelsen.varor av
Dessutom föreslog KAIK bestämmelse innehåll deten attav om var
påkallat för förhindra otillåtnaatt infördes i anstalt fickatt detvaror
bestämmas de intagna inteatt särskilt medgivande fickutan ta emot
försändelser slag brev ellerän handling.annat Bestämmelsen,av annan

saknade uttrycklig motsvarighet i då gällande lag, framförsom alltvar
föranledd behovet insmuggling narkotikaatt istoppa anstalterna.av av

l2.4.2 1973 års departementspromemoria

I 1973 års departementspromemoria föreslogs de KAIKatt av
förordade bestämmelserna med vissa jämkningar skulle in i dentas nya
lagen.

12.4.3 Departementschefen

I motiven till bestämmelsen i 24 § KvaL anförde prop. 1974:20 s.
136 departementschefen i huvudsak de föreslagna bestämmelsernaatt

intagens innehav personliga tillhörigheter motsvarade 24om §av m.m.
i promemorieförslaget. Bestämmelserna i promemorieförslaget avsåg
enligt departementschefen uttryck för mindre restriktivatt ge en
hållning dåän gällande lag till frågan de intagnas innehavom av
personliga tillhörigheter. Samtidigt innehöll förslaget bestämmelseen

avsåg förebygga otillåtna narkotika,att fördes in tillsom att texvaror,
de intagna. Mot dessa förslag, i hade lämnatsstort settsom utan
erinran under remissbehandlingen, hade departementschefen inte något

erinra. I enlighet därmed föreskrevsatt intagen fick, i denatt
utsträckning det kunde ske olägenhet, inneha personliga tillhörig-utan
heter skaffa sig eller böcker,samt tidskrifter, tidningar ochta emot

kunde bereda honom sysselsättningannat under fritid. Vidaresom
föreskrevs intagen fick innehaatt och skaffa sig eller ta emotpengar

eller enligt särskilda bestämmelser. Om detannat påkallat förvaror var
förhindra otillåtna infördesatt i anstalt, fickatt det föreskrivasvaror
intagen endast efter särskiltatt medgivande fick andrata emot

försändelser brevän eller skriftlig handling.annan
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intagnasdehandhavandetpraktiskaDet12.5 av

betalningstransaktionerochpengar

kontantinnehavetriksanstalt äger,ellerlokalanstalt öppeni omIntagen
föranstaltsföreskriftema,68 §enligtbelopptill lägstabegränsatslar

basbe-2,5860 krhögst procentinneha avi kontanternärvarande
innehamedgivandefår interiksanstaltsluten utaniintagenEnloppet.

basbeloppet.1,8620 krnärvarande procentför avänner
kriminalvården:administreraskonton,harintagen avVarje tre som

Ommedel.disponiblaochpermissionsmedel enmedel,egna
till störremed sig ettharanstaltentillankomsten pengarvidintagen

in pâmedelöverskjutandeanstalten sättsinneha ifårhanbelopp än
anstaltsvistelsenunderarbeteförlönerhållenmedel Avegnakontot

förkontotochpermissionskontot restenin25sätts procent
föravseddapermissionskontot ärpåMedlenmedel.disponibla

kandeanstalten,vistelsertillhänförliga menutomkostnader ärsom
skuldsanering.föranvändasfâäven

kanAnstaltspersonaldessa.behållakanbankkontonharIntagen som
denbankkonto,dennesfrän omräkning göraintagnes uttagdenför

postanvisning.inlösengällerMotsvarandefullmakt. avlämnarintagne
begäranhanspåkanutbetalning,önskar göraintagenOm enen

Tillbankkontor.ellerbetalning pä enutföra post-mstaltspersonalen
dokumentellerräkningaktuell annat sombifogasskallbegäransådan

betalnings-intagnasdeUppgifterskall ske.betalningtill omvisar vem
däremotPersonalen ägervisitationspatrullen.tilllämnaskanströmmar

räkning.intagnesdenförbetalningombesörjavägrainte rätt att

reform1974 årsefterbehandlingFrågans12.6

1981:14JuDsbetänkandetiföreslogPermissionsutredningen
tredjedet ilångtidsdömda ettattvissaförStraffverkställighet m.m.

inteförsändelse,föreskrivas varsomskulle attKvaL§24tillstycke
iintagenfrånellerintagentillmeddelande,skriftligtellerbrev annat

stödTillvidarebefordrades.deninnangranskasskulleriksanstaltsluten
följande.huvudsakiPermissionsutredningenanfördeförslagetför

utfärdaKvaL rätt24 § attstödmedägdeKriminalvârdsstyrelsen av
ellersigskaffaochinneharättintagens pengarattanvisningar om

iintagenföreskrevs attvârdcirkuläretdåvarande§53Imotta varor.
60 §Ikontanter.ikr300äninnehafickriksanstalt inte mersluten
fickintagenegendomvilkenanvisningscirkulärdåvarande angavs

skullegranskningoch närhurFöreskrifterförvärva.ellerinneha om
gåvorbeträffandeföreskriftersådanafannssaknades. Däremotske
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överlämnades till den intagnem.m. som i samband med besök. Under
allmänna överväganden framhöll Permissionsutredningen kontrollenatt

de intagnas kontakter medav utanför anstalten måstepersoner
intensifieras narkotikasituationen i anstalterna.p. g.a Utredningen
föreslog därför det tredjeatt stycket tillett 24 §som KvaL skulle
införas bestämmelse, föreskreven alla försändelsersom att annatav
slag brevän eller skriftligt meddelandeannat till eller från intagen i
sluten riksanstalt skulle granskas innan de vidarebefordrades. Ut-
redningen ansåg det tillräckligtatt detta gällde förvar slutnaom
riksanstalter. Försändelser till den intagne skulle granskas framför allt
för kontrollera hanatt inteatt ellermottog han inte fickvaror pengar
inneha. Utgående försändelser skulle enligt Permissionsutredningen
kontrolleras främst för den intagne inteatt skulle kunna föra ut pengar

han förtjänat på narkotikahandel.som Bakgrunden därtill detattvar
från många häll hade påpekats sådan utförsel förekomatt i försändelser

olika slag.av

12.7 Uttalanden justitieombudsmannenav

12.7.1 Intagens rätt göra betalningaratt med posten

Med anledning beslut destyresmans intagna inteav ficken att göra
betalningar med anförde JO JO:sposten ämbetsberättelse 198687

128 intagen i kriminalvårdsanstaltatts. inte miste sin rättsliga
handlingsförmåga. JO konstaterade möjligheterna för intagenatt i
sluten riksanstalt förfoga över medelatt i anstalten dock be-var
gränsade kriminalvårdsstyrelsens bestämmelsergenom i det s.k.
vårdcirkuläret KVVFS 1984:1. Enligt 17 § i nämnda cirkulär denvar
intagnes rätt inneha kontanter iatt anstalten begränsad till visst belopp.
I 15 § föreskrevs medel anstaltenatt förvarade för den intagnessom
räkning fick, endast efter medgivande från ochstyresmannen om
särskilda skäl förelåg, användas den intagne för inköp kioskvarorav av
eller sådana tillhandahölls efter beställning.varor som Dessa be-
stämmelser innebar enligt JO inskränkningar i de rättigheter som

tillkom myndigannars JO ansåg därfören inteperson. kundeatt man
ha strängare regler dessaän bestämmelser medgav.

Vidare anförde JO vissa de penningöverföringaratt hadeav som
förekommit mellan de intagna säkert kunde, såsom hadestyresmannen

ha haft sinantytt, grund i förfaranden denne i egenskapsom av
anstaltschef hade goda skäl motverka. Detatt denne meddeladeav
förbudet tedde sig denna bakgrundmot förståeligt. I avsaknad av
uttryckligt författningsstöd kunde förbudet emellertid inte anses



SOU 1993:76 339

rättsenligt, varför förutsatte återkallade sittJO att styresmannen
direktörsmeddelande i saken.

tillhörig-sälja personliga12.7.2 Intagens inneha ochrätt att
heter

ämbetsberättelse 199091 107JO uttalade sig i ärende JO:sett oms.
tillhörigheter. Iinneha och sälja personligaintagens rätt ettatt
föreskrivits varjedirektörsmeddelande för sluten riksanstalt hade atten

och hansi sitt bostadsrumintagen fick ha högst tio kassettband att
klädförråd.förvaras anstaltens Enresterande kassettband skulle i

hadefrån förrådet, vilkethade få tio kassettbandintagen begärt att ut
medfick idka handelhonom med motiveringen han intevägrats att

kassettband.sina
egendom,anfört personligAnstaltschefen hade i yttrande till JO att

betalningsmedel mellan dekassettband, ibland fungeradesåsom som
tilllegala affärersig alltifrån heltDet kunde därvidintagna. röra

förekomnarkotikaskulder. anstaltenreglering spel- och I ett stortav
innehade kassett-intagenantal kassettband, eftersom varjenästan

deförekommitenligt anstaltschefen,bandspelare. Vidare hade det, att
ibland letttill varandra, vilketvia förrådet överfört egendomintagna

egendom. Devissosämja rättmätig innehavaretill avom vem som var
tillhörigheter,därför personligafick lämnaintagna över somnumera

samband medendast ii förrådet, till intagenförvarades annan
frigivning.

anstaltschefenför synpunkteranförde han hade förståelse deJO att
tillhörig-personligaframfört i frågan innehav i bostadsrumhade avom

tillgodose de intagnaspersonalens möjligheter hinnaochheter attom
Emellertidförrådet.byten kassettbandönskemål t.ex. genomavom

tillmotiveringenmed anledningföljande kommentarerhade JO av
anstaltschefens remissvar.ochanhållanbeslutet avslå den intagnesatt

128ämbetsberättelse 1986-87beslut JO:shade i tidigareHan s.ett
sin rättsligamisteintekriminalvårdsanstaltintagen iuttalat, att

fåemellansig göraförbud för intagnahandlingsförmága och attatt ett
saknadeeftersom deträttsenligt,penningsöverföringar kunde anses

gickJO det inteskäl ansågförfattning. Avuttryckligt stöd i attsamma
falli dettaegendom,sinförfogaförbjuda intagen överattatt en

ellerbortfrittintagnestå denenligt JOmåste attkassettband. Det ge
Enintagen.tilltillhörigheter, ävenpersonligasälja sina armanen

bestämmel-ordning,sedvanligifickfråga, prövas var omsomannan
begränsadebostadsrumitillhörigheterpersonligainnehav avserna om

tillfälle. Somvisstvidegendomenfaktiska åtkomstenden ettrent av
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följd det sagda ställde JO sig kritisk till det skäl angivits fören av som
avslag på den intagnes begäran utfå kassetter från förrådet.att

12.8 Försök med kontantlös anstalt

Vid den slutna riksanstalten i Malmö planeras försök medett ett
kontantlöst betalningssystem för de intagna. Tanken de intagnaär att
i stället för använda kontanter .vid köp i anstaltens kiosk skallatt
debiteras sitt konto IM intagnas medel. Varje intagen skall utrustas
med betalkort, bär hans fotografi och streckkodett med hanssom. en
identitet. Mot uppvisande detta anstaltskiosken.kan han handla iav
Kioskbiträdet kan via diskett få upplysningar de intagna och derasom
aktuella kontoställning från IM. När intagen vill handla avläseren
kioskbiträdet dennes betalkort med streckkodläsare, varviden
kioskägare får den intagnes identitet och kontoställningupp en
skärm till bärbar persondator. När kioskbiträdet klar för dagen,-ären
lämnar han disketten med alla transaktioner till den kamerala av-
delningen uppdaterar kontot IM. Disketten kan komma ersättassom att

nätverk.av

förslagöverväganden12.9 och 21-24 laga
förslaget

Intagen i sittäger bostadsrum i viss omfattning inneha ochpengar
medförandra personliga tillhörigheter, vilket emellanåt problem.

ÄvenInnehav underlättar anskaffning narkotika.t.ex.av pengar av
andra personliga tillhörigheter kan användas betalningsmedel ellersom
bytesobjekt för olika transaktioner och därmed ersätta Denpengar.
intagne kan vidare transaktioner med bankkonton eller sinagenom

kriminalvårdenkonton inom hantera medel han erhållit brottsliggenom
verksamhet eller föranvända sådan verksamhet. finnsDetattavser

denna bakgrund anledning ändringaröverväga beträffandemot att
innehavet personliga tillhörigheter och möjligheten inomav att
anstalten utföra olika ekonomiska transaktioner.

12.9.l Innehav kontanta medelav

.Enligt gällande regler med vissaäger, begränsningar, intagen inneha
i anstalt. Under anstaltsvistelsen har emellertid den intagnepengar

normalt inte några utgifter för kost eller logi. Däremot torde han under
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ochkioskanstaltensiför inköputgifterhavanligenanstaltsvistelsen
sättske pålättutgifter kan annatsådanaBetalningtelefonsamtal.för av

lösningarpraktiskaolikakanHäranvändaän att pengar.genom
varjeförbetalkortutfärdakriminalvården låtaExempelvis kantänkas.

kiosk. An-anstaltensiinköpvidanvändakandenneintagen, som
iutbreddalltbliövrigtförtenderar attbetalkort mervändningen av

införaskäl ettnågra attföreligger motintevarför detsamhället,
inteintagentordeovannämndadeutgifter änandra enNågrabetalkort.

föreliggerDetanstalten.livsföring inomgodtagbaruppnåförha att en
intagnaförbjuda attbetänkligheter attmotnågra störreintesåledes

anstaltsvistelsen.underkontanterinneha
affárstransaktioner,olikaemellanåtförekommerde intagnaMellan

Även före-penninglånspelochnarkotika pengar.köpbl.a. omav
iinnehaintagnas rättdeOm att pengarde intagna.mellankommer

omöjliggöra,inteänförsvåra,dettatordeupphävs, omanstalten
införasdetanförda bördetbakgrundMotnarkotika.anskaffning avav

ärIntagnaanstalt.iinneha somför intagenförbud pengarattett
iplacerasföreträdesvisförslagvårtenligtskallnarkotikamissbrukare

slutna äni debesvärligareocksåNarkotikasituationen äranstalt.sluten
förbudetanförda bördettillhänsynMedanstalterna.dei öppna

anstalt.elleravdelningslutenendastomfatta
i slutenintagnaundantagsvis, attänförekommer,Det meraom

vistasdagtidunder utommedgettsfrigång attbeslutenligtanstalt om
iinnehavförbudovillkorligt pengarmot avkandessaFör ettanstalt.

förmöjlighetfinnasdärförmåsteDetopraktiskt. ensigvisaanstalten
förbudet.frånundantagmedgeanstaltschefen att

kontan-tillhörigheter änpersonligaandraInnehav12.9.2 av
medelta

tillhörigheter änpersonligaandra pengarÄven innehavintagnesden av
tillhörighetematillMed hänsyn attproblem.tillupphoviblandger

kringgåför ettanvändasdekan attvärde,ekonomisktnormalt har ett
betalningsmedeltjänaochanstalti sominnehavförbud pengarmot av

hainteemellertidkanintagne ansesDennarkotika.köpvid t.ex. av
egendomöverlåtafåanstalteninombehovlegitimt attnågot större av
inomdetordningsfråga ettattdessutomDet ärmedintagen. entill
godkäntsharförsäljning änförekommer sominteanstaltsområde annan

bakgrundMotkiosk.anstaltens avanstaltsledningen, t.ex. genomav
sinaöverlåtafåinteområdeanstaltensinomintagenanförda bördet

bestämmelse attEnintagen. omtilltillhörigheterpersonliga annan
personligaöverlåtaintagentillinteanstalt ägerinom annanintagen

heltinteemellertidkanDetlagstiftningen.iinförasbörtillhörigheter
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uteslutas det i undantagsfallatt kan finnas starkt ömmande skäl för att
tillåta intagen frångå överlåtelseförbudet.att Anstaltschefen bör därför,

det föreligger synnerliga skäl därtill,om i enskilt fall få kunna medge
intagen undantag från det föreslagna förbudet.

Med hänsyn bl.a. till de intagna vanligenatt är myndiga skulle det
föra för långt sådan bestämmelseatt civilrättsligage en verkningar.
Den föreslagna bestämmelsen skall därför enbartutgöra ordnings-en
regel. En överlåtelse genomförs i strid det föreslagnasom mot
förbudet kommer i och för sig inte bli ogiltig. Däremotatt kommer ett
brott den föreslagna bestämmelsenmot utgöra grund för disciplinäratt
bestraffning, eftersom den intagne i sådant fall har brutit anbefalldmot
ordning. Som framgår avsnitt 14 föreslår vi olika åtgärderav be-
träffande det disciplinära bestraffningssystemet för dettagöraatt mer
verkningsfullt. Mot denna bakgrund bör det föreslagna förbudet mot
överlåtelse personliga tillhörigheter kunnaav påverka de intagnas
beteende i önskad riktning.

I syfte minska den personligaatt egendomens användbarhet be-som
talningsmedel bör intagens rätt i sitt bostadsrum innehaatt personliga
tillhörigheter dessutom begränsas till tillhörigheter mindre värde.av
Det bör ankomma på Kriminalvårdsstyrelsen i föreskrifteratt närange

föremål kan haett mindre värde.ettanses
Vissa tillhörigheter kan användas för dold förvaring narkotikaav

eller andra otillåtna Såväl tillhörigheternas beskaffenhetvaror. som
deras mängd kan försvåra visitation de intagnas bostadsrum. Detav
finns denna bakgrundmot anledning ytterligare begränsaatt de
intagnas innehav personliga tillhörigheter på såav sätt de ägeratt
inneha personliga föremål enbart enkel beskaffenhet.av Sådana
kapitalvaror radio, TV,t.ex. video ellersom ljudanläggning kan
normalt intesett enkel beskaffenhet.anses vara av

intagen bör heller inte tillåtas inneha fler tillhörigheter i sitt bostads-
hanän rimligtvis Ävenkan harum användning för. mångfalden av

tillhörigheter kan nämligen utgöra ekonomiskt värde.ett I den mån det
bedöms skäligt bör den intagne kunna hyra kapitalvaror kriminal-av
vården. Det kan i detta sammanhang nämnas några kriminalvårds-att
anstalter redan äger TV-apparater, har anskaffats för medelsom som
influtit från de intagnas telefonsamtal. De föreslagna ändringarna avser
enbart sluten anstalt eller avdelning.

12.9.3 Intagens betalningstransaktioner

Den omständigheten dömtsatt till fängelse medfören person och för
sig inte han mister sinatt rättsliga handlingsförmåga. En sak ärannan

hans möjligheteratt helt utnyttja sinatt rättsliga handlingsförmåga kan
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frihetsberövadförsvåras följd han såsom måstekomma till attatt av
kriminalvårdsanstalt.vistas i en

kontoöverföringari sluten anstalt möjligheterDe intagnas att genom
motverkas. Anstaltspersonalennarkotika börfinansiera handel med

räkning ombesörja sådanaför intagensskall inte skyldig attvara
betalning för narkotikakanbetalningstransaktioner utgöraantassom

Önskar intagenbrottslig verksamhet.led ieller attettvara annan
utföra betalningstrans-räkning skallanstaltspersonalen för hans en

vad transaktionen Motsva-åligga honom visaaktion, bör det att avser.
anstaltspersonalen hansintagen anhållerrande bör gälla när attom av

utbetalning till någon honomskall kontant änmedel göra annanen
transaktionen ellerinte visa vadeller vill den intagnesjälv. Kan
utföra den begärdaanstaltspersonalenskallbetalningen vägra attavser,

utredning vad utbe-intagne bör dock,åtgärden. Den närmareutan om
hantill vilkenfå överföra mindre belopptalningen motpersonavser,

underhållsskyldig.är

lånetransaktioner12.9.4 Intagens

föreslår vi,handel med narkotikaförsvårasyfte främstI att som
beträffande innehavetföregående, vissa restriktioneri detnämnts av

Vidarei sluten anstalt.personliga tillhörigheterandraochpengar
fåranstalt inte hellerordningsregel intagen i slutenföreslås attomen

föreslås detinom anstaltens omrâde. Dessutomegendomöverlåta att
skall utföraönskar anstaltspersonalenåligga intagen,skall att ensom

visa vad transaktionenför hans räkning,transaktionekonomisk att
ordningen kringgås börmotverka den föreslagnaFör attattavser.

medeller räkninginte heller försluten anstaltiintagen annansegen
anstaltens område. Enlånetransaktioner inomfåintagen göraannan

detta sammanhanginföras. Med lån idetta börbestämmelse avsesom
bestämmelse börheller sådansaklân. Intepenninglånsåväl gesensom

uppfattabestämmelsencivilrättslig giltighet. Fastmera är att som en
område lånetrans-anstaltensintagen inomordningsregel. Gör enen

föreligger sådant brottbestämmelsedennaaktion i strid motmot
bestraffning. Påför disciplinärgrundanbefalld ordning utgörsom
anstaltschefen iöverlåtelseförbudet börvidmotsvarande sätt som
synnerliga skälföreliggerdetundantag,enskilt fall kunna medge om -

därtill.
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intagnaKontrollåtgärder13 mot

Inledning13.1

narkotikamiss-kriminalvårdsanstalter ärlandetside intagnaMånga av
narkotikainnehav äranledningendenredan attDetbrukare. är av

demissbruka närfortsättakanintagnaacceptabeltintestraffbart att
grund-harkriminalvårdeneftersomfängelsestraff,verkställer en
fortgårinteverksamhetbrottsligtillskyldighetläggande attatt se

kriminali-narkotikaSambandet mellanverkställighetstiden. samtunder
medför ocksåmissförhållanden attsocialaandraochallmänhetitet

fullgörandetiviktigt ledanstalternai utgörnarkotika ettkampen mot
rehabilitering. Enintagnasför deverkauppgiftkriminalvårdens attav

kommadärförkriminalvårdsanstaltema äruppgift för attviktigmycket
tidvisfalldet ikäntvälDetdrogmissbruket. är vartmed atttill rätta

mycketUppñnningsrikedomen äranstalterna.inarkotikaförekommer
narkotika.förförvaringsställelämpligafinnagällerdetnär attstor

kroppshålig-inne iellernarkotika på kroppenförvarasoftaMycket i
gömställen, såsomtraditionellaanvändsGivetvis ävenheter. mer

ställenandrapåellerbostadsrumiförvarasliknandeochväskor som
anstalten.i .ochandra föremål,farliga t.ex.förekommer ävenDet att vapen

ovanligtdet inteVidareanstalt.i ärförvarasinförs ochsprängmedel,
hugg-ochstick-och andraknivartillverkarintagna t.ex.att vapen,

anstaltinomföremålsådanaFörekomstenanstalten.i enavvapen,
intagna.ochanställdahotutgör motett

slag haraktuelltochföremål ämnenupptäckakunnaFör av nuatt
de intagnaunderkastamöjligheterbehovkriminalvården attstortett av

särskiltKriminalvården kankontroller.olika utanegendomoch deras
förbe-inteanstalt ärikontrollera sådanalagstöd somutrymmen en
därförsiginskränkerbestämmelserBehovetviss intagen.hållna aven
andraochbostadsrumintagenvissriktas samtåtgärdertill mot ensom

idisponerar över.hanförvaringsutrymmen
reglernai RB. DefinnstvångsmedelreglerGrundläggande om

åtgärdernaförbrottmisstankevissfinns attalltid detförutsätter omatt
användasfåtvångsmedelkansammanhang utanandrafå vidtas. Iskall

kontrollåtgärdervidfalletSåföreligger. ärmisstanke t.ex.sådanatt
tullagstiftningen.enligtoch godsresandenvidtatullen äger motsom
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Samma gäller beträffande vissa de kontrollåtgärder kriminal-av som
vården kan företa enligt KvaL.

Avsnittet omfattar endast regler gäller kontroll intagnasom ochav
deras egendom. Regler kontrollåtgärder kan vidtasom som mot
besökare liksom frågor kontroll brev, vid telefonsamtalom likn.av o.
behandlas i särskild ordning. Vidare behandlas i avsnitt 15.2 frågan om
blodprovstagning för fastställa eventuellatt förekomst anabolaav
steroider.

Användningen tvångsmedel upplevs oftaav mycket kännbarsom en
åtgärd den drabbas därav. Dettaav gällersom naturligtvis främst
åtgärder riktar sig kropp.som Menmot även andraen persons
tvångsmedel, beslag, kan säkerligent.ex. många gånger upplevas som
besvärande. Författningsregleringen användningen tvångsmedelav av

därförär både omfattande och detaljerad. De grundläggande reglerna
skyddet för den enskilde och hansom integritet finns i RF. Den

fortsatta redogörelsen inleds med kort redogörelse för dessa reglersen
innehåll.

13.2 Regeringsformen

Bestämmelserna de grundläggande fri- och rättigheternaom finns i
2 kap. regeringsformen RF. I 4-6 §§ i detta kapitel regleras bl.a.
skyddet för den kroppsliga integriteten. Enligt 4 § får dödsstraff inte
förekomma, i 5 § föreskrivs och medborgareatt skyddadärvar en mot
kroppsstraff, och liknandetortyr och enligt 6 § varjeär medborgare

det allmänna skyddadgentemot påtvingat kroppsligt ingreppmot även
i fall än i 4annat och 5 §§. Vidare föreskrivs i 6som §avses varjeatt
medborgare skyddadär kroppsvisitation, husrannsakanmot och
liknande intrång undersökning brevsamt ellermot förtroligav annan
försändelse och hemlig avlyssningmot eller upptagning tele-av
fonsamtal eller förtroligt meddelande.annat Den tillrätt personlig
integritet följer 6 § är emellertid till skillnadsom vadav mot som
gäller beträffande rättigheter enligt 4 och 5 §§ inte total och villkors-
lös. Skyddet enligt 6 § får således begränsas föreskrift i lag. Engenom
sådan begränsning får enligt 12 § endastgöras för tillgodoseatt ett
ändamål godtagbartär i demokratiskt samhälle.som ett Begränsningen
får därtill aldrig gå vadutöver nödvändigtär med hänsyn till detsom
ändamål den skall tillgodose.som

Dessa regler till skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna
gäller i förhållandeäven till intagna i kriminalvárdsanstalt, häktade och.
anhållna hinder de har berövatsutan friheten. Bestämmelserattav om
användning tvångsmedel inom kriminalvården mäste därförav finnas
i lag.
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13.3 Husrannsakan

13.3. Nuvarande ordning1

Husrannsakan till ändamål beredadet tvångsmedel harär attsom
eller förvaringsställe förmyndigheter tillträde till hus, slutet attrum

omständighetersöka efter eller föremål eller fördär utrönaattpersoner
kan ha betydelse för utredning brott. De allmänna bestämmel-omsom

m.fl.Enligt Gärdeshusrannsakan finns i 28 kap. RB.serna om
till RB med hus inte endast bostadshuskommentar ävenutanavses

fabriker ochbyggnader, ekonomi- och uthusbyggnader,andra såsom
kontors- och lagerlokaler, hytterOch medmagasin. ävenavsesrum

i kommentaren stängd bil ochbåtar. Vidareoch sägs att ettenrum
slutet förvaringsställe. Gärdekassafack i bank bör betraktas såsom

till 378.m.fl., Kommentar RB s.
förbostadsrum intagen iifrågasättas inteDet kan ett enom

mening ii denkriminalvårdsanstalt är att som avsesanse som rum
väskaoch RB. En ellerbestämmelserna husrannsakan i RF annanom

medfört till sitt bostadsrumförvaringsanordning intagen harsom en
tveklöstställe i anstalten tordehan förvarareller attannat varasom

kriminalvårdsmyndighetförvaringsställe. Enslutet avanse som
därför principväska eller liknade torde iundersökningföretagen av

i anstalthusrannsakan. Om bostadsrumsåsom är attatt ansevara anse
undersökning sådanti berört hänseende, är- även avensom rum nu

husrannsakan.såsomattrum anse
kontroll bostadsrum ellerinnehåller inte några reglerKvaL avom

lagstiftningsärende 1978berördes i år prop.liknande. Frågan ett
Departementschefen det gällde hus-fann då197879:62. näratt

frihetsberövandetandra liknande intrång fick självarannsakan och
övergripande ochrättighetsinskränkning såinnebära en avanses

undersökningar förvaringslokalen ellerslagvittgående att avav
framstod helt under-inom jämförelse därmedegendom denna i som

också de intagnaDepartementschefen menadeordnade åtgärder. att
besittningsrätt eller dispositions-kunde tillerkännas egentliginte någon

till myndigheterna.förvaringslokalen i förhållandeöverrätt
sakens undersökningDepartementschefen fann det låg i naturatt att

frihetenför förvaring har berövatslokaler nyttjas dem somsom avav
utsträckning behövsförfattningsstöd i denfår företas särskiltutan som

frihetsinskränlcningen.effektivt vidmakthållande Detsammaför ett av
förvaringslokalenfinns inomgällde i fråga all den egendom somom

kroppsliga integritetde intagnaslänge den kan undersökasså utan att
fortsatte departe-skillnad härvidlag,samtidigt träds för Någonnär.

finnsegendom imentschefen, inte heller mellanbehövde göras som
egendom deinom förvaringslokalen ochutrymmen somgemensamma
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intagna har hos sig i bostadsrummen. Mot bakgrund det anfördaav
fann departementschefen inte skäl lägga fram något förslag tillatt
lagreglering de berörda kontrollåtgärderna. Depanementschefenav
förutsatte härvid Kriminalvårdsstyrelsen i fortsättningen skulleävenatt
komma meddela erforderliga föreskrifter i detta hänseende. A.att

28prop. s.

Överväganden13.3.2 förslagoch 28 § lagförslaget

Kontroll de intagnas bostadsrum och vad förvaras där skerav av som
för närvarande dagligen i de flesta anstalter. Sådan kontroll är
nödvändig för undersöka de intagna i sina bostadsrum förvararatt om
narkotiska föremåleller kan säkerheten iäventyrapreparat som
anstalten.

Det uppenbart kriminalvårdenär måste ha underkasta derättatt att
intagnas bostadsrum liksom väskor och andra förvaringsanordningar,

dessa finns, undersökning. Sådan kontroll hus-utgöroavsett var
rannsakan. Man kan måhända det ligger i sakens naturatt attanse

frihetsberövande medför den intagne kan för kontrollåt-utsättasett att
gärder ifrågavarande slag.av nu

Som gäller RF:s regler skydd för denämnts mänskliga fri-ovan om
och rättigheterna undantag beträffande intagna i kriminal-ävenutan
vårdsanstalt. därförVi inteär övertygade riktigheten denom av
uppfattning framfördes i 1978 års lagstiftningsärende utansom anser

det lämpligt i den lagen införär uttrycklig förrättatt att man nya en
kriminalvården underkasta bostadsrum väskor och andraatt samt
förvaringsanordningar för kontroll. Sådan kontroll bör kunna ske
rutinmässigt och särskild misstanke brott ellerutan att annatom
otillåtet förfarande skall behöva åberopas. Regleringen bör vara
likartad för och slutna anstalter.öppna Som vid all tvångsmedelsan-
vändning måste kontrollerna givetvis sakligt motiverade och devara
får förhållandenunder inga tillgripas för trakassera intagen.att en

13.4 Kroppsvisitation

13.4. Nuvarande ordning1

I 28 kap. § RB finns de11 grundläggande reglerna kroppsvisita-om
tion. Med kroppsvisitation enligt förarbetena undersökningavses en av

kläder eller vad han bär sigpå NJA 1943en persons annars s.
373. Undersökningen kan inskränka sig till den företar under-att som
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kan ävenkläder merutanpå enavsekännersökningen menpersonsen
Vidmedförs.ochkläder annatundersökning somavnoggrann

kläderallasigbliundersökte att tadenkan tvungenkroppsvisitation av
medundersökningEnutföras.kunnaskallundersökningenför att

kroppsvisitation.utgörabrukarmetalldetektor anses
formenlindrigastedenregler avsärskildafinnsKvaLI om

Därmedkroppsvisitation.ytlig enavsesnämligenkroppsvisitation,
Under-kläder.undersökningsummarisk personsendast enav

ibestårskyddsvisitation, attbenämnasbrukarävensökningen, som
sökasyftekläder iundersöktes attdenutanpåkännertjänstemännen

föremål.farligaandraellerefter vapen
undersökningmånvilkenidiskuterats avharsammanhangolikaI

Oklarhetenkroppsvisitation.i begreppetinnefattasliknandeochväskor
olikanågotharkroppsvisitation gettspåhuvudsakligen attberor
medsadesRBtillförarbetena attImotivuttalanden.skildainnebörd i

dennevadellerklädernågonsundersökningkroppsvisitation avavses
definiera-till RFförarbetenaI373.1943NJAsigpábäreljest s.

med sigbärföremålundersökning mansombegreppetdes avensom
1975762209med sig prop.hareller971978:34SOU mansoms.

147.s.
har itolkningsproblemetangivnamed dettill rättakommaFör att

Ändrade kroppsvi-regler1991:56departementspromemorian Ds om
förtydligandeföreslagits ett avkroppsbesiktning,ochsitation m.m.

bestämmelsendeniinnebärFörslaget att§ RB.11 mankap.28
kroppsvisita-vidi frågakommakanåtgärdervilka somnärmare anger

kroppsvisitationbestämmelsen attskall iförslaget angesEnligttion.
paketväskor,klädernågonsförutomundersökning avomfattar av -- sådansig. Enmedharkontrolleradedenliknande, personenoch som
hållerundersöktedenbarainteföretasfåskallundersökning om
ocksålikande sätt utansigmeddenhar annatellerhandeniväskan

aktuelladenintehanHarväskan.sigifrånställttillfälligthanom
ledundersökas ettinteväskankan somangivet sätt,sigmedväskan

husrannsakan.föremål förbliväskankanställetIkroppsvisitation.i en
Justitiedepartemen-närvarande inomför-Nyssnämnda övervägsförslag

tet.
paragrafensIi 52finnskroppsvisitationregler aKvaL:s om

skall denobehövligt,uppenbartintedet ärstadgasstyckeförsta att, om
anstaltentillankomstenvidkriminalvårdsanstaltiintagessom
vadenligthanföremål someftersökandeför somkroppsvisiteras av

fårstyckeandraparagrafensEnligt eninneha.fårinteKvaLföljer av
inteintagenföremåleftersökandeför enkroppsvisiteras somavintagen

anstalten näriinnehafår
honom,anträffas påskallföremålsådantförekommeranledning att
under-till störreanslutningiocksåstickprovsvis ellerskerdet2.

ochanstalteninomsäkerhetsskäl görs utrymmensökning avsom av
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den intagne har eller har haft särskild anknytning till utrymme somberörs undersökningen,av
den intagne skall eller harmottaga haft obevakat besök, eller

4. den intagne efter vistelse utanför anstalten kommer åter till denna.
Av tredje stycket i paragrafen följer det inteatt är uppenbartom

obehövligt skall den intagenär i slutensom riksanstalt kroppsvisiteras
då han har haft besök under i föregåendesom avses stycke isamtfall avses styckesom Isamma paragrafens sista stycke föreskrivs

vadatt i andra stycketsom sagts inteutgör hinder i fallmot att annat
företa sådan ytlig kroppsvisitation bedöms nödvändigsom säker-avhetsskäl och endast eftersökandesom avser eller farligtav vapen annat
föremål.

I kriminalvårdens anstaltsföreskrifter KVVFS 1990: 10 föreskrivs
i 147 § vid skyddsvisitationatt skall den undersökandei tjänstemännen
endast känna utanpå den intagnes kläder och kontrollera innehållet i det
denne bär på sig eller har med sig, inte metalldetektorom används. Av
148 § följer vid kroppsvisitationatt skall den intagne uppmanas att ta

sig ytterkläder ochav överlämna dessa andra tillhörighetersamt för
undersökning. Om övriga kläder behöver undersökas, skall den intagne

sig dessaattuppmanas ta och överlämnaav dem för undersökning.
Den intagne skall vid behov få ombyteskläder.

Kroppsvisitation skall således i princip alltid ske vid ankomsten till
anstalten. Detta gäller alla typer anstalter. Efter ankomstenav kan
kroppsvisitation ske endast under vissa givna förutsättningar. Det
första typfallet är när det finns anledning till misstanke den intagneatt
bär pâ sig otillåtet föremålett andra stycket 1. Det måste föreligga

konkret misstanke i deten enskilda fallet. Styrkan i misstanken
behöver dock inte särskilt Detvara andrastor. typfallet finns, som

nämnts, i andraovan stycket Kroppsvisitation kan enligt denna
punkt alltid ske stickprovsvis. Vidare kan kroppsvisitation ske i
anslutning till större undersökning säkerhetsskälsom görsav av

inomutrymmen anstalten den intagne har eller harom haft särskild
anknytning till berörsutrymme undersökningen.som Det kan härav
noteras rutinmässigaatt rent kontroller de intagnas bostadsrumav
däremot inte bör kunna läggas till grund för kroppsvisitation deavintagna enligt denna punkt, för såvitt inte kontrollåtgärden sker stick-
provsvis. Uttrycket större undersökning har valts för markeraatt att
undersökningen skall hela avdelningar elleravse i varje fall grupper avintagna. I förarbetena har gjorts ytterligare begränsning. Enen större
undersökning exempelvis den förav alla intagna gemensamma
matsalen bör inte kunna grunda rätt rutinmässigt företaatt kroppsvisi-
tation samtliga intagna. Endastav den intagne har ellerom har haft
särskild anknytning till utrymme berörs sådansom störreav en
undersökning bör han få underkastas kroppsvisitation särskildutan
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anledning till misstanke förbjudethan innehar föremål. Prop.attom
197879:62 29.s.

förutsättning för liberalEn tillämpning besöks- och permis-en av
sionsreglerna besöken och permissioncrna inte utnyttjas förär att
införsel narkotika, och andra otillåtna föremål.ellerämnenav vapen

typfallYtterligare då kroppsvisitation får därförintagna ske är närav
den intagne skall eller har haft obevakat besök liksom då hanmottaga
återkommer till anstalten efter vistelse utanför intagendenna. En i
sluten riksanstalt skall kroppsvisiteras i situationer.dessa Här detär
således skyldighet för kriminalvården till kroppsvisitationatt atten se
sker. Andra stycket 3 och 4.

Som framgår vad får skyddsvisitation ske detsagtsav ovan om
bedöms nödvändigt säkerhetsskäl och undersökningen syftarav om

till efterendast söka eller farligt föremål. sådanEnatt annatvapen
visitation inte särskilt ingripande. kan därför slumpvisär Den göras
och rutinmässigt, i samband intagnamed de inomt.ex. transporter av
eller anstalten.utom

Överväganden13.4.2 och förslag 29 § lagförslaget

Som innebär kroppsvisitation endast den undersöktesnämnts attovan
kläder och vad han har med sig och liknande kontrolleras.i väskor kan
Med hänsyn till detta kroppsvisitation lika integritetskänsligtinteär ett
tvångsmedel urinprov.t.ex.som

Det ofrånkomligt kriminalvården måste ha vittgåendeär att
möjligheter kontrollera kläder ochvad intagna har med sig i sinaatt

väskor och liknadei de medför.som
Varken vid våra anstaltsbesök kontakter vi haft medeller de andra

företrädare för kriminalvården framkommithar något tyder på attsom
de nuvarande reglerna kroppsvisitation bör underkastas någonom
ändring i sak. Mot den bakgrunden kan KvaL:s regler kroppsvi-om
sitation i och för sig överföras till lagstiftning medpå området iny

oförändratprincip innehåll. Vi föreslår emellertid i stället lagregle-att
ringen förenklas i enlighet med vad gäller beträffande detsom mera
ingripande institutet urinprovstagning enligt 52 d § KvaL. Den nya

bör sålunda kunna kriminalvårdenlagen generell rätt attge en
föranstalta förutsättningarna förkroppsvisitation. De närmareom

bör frågakroppsvisitation liksom i urinprovstagning kunnaom anges
tillämpningsföreskrifter.i Om lagbestämmelsen utformas på detta sätt,

behövs inte något särskilt stadgande skyddsvisitation.om
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13.5 Kroppsbesiktning

13 .5.1 Inledning

kroppsbesiktning enligt förarbetena till kap. 12Med 28 RB NJAavses
1943 373 f. undersökning kropp. Kroppsbe-s. en personsav en

siktning förekomma skildakan beroende på åtgärdens räckvidd i två
former, nämligen dels ytlig kroppsbesiktning, något mindreärsom
ingripande till sin karaktär, dels kroppsbesiktning.annan

ytlig kroppsbesiktning innebär granskning någonsEn yttre aven
okulärbesiktning, skernakna kropp. Det alltså frågaär om en ren som

i formen undersökte får under det tjånstemannenden den stå attatt upp
fårgranskar de delar synliga fotsuloma. Detkroppen är samtsomav

inte förekomma undersökte inta särskilda kroppsställ-den skallatt
för för iakttas.ningar de dolda delarna kroppen skall kunnaögatatt av

får eller andra kroppshålig-Tjänstemännen inte undersöka munhålan
heter. Tjänstemännen får huvud inte beröra den undersöktesöver taget

Ävenfår armhålor undersökas.kropp, dock dennes huvudhår och
förekommande får får den undersökte integranskas. Däremotproteser

för skall kunna underkastasdennaatt ta protes att enuppmanas av en
sagda,undersökning. Peruker dock, hinder detnärmare utananses av
varföri princip uttömmande,kunna undersökas. Denna beskrivning är

faller utanför vad kanvarje form kroppsbesiktning somannan av
kroppsbesiktning.betecknas ytligsom en

begränsningar iVid kroppsbesiktning ytlig finns ingaänannan
Sådanundersöka vederbörandes kropp.granska ellerrätten att

föremålundersökning innefattar ofta kontroll några otillåtnaomav
kan blod- ocheller förvaras i kroppens håligheter. Vidareämnen

Även undersökningar,urinprov den undersökte. andrapå t.ex.tas
kankroppsöppningar,röntgenundersökningar och undersökningar av

företas.då
KvaLsåledes form kroppsbesiktning. IUrinprovstagning är en av

utandningsprovfinns särskild bestämmelse blod-, urin- och samten om
kroppsbesiktning.bestämmelse angående övriga formeren av

olika.någotFörutsättningarna för tillgripa dessa kontrollâtgärder äratt

Urinprov13.5.2 m.m.

ordningNuvarande

lämnaförelägga intagenBestämmelser angående möjligheten attatt en
infördespåverkan narkotikaurinprov för eventuellutrönaatt t.ex. av

narkotikabekämp-ii KvaL år 1979 197879:62. Som ledprop. ett
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urinkon-förekommitdessförinnanredanhadeanstalternavidningen
frivilliga.dockkontrolleranstalterna. Dessaitroller var

aktualise-urinprovnarkotikamissbrukkontrollFrågan genomavom
vissavidnarkotikasituationensvårasynnerligenden dårades av

kriminalvårdenTanken33. genomattanstalter a. vars.prop.
dedifferentieringverkligskulle kunna göraurinprovskontroller aven

endadetansågsUrinanalysnarkotikaberoende.efter varaintagna
påverkadintagenfastslåbuds förtillstod avmedel varatt enomsom

narkotika.
undernarkotikaberoendeblevintagnahindra an-syfteI attatt

urinprov ävenföreläggamöjlighetdärförinfördes attstaltsvistelsen en
Kriminalvårdsstyrelsenfall.särskilti varjemisstankekonkretutan

Vid dessanarkotikafria.anstaltervissabetecknatochvalthade somut
ingenellerringahadeintagnaplaceraskulleanstalter somman

föreläggamöjlighetinfördesVidare attnarkotika. enerfarenhet enav
narkotikapå-misstänkaskundehanurinprovlämna varaintagen att om

såledesbestämmelsenaktuellaDenfallet.enskildadet gavverkad i
hjälpmedkontrollerstickprovsvisaellergenerella avtillmöjlighetinte

sådanakriminalvårdsanstalter änandra somvidurinprovsanalyser
narkotikafria.betecknaskunde som

sanktionföranleda någonkunde inteurinprovlämnaEn vägran att
tillmätasfickEn vägranintagne.denkriminalvårdenfrån mot

tillintagnedenförflyttningbehovgälldedetendastbetydelse när avav
34.anstalt a. prop. s.annan

januari 1981den 1kraftiträddelagändringGenom somen
intagnaurinprovskontrollerföretamöjligheternautvidgades att

infördes.kontrollsådantillmöjlighetgenerellså sätt att en
utformning årnuvarandefick sinurinprovstagningReglerna om

skyldigintagenKvaLd § ärEnligt 521981822141. en1982 prop.
påverkadhan ärkontrollförurinprov avanmaning lämna av omatt
påverkadhankontroll ärförutandningsprov avnarkotika omavsamt

föreliggerdetgällerskyldigheterdessafrånUndantag omalkohol.
kriminal-allagällerReglernaskäl.liknande typereller avmedicinska

godtagbarden intagneOmbegränsning. utannågonvårdsanstalter utan
detpositivt kanärellerurinprov provetlämnaanledning vägrar omatt

fråganNärpermission.regelbundenfå ommöjligheterpåverka hans att
beaktasnämligenskall detövervägande omunderkorttidspermission är

hanellernarkotikamedolagligtförfarit omnyttjat ellerintagneden
intagneDenKvaL.§32urinprovlämnaskäl vägratgiltigt attutan

provtagningenDärtill kanKvaL.§47disciplinärtstraffasocksåkan
vistelseochbesökobevakadetillmöjligheterför hansbetydelsefå

anstalt.utanför
närpreciseratrådallmännaharKriminalvårdsstyrelsen genom

1991:3.ARKtillskallprovtagningenoch hurskallurinprov tas
liksomkriminalvårdsanstalttillankomstenvidskebörProvtagning en
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det föreliggernär misstanke narkotikamissbruk. Vidare börom samma
kontroll ske dentyp intagnenär har haftav obevakat besök ellerett

hannär vistats utanför anstalten. Kontroll samtliga intagna vidav en
avdelning eller anstalt bör ske narkotikanär haren anträffats där eller

det föreliggernär misstanke narkotika förekommer.att För denom
har lämnat negativt ankomstprovsom ett bör därutöver bara stick-

provskontroller förekomma han inte ellerär har varit kändom som
missbrukare. För avdelningar eller anstalter är avsedda försom
behandling narkotikamissbrukare gäller särskildaav råd tätaom
kontroller.

Beträffande själva provtagningen innebär råden rutineratt noggranna
måste tillämpas. Det ställs krav på personalen och på lokalemas
ändamålsenlighet. Den lämnar bör först händernatvättasom provet
och sig alla kläder. Ita mån möjlighet skall hanav hållas underav
ständig uppsikt vid provtagningen.

När positivt utslag skallprovet denett intagne höras,ger och om
han nekar till bruk droger skall det ske samlad bedömningav en av
utredningen. Därvid skall invägas den intagnes uppträdande och andra
omständigheter. Om analysen utfördär vid anstalt skallen provet
sändas till Statens rättskemiska laboratorium för veriñkationsanalys
innan det får läggas till grund för bestraffning eller ingripande denmot
intagne.

Påfölj dsutredningen

Påföljdsutredningen överlämnade år 1991 betänkandet SOU 1991:45
Påföljdsfrägor. I betänkandet behandlas vissa frågor verkställighetom

fängelsestraff, bl.a. urinprovskontroll iav kriminalvårdsanstalt.
Utredningen berör i betänkandet frågan urinanalysernas värde.om

Enligt utredningen beror tillförlitligheten faktorer.treav
För det första mäste provtagningen ske under betryggande former

så manipulationer och förväxlingaratt inte kan förekomma.
För det andra tillförlitlighetenär beroende analysmetoden. Fleraav

olika metoder förekommer och säkerheten varierande.är De enklaste
metoderna kan endast besked positivtär eller negativt förge provetom

viss närbesläktade substanseren kan integrupp skiljaav tillåtetmen ett
medel från otillátet. En positiv reaktionett kan härröra från exempelvis

läkemedel. Det därförett är nödvändigt positivt analyserasatt ett prov
med exakt metod detgör möjligten mer precisera vilkensom att

Ävensubstans urinen innehåller. med hjälpsom förfinadeav mera
metoder kan det svårt besvara frågan med säkerhet.attvara Den

används vidapparatur del kriminalvârdsanstaltersom inteen anses
fullt tillförlitlig.vara
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Den tredje faktorn betydelse tolkningenär analysresultatet.av av
Provresultatet kan påverkas olika faktorer och resultatet måsteav ses
i belysning provgivarens individuella förhållanden. Således kan denav
aktiva substansen i cannabis, THC, utsöndras i urinen under lång tid.
Tiden förlängs vid vanemässigt bruk hosoch medett etten person
lättare missbruk kan THC påvisas i urinen till månad efterupp en
konsumtion. Vid medelhög koncentration THC måste alltsåav man
känna till provgivarens eventuella tidigare missbruk. Dessutom kan en
viktminskning eller hård fysisk ansträngning öka THC-halten i urinen.
Beträffande amfetamin föreligger den svårigheten vissa analysmeto-att
der utslag för andra substanser inom kemiska t.ex.ger samma grupp,

Ävenefedrin och norefedrin ingår i vissa mediciner. säkersom om en
metod kommer till användning kan läkemedel påverka resultatet. När
det gäller morfin kan såväl läkemedel vallmofrön felkällor,utgörasom
medan intag heroin eller kokain ofta svåra påvisa, eftersomär attav
dessa försvinnersnabbtämnen kroppen.ur

Mot bakgrund det anförda ansåg Påföljdsutredningen finnsdetattav
anledning ställa sig tvivlande till analysresultatens tillförlitlighet ochatt

därför bör restriktiv med lägga urinanalyser till grundatt attman vara
för sanktion. Utredningen föreslog vidare varje intagen bör haatten

kontaktman. Enligt utredningen borde detta kunna vidga möjlig-en
heterna upptäcka narkotikamissbruk hos de intagna. Utredningenatt
ansåg provtagningen innebär långtgående intrång i den intagnesatt ett
personliga integritet.

Påföljdsutredningens finnasslutsats det alltjämt bör möjlig-attvar
genomföraheter urinprover och någon lagändring således inteatt att

bör ske. Enligt utredningens särskilt med hänsynmening gällde detta
till positiva urinprov endast utsträckning ligger tilli begränsadatt
grund för disciplinpåföljder. Utredningen hänvisade också till det

resultat kan följa förslaget kontaktmän.antasgynnsamma som av om
Avslutningsvis anförde utredningen respekten för de intagnasatt
integritet utvecklingen.måste mycket det gällerväga närtungt att styra

Blodprov m.m.

juli 1993 har denGenom lagändring trädde i kraft den 1en som
olika§ KvaL lämnaintagnes generella skyldigheter enligt 52 d att

blodprovtill omfatta prop.för drogkontroll utvidgas ävenattprover
199293: 142.

och för sigdepartementschefen det i ärlagförarbetena framhöllI att
personligaintrång i denovedersägligt urinprovstagningarna utgöratt

sådockanstalterna ansågs vägasfären. Intresset drogfrihet i tungtav
integritet.i den intagnesdet motiverar detta intrångatt
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Departementschefen påpekade vidare de olägenheter äratt som
förknippade med provtagningen i någon mån kan motverkas. Detta kan
bl.a. ske omsorgsfull rekrytering den personal skallgenom en av som
övervaka provtagningama. betydelsefulltDet framhölls attvara
personalen har vid liknande situationer och kan uppträda påvana ett

åtgärden blirsätt gör så lite kränkande möjligt. Lokalernaattsom som
bör så inrättade kan lämnas insyn någonatt provetvara utan av
obehörig. viktAv också den intagneär blir insattväl i syftet medatt
provtagningen. bör fåHan klart för sig provtagningen inte bara haratt
till ändamål kontrollera han följer gällande regler denatt utan attom

led behandlingenockså iutgör hans drogberoende. Om denett av
självintagne inser syftet med kontrollen, kan han uppfatta provtag-

ningen mindre ingripande.som
lagförarbetenaI betonade departementschefen kriminalvårdenatt

tillämparredan i dag rutiner, har utarbetatsnoggranna som av
Kriminalvårdsstyrelsen. De svårigheter förenade med urin-ärsom
provstagningarna finns det således möjligheter överbrygga. Näratt
provtagningen sker under ordnade former analysernautgör ett
värdefullt inslag i narkotikabekämpningen.. Departementschefen

uppfattninguttalade sin även med kontakt-att ettsom systemom
införs i anstalterna, kan detta inte den kontrollersättapersoner som

urinprovema sker på kemisk väg.genom
Departementschefen framhöll det i fortsättningen börävenatt

ankomma på kriminalvården ställning till hur befogenhetenatt ta att
kräva olika skallnärmare utnyttjas. Vidare underströk departe-prover
mentschefen urinprovema inte i första hand bör användasatt som
grund för bestraffningsåtgärder. Proverna skall led iutgöra en
behandling och bör tjäna motivation för den intagne sluta medattsom
sitt missbruk.

.Skyldigheten lämna utandningsprov för kontroll alkoholpåver-att av
kan behölls.

Slutligen infördes vid lagändringen möjlighet till kontrollen genomI blodanalys. Departementschefen anförde i denna fråga följande a.
21.prop. s.

Drogpåverkan kan kontrollerasäven blodanal Det ärgenom s. en
brist inte 52 d § KvaL medger den typen kontro Blodanalysatt av

vanligt förekommandeär vid utredning trafiknykterhetsbrott ochav
kontrollmetoderna tillförlitliga.är Blodprovet skall dock inte ses

något heltäckande alternativ till urinprovet försom mera att
kontrollera narkotikapåverkan. Dels blodanalysenär kostsam och
dels saknas till ängliga för provtagning i skala.störreresurser

sistDet utesluter dock inte blodprov någon gång kanattsag a
värdefulltutgöra komplement till de andra kontrollmetoderna.ett

Jag därför det finns skäl utvidga den intagnes generellaatt attanser
skyldighet enligt 52 d § KvaL till omfatta blodprover.ävenatt
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lagförslagetöverväganden §30förslagoch

periodvis.narkotikaförekommeranstalterlandetsflestadeVid av
demedtill rättakommaförslag görsskilda attinsatserKraftfulla av

härvid har störstfaktorenskildaDennarkotikamissbruk. somintagnas
Vid deanstalter.olikamellandifferentierasintagnadebetydelse är att

dessanarkotikamissbrukare, oavsett omförekommerdetdäranstalter
det störstainte, ärellermissbruksittifrån avkommamotiverade attär

detVidare ärnarkotika.missbruketochförekomstenminska avvikt att
narkoti-i denarkotikainkommerintedetviktgivetvis attytterstaav

anstalterna.kafria
målmedvetenmycketförkriminalvårdsanstalternavid enPersonalen

meduppbyggnaden systemettGenomnarkotikan. avkamp mot
har använtintagnadeupptäckassnabbareoftakan omkontaktmän

intagensomständigheten attdeninteinnebär enDessvärrenarkotika.
narkotikaanvänt attintagnedenövertygadhelt attkontaktman är om
intagenovanligt utandet attTvärtom är enmissbruket.vidgårdenne

tillledaoftakanurinprovEttnarkotika.han använterkännervidare att
hanintagenmed omlångaföra enslipperpersonalen resonemangatt

innebäradärför attkananalysresultatpositivtEttnarkotika.använt
ställetiochnarkotika använtsfråganlämnakankontaktmannen om

kanUrinprovmissbruket.inteintagnedenförmå att upprepaförsöka
vidtaskanåtgärderkonstruktivatillledagånger attmångahärigenom

Ifallet.varithadestadium äntidigare annarsmycket sompå ett
finnsintenärvarandeförslutligen attmåste noterassammanhanget

intagenkonstaterakunnaenkeltrelativt enomsättnågot attannat
narkotika.använt

personligadeniintrångotvivelaktigt ettutgörUrinprovstagningen
regel-förekommerurinprovstagningdäranstalterdeIintegriteten.

in-såutformats attallmänhetiemellertidrutinernaharmässigt
hållaintresset attVidare ägerpåtaglig.såblirintetegritetskränkningen

integritetintagnasdeiintrångetsånarkotikafria atttungtanstalterna
uppenbartmening attvårenligtdetärSammantagetmåste accepteras.

kvar.finnasmåsteurinprovlämnaskyldigheten att
lyckatsharintagnahänthargång attnågondeterfaritVi har att

analysenefterföljandedensåurinprovstagningen, attvidmanipulera
narkotika-förfara är attsådant sätt enEtt attresultat.negativttillleder

missbrukar.intemedintagenurin somköpermissbrukare enav
siniurinennarkotikafria egendensedanförMissbrukaren upp

negativtlämnakanochplaströr senarehjälpmedurinblåsa tunnaav
värdefullt attdet genomfall kanliknandeoch varasådantIurinprov.

förekommit. Denalltmissbruk trotskonstaterablodprovsanalys om
kanblodprovlämnaävenintagnaförskyldigheten attinfördanyligen
kanaldrigblodprovstagninggivetDet är attvärde.därför vara av
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ersätta urinprovstagningen enbart kan bli komplementutan tillett
denna.

Anledning ändra bestämmelsenatt vad gäller utandningsprov synes
inte föreligga.

Den nuvarande bestämmelsen i 52 d § KvaL med stöd detsynes av
anförda böra överföras till den lagen. Som framgårnärmarenya av
avsnitt 15.2 föreslår vi bestämmelsen kompletterasatt med regelen om
provtagning för kontroll intagen dopningsmedel.använtav om en

Ett betydande problem för kriminalvården de intagnaär oftaatt
förvarar narkotika inuti kroppen. Detta kan i princip avslöjas endast

narkotikan fåratt kroppengenom och komma denpassera genom ut
naturliga vägen. Om misstänker intagen harman att svaltt.ex.en
narkotika måste han stå under oavbruten tillsyn tills narkotikan har
kommit Detta kan lång tid.ut. Numera finnsta emellertid tekniska
förutsättningar urinprovstagningatt konstateragenom om en person
förvarar narkotika i kroppen. Vad vi härvid tänker på är s.k.en
urintestapparat. Denna fungerar så urinprovetapparat placeras iatt

utslagapparaten, efter 90 sekunder. Ettsom negativtger utslag visar
inte haratt narkotika invärtes,personen medan positivt utslagett

påvisar antingen haratt narkotika förvaradpersonen i kroppen eller
nyligen använt narkotika. För få besked det positivaatt utslagetom
berott på missbruk eller inte måste inomta någraett nyttman prov
timmar. Visar det högre eller lika högtprovet ett värdenya detett som
föregående utslaget, har narkotika förvarad i kroppen. Förpersonen

missbrukare sjunker värdet efteren några timmar. Redan den nu
gällande lagstiftningen i KvaL möjliggör användning denna typav av

Vårt förslagtestapparater. innebär ingen ändring härvidlag. Det finns
enligt vårt förmenande goda skäl för kriminalvården övervägaatt
användning denna typav apparater.av

Övriga13.5.3 former kroppsbesiktningav

Nuvarande ordning

Liksom beträffande urinprovstagning infördes reglerna i KvaL om
kroppsbesiktningannan år 1979 prop. 197879:62. Genom en

lagändring år 1982 utvidgades möjligheterna till kroppsbesiktning.
Kroppsbesiktning är åtgärd innebär avsevärten risk förstörresom
integritetskränkning kroppsvisitation.än Man måste därför vara
restriktiv detnär gäller möjligheterna till kroppsbesiktning.

Reglerna kroppsbesiktning inteom urinprovstagningär ochsom
liknande finns i 52 b l första stycket stadgas kroppsbesiktning fåratt
ske anledningnär förekommer föremål enligt vadatt följersom som
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Det måsteden intagne.anträffasskallfår innehasKvaL inteav
innehav innanotillåtetmisstankekonkretföreliggasåledes omen

misstankegradhögsärskiltNågonfår företas.kroppsbesiktning av
kroppsbesiktningfårstycketEnligt andraföreligga.dock intebehöver

stycketförsta52 §ii fallföretasdet påkallatden måni är asom avses
slutenintagen iintedeni fråga är2-4;andra stycketoch somom

intagnakroppsbesiktning. Allaytligdock baradettariksanstalt gäller
detmånkroppsbesiktning i denytligunderkastassåledesfår anses

be-nyssnämndaenligtförutsättningarunderpåkallat somsamma
medsambandikroppsvisitation, dvs.förföreskrivs§stämmelse i52 a

tillanslutningeller i störrestickprovskontrolleranstalt, vidtillankomst
obevakathafteller harskallden intagneundersökningar, när mottaga

vistelseefteranstaltentillåterkommerintagnedenbesök eller när
får emeller-riksanstaltervid slutnaintagnaSåvitt gällerutanför denna.

utföras. Detta ärkroppsbesiktningfullständigfalldessatid i även en
erinrassammanhangetdock ikanbefogenhet. Detvittgåendemycket

fåraldrigkroppsbesiktning görasKvaL§enligt 52 meratt com
åtgärden.ändamålet medpåkallasingående än avsom

skallkroppsbesiktningföreskrivsKvaFstycketförsta39 §I atta
sådansjuksköterska eller,legitimeradellerläkareverkställas omav

olägenhet,uppskjutasinte kanåtgärdentillgänglig och utanfinnsinte
Enligtsjukvårdsutbildad.skallmöjligttjänsteman varasom omav

följasanvisningmeddeladläkareskallbestämmelse omavsamma
stycketandraEnligtläkare.utförs änkroppsbesiktning av annan

tillämpas ytligendastfråga ärinte närförsta stycketdockbehöver om
kroppsbesiktning.

anstaltsföreskrifterkriminalvårdensförsta stycket149 §Enligt
kroppsbesiktningytligvidintagneskall den1990: 10KVVFS

Under-därefter ståochklä sigdelvishelt eller upp.att avuppmanas
delarnasynligagranska dedärefterskallsökande tjänstemännen av

andraundersökatillåtetbestämmelsen inteenligt attDet ärkroppen.
intagnehuvudhår. Denocharmhålorhandflator,synliga delaricke än

ochlyftahanden,själv öppnai första handskall armarnaattuppmanas
fårinteintagnedenföreskrivsstycketandrafotsulorna. I attvisa

synligainteförkroppsställningarsärskildainta att annarsattuppmanas
styckesistabestämmelsengranskas. Avskall kunnakroppendelar av

ombyteskläder.fåskallvid behovden intagneföljer att .150 §enligtfår,kroppsbesiktningytligochKroppsbesiktning
intagen.någonialdrig närvaroanstaltsföreskrifterna, göras annanav

vidvittnenärvaratjänstemanparagraf skallEnligt somannansamma
§ följer151kroppsbesiktning. Av attytligkroppsbesiktning och en

frånavskildhållaskankroppsbesiktningsigintagen motsättersom
AvskildhetenKvaL.och 3stycket l§ förstaenligt 20andra intagna

har någotintagnedenför konstateratillräckligt längeskall pågå att om
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eftersökt föremål i kroppen. Den intagne skall under den aktuella tiden
hållas under oavbruten tillsyn.

Beslut kroppsbesiktning meddelas normalt anstaltschefen.om av
Denne kan dock överlämna någon tjänsteman vid anstaltenannan att
fatta beslut kroppsbesiktning, då chefen inte finns tillgänglig ochom
åtgärden inte kan uppskjutas olägenhet 39 § KvaF.utan c

överväganden och förslag 31 § lagförslaget

Även i framtiden detär nödvändigt kriminalvården har möjlighetatt
kroppsbesiktiga de intagna i kriminalvårdsanstaltema,att eftersom det

förekommer intagna förvarar narkotika på eller i sinatt kropp.
Liksom beträffande kroppsvisitation de nuvarande reglernasynes om

kroppsbesiktning ha i allt väsentligt lämplig utformning. Kroppsbe-en
siktning så ingripandeär och integritetskänsligtett tvångsmedel att
tillämpningsområdet bör uttömmande regleras i lagen.

Den nuvarande bestämmelsen kroppsbesiktning företasom utansom
särskild misstanke föreliggeratt gäller endast den intagen iärsom

sluten riksanstalt. Som vi i skilda sammanhang framhållit narkotika-är
problemen vidstörre vissa slutna lokalanstalter vid deän slutnastörre
riksanstaltema. Mot denna bakgrund den aktuella regeln börasynes
gälla alla slutna anstalter. Detta innebär viss utvidgningen av
bestämmelsens tillämpningsområde. Bestämmelsen har införts i 31 §
lagförslaget.

13.6 Omhändertagande egendomav

I 52 § tredje stycket KvaL stadgas föremålc anträffas vidatt som
kroppsvisitation eller kroppsbesiktning och intagen enligt vadsom som
följer denna lag inte får inneha, skall omhändertasav och förvaras för
hans räkning, såvitt särskilt föreskrivet.är Enligt 39 b § KvaFannat
skall egendom hand i samband medtas kroppsvisitation,som om
kroppsbesiktning eller undersökning förtecknas. Förteckningenannan
skall skrivas under den har verkställt omhändertagandet.av som
Kriminalvârdsanstalten skall, inte föreskrivetär tillannatom attse
egendomen förvaras på betryggande Denna bestämmelseett sätt.
kompletteras med stadgande i 67 §ett anstaltsföreskriftema KVVFS
1990: 10. l denna bestämmelse föreskrivs egendom,att om som
intagna inte får inneha, påträffas hos intagen eller inom anstalten,en
skall egendomen omhändertas. Om egendomen tillhör viss intagenen
skall förvarasden för hans räkning. I fall skall den överlämnasannat
till polismyndighet.
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det iföremålpåsiktenärmast sombestämmelsernaaktuella tarDe
får hainteintagnedeninnehaolagligtinteför sig är att somoch men

iutrustningelektroniskinnehaexempelvis rätten attSåanstalt. äri
lämnarintagnedennärTanken ärbegränsad. attallmänhetianstalt

Bestämmel-egendomen.Omhändertagnaåterfå denhanskallanstalten
överföraskunnasakinnehåll ioförändratmedKvaL§i 52 synescsen

lagförslaget.stycketförsta§33lagentill den nya
ochomhändertagandesärbcstämmelsefinnsKvaL om§63I en

följande.stadgasparagrafenIberusningsmedelförstöring m.m.av

omhän-fårberusningsmedelandraellerdryckerâlkoholhaltigaertas,
intagen,hosbeträffasde enom tillsända,sigdemfårintagen2. enom kriminalvårdsanstalt,iinskallnågon tasmedförsde somavom

ere någonfinnsintedetochanstaltenpåträffas inomde4. armarsom
till dem.känd ägare

denförsäljaellerförstöralåtaskallKriminalvârdsanstalten
beslagtagenbestämmelsernaenligtegendomen omOmhändertagna

förverkande1958:205 avlagenstycket om2 § 1 örstaiendome
dryckerkoholhaltiga m.m. frågaitilläm ävenstyckenaandraochförstai asBestämmelserna

iinsprutninganvändas örkankanylellerinjektionsspruta somom särskiltföremål ärandrafrågaieller sommänniskokroppen om medbefattningellermissbrukföranvändas annanägnade avatt
narkotika.

egendom,omhändertagenförsäljningviderhållitsBelopp, avsom
tillfaller staten. stridiintagentillankommerellerpåträffas hos enPengar, som skallinneharättintagnas att pengar,föreskrivetvad är ommot som Omhändertagnaoskäligt.uppenbartdet inte äromhändertas, om fårräntebärandeförsorg göras menanstaltensskall genompengar detslut,anstaltsvårdensvidförrän omintagnedendisponeras av

skäl.särskildaföreliggerinte

såledesberusningsmedel kanandraochnarkotikaAlkoholdrycker,
andraparagrafensiHänvisningenstycket.förstaenligtomhändertas

dryckeralkoholhaltigaförverkande m.m.lag1959 årstill avstycke om
dessförstörasskallegendomen omOmhändertagnadenmedför att

Iförsvarligt. annatmåsteförstörandeeller ansesringavärde annarsär
sådanvidinflyterbeloppDet enförsäljas.egendomen somskallfall
Dessastycket,fjärde staten.framgårtillfaller,försäljning avsom

lag-§§35och34lagendentillöverförasbörbestämmelser nya
förslaget.

omhän-angåendebestämmelsefinnsstyckesistaparagrafens enI
vad ärstridiinnehar mot somintagendertagande ensompengar,av
oförändratikanbestämmelsedennaOcksåanstalten.iföreskrivet

stycket.andra§33lageni deninskick nyatas
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Det förkommer ofta anstaltspersonalatt handtar egendomom annan
intagen inte lagligen fårsom inneha.en Ett exempel härpå är vapen.

Omhändertagandet sker i sådant fall inte för den intagnes räkning utan
i avvaktan på åklagarens beslut beslag. Ett sådant omhändertagandeom

ha karaktär beslag isynes RF:s mening. Enav bestämmelse som
uttryckligen anstaltspersonalenger rätt omhändertaatt även sådan
egendom böra införas i densynes lagstiftningen 33 § förstanya

istycket.

Övrig13.7 tvångsmedelsanvändning

Inom kriminalvården finns antal visitationspatruller,ett bl.a. harsom
till uppgift kontrollera detatt finns narkotika i anstalterna.om Dessa
patruller använder narkotikahundar i sitt arbete. Hundarna får
emellertid inte användas för kontrollera om intagenatt har narkotikaengundangömt i sina kläder eller i någon kroppshålighet.uppstoppat Vid
våra besök i kriminalvårdsanstalter har från några håll väckts tanken

det borde finnasatt möjlighet använda narkotikahunden att även mot
intagna.

Visitationspatrullernas verksamhet förär närvarande föremål för
överväganden inom kriminalvården. Det är möjligt dessa inteatt
kommer finnas kvar, iatt fall inte medvart nuvarande uppgifter och
organisation. Sannolikt kommer dock narkotikahundar användasatt
också i fortsättningen.

vAven tullen använder narkotikahundar. Inte heller där detanses
lämpligt använda hundatt människa, bl.a.mot för många känner- att

rädsla för hundarstor och då det inte är ovanligt människoratt är
allergiska pälsdjur.mot

Vi delar denna uppfattning och föreslår därför ingen bestämmelse
rätt använda hundatt intagnaom för kontrolleramot narkotikaföre-att

komst.

13.8 Gemensamma bestämmelser

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning åtgärderär kan uppfattassom
mycket integritetskränkandesom dem blir föremål förav som

åtgärden. I 52 § första stycket KvaL finns därförc regelen som
föreskriver kroppsvisitationatt och kroppsbesiktning inte får göras mer
ingående än vad ändamålet med åtgärden kräver. I styckesamma
föreskrivs vidare all den hänsynatt omständigheterna medger skallsom
iakttagas. Slutligen stadgas vittne möjligtatt bör närvarande.om vara
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verkställighetenför hurprinciperna ettregler,Dessa avsom anger
bibehållas 32 §börskall ske,tvångsmedelanvändningbeslut avom

lagförslaget.
i-deningreppallvarligainnefattartvångsmedelsanvändningAll

frånavståsidanandrakan åsamhällerättssfär. Ingetenskildes
behov effektivasamhälletsMottvångsmedel.användning avav

enskildesdenställasalltidmåsteområdenolikatvångsmedel på
rättssäkerhetensochintegritetenpersonligaför denskyddintresse av

till sådantberättigadefrihetsberövadeOcksåkrav. ansespersoner
ochlagstiftningtillgodoses iintressendessaViktenskydd. attav

för de med-grundlagsskyddetuttryck itillkommertillämpning
rättigheterna.fri- ochborgerliga

.ytterligare föremål förblirför demskyddetstärkaFör somatt
i RB prop.ändringarvissanyligen gjortshartvångsmedelsanvändning

198889:l24.
utbildadepraxisvissa igällatvångsmedelsanvändningallFör anses

ochbehovs-sammanhang äri dettaintresseprinciper. Avallmänna
proportionalitetsprinciperna.

använda tvångsme-fårmyndighetinnebär ettBehovsprincipen att en
mindre in-ochbehovpåtagligtföreliggerdetbaradel när ett en

tillräcklig.åtgärd inte ärgripande
tvångsåtgärd i frågainnebärProportionalitetsprincipen att omen

tillproportionrimligiskall .ståvaraktigheträckvidd ochstyrka,art,
ändring i RBnämndaåtgärden. Genommedvinnastårvad attsom

skallproportionalitetsprincipenkap.28i 24reglerinfördes attom-
straffprocessuelladebestämmelsernatillämpningvidbeaktas omav

sammanfattningsvisinnebär att ettreglernaaktuellatvångsmedlen. De
tvångsmedletförskälentillgripas barafå attskalltvångsmedel om
tvångsmedletövrigtiellerintrångdetanvänds uppväger sommen

motstående intresse.för någotinnebär
allmänförhållandevishamåsteifrågavarandeRegler typ enav nu

i detlämplighetsbedömningförförutformning utrymmeatt enge
skallfallsärskiltvarjedet iframhållasdockkanfallet. Detenskilda att

behöverhuvudtvångsmedlet över tagetprövningske omaven
kansyftetochomständigheternatillhänsynmedtillgripas om

prövningenåtgärd. Deningripandemindrenågontillgodoses genom
dettvångsmedel änlindrigareväljertillledakan annat,ettatt man

avstårhelttillledaocksåkansig. Det atthade tänktförst manman
skadeverkningarfåskulleåtgärdentvångsmedletutnyttjafrån att om

vinna.ståskulletill vadförhållande attrimliga iinte är somsom
polislageni RBförutom ävenfinnsdennaRegler typ vav --

ochskatte-för1975:1027bevissäkringslagenoch1984:387
avgiftsprocessen.

kriminalvårds-iintagnaskertvångsmedelsanvändning motDen som
detillämpningenintegritetskänslig änmindreinteanstalt avår
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straffprocessuella tvängsmedlen enligt RB. Det finns därför goda skäl
i lag verkställighet fängelsestraff ha regelävenatt atten om av en om

proportionalitetsprincipen skall beaktas användningvid tvångsmedelav
36 § lagförslaget.
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påföljderDisciplinära14

Inledning14. 1

meddeladeellerordninganbefalld an-bryterintagen motOm en
anstaltenelleranstalten utominomsigbefinnerhannärvisningar,

be-disciplinärfårkriminalvården,frånpersonaltillsynunder av
intagnedenkanbestraffningdisciplinärSomhonom.åläggasstraffning

tidbestämdvissmeddelasförordnande attkanellervarningmeddelas
tidvissförordnande attEttstraffverkställigheten.iinräknasskallinte

frigivningintagnesdenmedförverkställigheten attiinräknasskallinte
därför ikanförordnandesådantEttsenareläggs.månmotsvarandei

tidstilläggMed begreppettidstil1ägg.utgöra ettpraktiken anses
skalltid intevissförordnande attdisciplinärtfortsättningsvisavses

disciplinären-utredningenUnder ettverkställighetstiden. aviinräknas
detmån äri denintagnaandrafrånavskildhållasintagenfårde en

skallinteutredningenmedsyftetförnödvändigt attoundgängligen
dygn.fyratid änlängreunderbeståinteåtgärd fårSådanäventyras.

ibestraffningdisciplinärmeddelatsintagenförekommer att somDet
behandlingsåtgärdersådana somvidkännasfårtidstillägg ävenform av-

oftauppfattasanstalt. Detta avelleravdelningtillförflyttning annan
bestraffning.dubbelintagneden ensom

före krimi-1974 årspåföljderDisciplinära14.2

nalvårdsreform

företasåtgärder motdisciplinärakundebestämmelseräldreEnligt
klandervärt,siguppfördeellerordninganbefalldbrötintagen motsom

allvarligförseelsenellertillsägelse var avsiglät rättaintehan avom
förlustibeståkundebestraffningen avdisciplinäraDenbeskaffenhet.

till-köparätt somförlust varorattförmån,tillerkändsärskilt av
rättdagarfjortonhögstunderförlust avelleranstaltenvidhandahölls

tidningar.ellertidskrifterböcker,innehaelleranskaffa, mottaatt
disciplinärdagartrettiohögst annanunder envariPlacering enrum

inteellerungdomsfängelseundergickintagenFörbestraffning. som
högsttillbegränsadplaceringtidenfyllt sådanförårtjugoetthade var
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sju dagar. Hade intagen disciplinära skäl varit placeradav i enrum
oavbrutet under trettio dagar eller, han undergick ungdomsfängelseom
eller inte hade fyllt tjugoett år, under sju dagar, fick han inte på nytt
placeras i förrän efter uppehållenrum underett minst sju dagar. Om
förseelsen påkallade strängare åtgärd, kunde verkställighetstidenen vid
tidsbestämt fängelsestraff förlängas med högst 14 dagar. De dis-
ciplinära åtgärderna kunde vidtas i förening med varandra.

bruketMed tiden kom disciplinära åtgärder deav intagnamot att
minska. Kriminalvårdsstyrelsen blev restriktiv med förlängamer att
verkställighetstiderna. Enligt rekommendationer från styrelsen borde

enrumsplacering normalt inteen överstiga sju dagar. Vidare skulle
rymningar och permissionsmissbruk inte medföra disciplinär be-
straffning. I stället utnyttjade kriminalvården andra medel, som
formellt inte utgjordesett bestraffning, såsom senareläggning av
Villkorlig frigivning, vård anstalt ellerutomav permissioner. Detav
förekom indragningäven frigâng eller förflyttning till anstaltav med

restriktiv behandling.mer

14.2.1 Kritik med disciplinäramot systemet bestraffningar

I den allmänna debatten förekom tidigt kritik medmot systemet
disciplinära bestraffningar den grunden dessa ansågs hindraatt en
vårdpräglad anstaltsbehandling. Beträffande isoleringsstraffet påpekade
kritikerna den dåvarande behandlingslagensatt bestämmelser gjorde det
möjligt på hållaatt sätt intagenannat avskild från andra intagna ochen

inskränka hans förmåner.att Möjligheten förlänga verkställig-att
hetstiden uppfattades betydelselös ordningenför i anstalterna.som Den
ansågs betänklig frånäven rättssäkerhetssynpunkt, eftersom det kunde
ifrågasättas administrativ myndighet bordeom fåen ändra beslut av
domstol. Kriminalvårdens inriktning vård och behandlingmot
medförde ordningen med disciplinstraffatt ansågs föråldrad. Enligt
kritikerna borde kriminalvården i stället söka komma till rätta med de
personliga problem, i regel låg bakom den intagnes förseelser.som
Ofta kombinerades disciplinär bestraffning med andraen åtgärder be-
träffande den intagnes frihet eller förmåner, såsom förflyttning eller
senareläggning permissioner frigivning.och Dessaav s.k. dubbelbe-
straffningar ansågs såväl skadliga från behandlingssynpunkt som
stridande allmänna rättsregler.mot

Kritiken kom i utsträckningstor beaktas i praxis. Isoleringensatt
betydelse disciplinmedel minskade.som Verkställighetstiderna
förlängdes allt sällan. Förlängning kommera ske endast vidatt
upprepade disciplinförseelser. Efterhand kom kritiken i stället att
inriktas all enrumsplacering,mot ansåg borde avskaffas medsom man
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befaradesintagne. Detdenskadeverkningartill dess atthänsyn
ellerbehandlings-skulle skeomfattningi ökadenrumsplaceringen av

säkerhetsskäl.
otydliga förförkritikernaansågsDisciplinbestämmelserna attav

kritikernakunde enligtintagnarättssäkerhet. Dekraventillgodose
Vidarebestraffning.medförakundehandlingarförutse vilkainte som
ansågsanstalter. Detolikaväxlade vidpraxisgällandegjordes att

disciplinären-iutredningarnaleddebådeanstaltsledningcnolämpligt att
möjlig-saknadeintagnemedan denbestraffning,beslutadeochden om

föra sin talan.medfå hjälphet attatt

reform1974behandling föreFrågans14.3

kriminalvår-inomanstaltsbehandlingKommittén för14.3.1
den

Kriminalvård i anstalt1971:74betänkandet SOUi attföreslogKAIK
kommitténanfördehärförTill stödavskaffas.skulledisciplinstraffen

disciplinära,desamordnasvårtföljande. Dethuvudsaki attvar
samladedensåsäkerhetsmässigaochbehandlings- attsystemen

Även olikadet fannsrimlig.blevreaktionssystemeteffekten omav
denregel strängasteiålades den intagneåtgärder,disciplinära

meningslöstenligt KAIKi Detinneslutningdvs.påföljden, varenrum.
samtidigt inteolika förmåner,förlustintagenålägga manomatt aven

tillhandahålla honomkundemedintagnafrån dehonomskiljde som
Isoleringsstraffet hadetill.skulle ha tillgånghan intesådant som -

effekter. Denegativaavsevärdabehandlingssynpunktfrånenligt KAIK
isoleringsstraffetdåligt skick,ioftaintagna, utsattes genomvarsom

ochinhumantkommitténansågpåfrestningar. Dettaytterligareför vara
anstaltsbehandlingen. Etttillinställdanegativtintagnadegöraägnat att

behandling.pågåendeiavbrottmedförakunde ocksåisoleringsstraff en
straffbe-mellanskarpdra någon gränsinteenligt KAIKgickDet att-
ordningtillhänsynvidtogsåtgärderoch sådanaåtgärdertonade avsom

endastkunderehabiliteringsyftade tillsäkerhet.och I ett system som
kommabehandlingsskälellersäkerhets-betingadeåtgärder avsom var
intagnedär denlämpligt meddet inteKAIK ansågi fråga. systemett

disciplinärahotunderskyldighetersinafullgöratvingades omatt
iuppträdandetuppfattningkommitténsdetåtgärder. Däremot attvar

anstaltsplace-frågorinverka påbordeframdelesanstalten även som
frigivningochpermissionfrigång,ring, m.m.
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14. 3 Kriminalvårdsberedningen

Kriminalvårdsberedningen föreslog i betänkandet SOU 1972:64
Kriminalvård förändringar bl.a. beträffande de disciplinära bestraff-
ningarna. Enligt det förslaget skulle den intagne vid lindrigare
förseelser i princip enda sanktion kunna åläggas kort isole-som ett
ringsstraff högst sju dagar. Allvarligare förseelser skulle däremotom
föranleda enbart behandlingsmässiga åtgärder såsom indragning av
permission eller frigáng eventuellt senareläggning villkorligsamt av
frigivning eller övergång till vård anstalt.utom

Till stöd för förslaget anförde Kriminalvårdsberedningen i huvudsak
följande. I alla sociala sammanhang fanns skrivna eller oskrivna regler
för liksom sanktioner dem bröt dessa regler.motsamvaron motsom
Sanktionerna vanligtvis ganska milda effektiva,ändå eftersomvar men
den felande ville ha förhållande till övriga gruppmedlemmar.ett gott

intagnaDe inom kriminalvården befann sig enligt Kriminalvårds-
beredningen däremot i tvångssituation och hade svårt kännaatten
solidaritet med omgivningen. Detta skapade kontrollproblem, intesom
fanns i andra sociala gruppbildningar. I anstaltskollektivet ingick
dessutom människor hade svårt sig till kollektivattsom anpassa annan
verksamhet. Detta gjorde det ibland förelåg behov särskildaatt av
medel för upprätthålla social kontroll inom anstalterna. En bristandeatt
social kontroll skulle enligt beredningen sannolikt leda till outhärdliga
förhållandena för såväl personal intagna. Utöver allmännasom mera
sanktioner såsom tillsägelse, löneavdrag kriminalvårdenm.m. var
enligt beredningen därför tvingad till åtgärder vilka kundeatt ta
framstå hårda, enrumsbehandling, hade kritiserats fört.ex.som som

inhumant och förlegat lösa konflikter. Beredningensättatt ett attvara
anförde sådan behandling, ansågs kunna allvarliga medicin-att som ge
ska ofta kombinerades med andra åtgärder så det uppkomattmen, en
dubbelbestraffning.

Vidare beredningen motståndare till ingripanden undervar som
längre tid avskar den intagne från kontakt med andra människor.
Dubbelbestraffning borde enligt beredningen undvikas och disciplinära
ingripanden borde inte försvåra behandlingen. Ett alternativt
disciplimnedel till isolering åtgärder förflyttning tillvar som mer
restriktiv anstalt, indragning permissioner och frigáng samtav
senareläggning Villkorlig frigivning. Beredningen dockansåg attav
sådana åtgärder medförde avsevärda nackdelar. förflyttningarTäta
ledde lätt till avbrott i uppgjorda behandlingsprogram och försvarade
systematiska utskrivningsförberedelser. De kunde också förstärka en
vanlig benägenhet hos de intagna undfly svårigheter och problematt

lämna bostadsort eller arbetsplats. Dessutom medfördeatt tätagenom
förflyttningar ökade transportkostnader. Användes dessa åtgärder som
disciplinmedel riskerade enligt beredningen brytaatt motman
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dubbelbe-innebäraskallonödigtvissanktioner inteprincipen att
straffningar.

enligt be-kundeförseelserlindrigavidåtgärderBehandlingsmässiga
intagne. Fördenförkonsekvenservittgåendeföroftaredningen ge

för-frigångindragenellerförflyttningaranvändningflitig t.ex.av
denförflyttningEnstraffverkställigheten.planeringen avsvårade av
delsingrepp,kraftigtfördelsskulleriksanstalttill ettfelande varaen

ansågBeredningenrehabiliteringsmöjligheter. attskada hansallvarligt
lindrigarevidanvändasbordedärför inteåtgärderbehandlingsmässiga
allvarligamindreförekommasidanandraåtordeDetförseelser.

falldessapåtalas. Förbordeändåanstaltsordningenförseelser mot som
kortvarigtsanktion äninte någon ettberedningenenligtåterstod annan

redaniplaceratsintagnehade denfallflertaletisoleringsstraff. I enrum
denoftauppfattadesomhändertagandesådantutredningen. Ett avunder

förmod-för honomdetberedningenEnligtstraff.intagne varettsom
tidkortunderåtgärddisciplinäracceptabelt enligen att som enmer

bestraffasutredningen,efterföri ställetikvar att senare,stanna enrum
frigivning.senareläggningpå sätt avt.ex.annat genom

lindrigarevidförtalaskälövervägandeansåg attBeredningen man
isoleringsstraffkortareintagnedenåläggakunna ettbordeförseelser

särskildaförlustreglerDåvarandedagar.sjuhögst avomom
innehaförbudochvissa attinköpaförmåner, rätten omatt varorav

isoleringsstraffOmslopas.beredningenenligt ettbordetidningar m.m.
medfrågaikommaintesanktionerytterligareskullehade utmätts,

fåinteskulleDisciplinstraffetförseelsen.aktuelladenanledning av
prövningVidbehandlingsmässigsanktioner natur.medkombineras av

misskötsam-sådantillenbartborde hänsynfrigivningvillkorlig tasav
bestraffning. Detdisciplinärföranlettinteanstaltstidenunderhet som

personal,våldsåsomförseelser,allvarliga motförgällde inteanförda
permissionfrånavvikandearbetsvägran,fallsvårarerymning samt av

denpåverkaberedningenenligtförseelser måsteSådanafrigång.eller
skulledetmedkonsekvenslanstalten.förhållanden iintagnes

bestå iställetskulle isanktionenförekommaisoleringsstraff inte utan
Allvarli-frigång.ochpermissionförmånersådanaindragning somav

senareläggningmedförakunnaockså avskulleförseelsergare
frigivningen.

bakgrundsanktionvalet motansågKriminalvårdsberedningen att av
denförsvårighetsgradförseelsensklargöraskulleanfördadetav

bedömtsförseelsensåledesinnebar somisoleringsstraff attEttintagne.
Hadepåföljder.ytterligareföranledaskulleinteochallvarligmindre

förseelsenklargjortdet att varålagtsstraff intesådantdäremot varett
konsekven-långtgåendehade väntafelandedenallvarlig att meraså att

ser.
denisolering änlångvarigtillkritisk ävenBeredningen annanvar

utövadeintagenbl.a.förekom närEnrumsplaceringdisciplinära. en
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menligt inflytande på medintagna eller med hänsyn till ordning och
säkerhet. Beredningen ansåg sådan isolering borde utnyttjasatt endast
i speciella undantagsfall. I övriga fall borde den intagne i stället
placeras i liten med särskilda övervakningsmöjligheter.en grupp

14.4 Nuvarande ordning

14.4.1 Angående gemensamhet eller placering i s.k.enrum
isolering

Enligt 17 § KvaL gäller huvudregel intagen i kriminalvårdsan-attsom
stalt i möjligastörsta utsträckning skall vistas i gemensamhet med
andra intagna. Under tid då han skyldigär ha sysselsättning skallatt
han vistas tillsammans med andra intagna, inte följerannatom av
bestämmelser i nämnda lag eller sysselsättningens särskildaav
beskaffenhet. fritidenPå får den intagne i den utsträckning han önskar
vistas tillsammans med intagna, inte följer bestämmelser-annatom av

i KvaL. l sluten anstalt får dock gemensamheten mellan intagna påna
fritiden inskränkas, det oundgängligenär pâkallat med hänsyn tillom
förhållandena i anstalten. I anslutning till dygnsvilan får de intagna
hållas avskilda från varandra.

På begäran får intagen, med stöd 18 § KvaL, ha anvisadegen av
sysselsättning i lämplig plats kan beredas och inte särskildaenrum, om
skäl talar det.emot

Tvångsmässig avskildhet kan, enligt 20 § KvaL första stycket, före-
komma det nödvändigtärom

med hänsyn till rikets säkerhet eller föreliggande fara för den
intagnes eller säkerhet till liv eller hälsa eller för allvarligannans
skadegörelse på anstaltens egendom,

för hindra den intagne påverkaratt någon intagenatt attannan
allvarligt ordningenstöra inom anstalten,

för hindra den intagne medverkaratt till intagenatt att en annan
får tillgång till berusningsmedel,

4. för hindra den intagne allvarligt ofredaratt att intagen.en annan
Intagen har dömts till fängelse i minst två år och placeradär isom

sluten anstalt får enligt 20 § andra stycket KvaL hållas avskild från
andra intagna, det kan befaras han planlägger rymning ellerattom att

planlägger fritagningsförsök och avskildheten nödvändig förärannan
hindra sådan plan iatt sätts verket det med hänsynatt till densamt

intagnes brottslighet eller kan befaras han särskilt benägenärattannars
fortsätta brottslig verksamhetatt allvarlig karaktär. Hålls intagenav

avskild från andra intagna enligt 20 § KvaL, skall han få den lättnad
i avskildheten möjlig.ärsom
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påverkadsåvåldsamt elleruppträder årIntagen avsomsom
befarasberusningsmedel han kanalkoholhaltiga drycker eller attannat

tillfälligt hållas avskildfår enligt 23 § KvaLordningen i anstaltenstöra
för betvingaotillräckligamedelVisar sig andraandra intagna.från att

med fångsel,belagdfår han hållasintagen,uppträdandevåldsamt av en
ellertill hansmed hänsynnödvändigtoundgängligendet är egenom

ifalliintageneller hälsa. Kansäkerhet till liv som avsesenannans
iallmänt häkteifår han placerasanstalten,hållas avskild i§ inte23

tillförslämpligare han överdygn, det äntvåhögst är att annanenom
anstalt.

dis-utredningenunderföreskrivs intagen,50 § KvaL ettI att av
måni denandra intagnaavskild frånfår hållasciplinärende, tillfälligt
inteutredningensyftet mednödvändigt föroundgängligendet är att

Åtgärden fyra dygn.tidlängrebestå under änfår inteskall äventyras.
allmäntifår han placerasanstalten,avskild ihållashan inteKan
anstalt.tillförshanlämpligare överdet änhäkte, är att annanenom

möjlig.i avskildheten ärfå lättnadskall denintagneDen som

bestraffningDisciplinär14.4.2

tillkomKvaL§§bestraffning i 47 51disciplinärBestämmelserna om -
bl.a. så1976 påändrades årkriminalvårdsreform. De1974 årsgenom

bestraffning.disciplinäravskaffadesinneslutning isätt att somenrum
bestraffningdisciplinärförtillämpningsområdetbegränsadesSamtidigt

den sig inombefannförseelsentillfället förvidintagnetill fall då
anstaltspersonal.under tillsynstodeller då hananstalten av

anvisningar,meddeladeelleranbefalld ordningintagenBryter mot
tillsynunderutanför anstaltanstalten ellerbefinner sig inomhannär

åläggasbestraffningdisciplinärfårkriminalvården,personal inomav
Åläggande anledningförutsätterbestraffningdisciplinär atthonom. av

tillsägelse,anvisning ellersig efterskallden intagne rättasaknas att
bestraffningbeskaffenhet ärsådangärningenintesåvida är attav

anstalten.inomsäkerhetenellerordningentillpåkallad hänsynav
ellertilldelas varningden intagneibestraffning bestårDisciplinär att
skalldagar, intetiobestämd tid, högstvissförordnasdet attatt

undergår,intagnepåföljd denför denverkställighetstideninräknas i
disciplinärenligt 49 §skallförseelserfleraFöreliggertidstillägg.s.k.

falldetförseelser. Församtligaförbestraffning bestämmas gemensamt
underbestraffningardisciplinäraupprepademeddelasintagenen

denbeträffandebegränsningarfinns detstraffverkställigheten samman-
fårmånadfängelsestraff högstVidför tidstillägg.lagda tiden enett om

tio dagar.sammanlagtomfatta änintetidstilläggendisciplinärade mer
uppgårmånaderfyraintemånadöverstigerfängelsestraffetOm menen
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motsvarande antal dagar till femton. Vid längre fängelsestraff är
möjligheten till disciplinär bestraffning begränsad till fyrtiofem dagar.

Vid prövning fråga disciplinär bestraffning skall enligt 48 §av om
beaktas förseelsen kan bedömas få andra följder för den intagne,om

i fråga frigång, korttidspermission eller frigivningspermission.t.ex. om
Under utredningen disciplinärende får intagen med stöd 50 §ettav av
tillfälligt hållas avskild från andra intagna, det oundgängligenärom
nödvändigt för syftet med utredningen inte skall äventyras. Dennaatt
åtgärd får inte bestå under längre tid fyra dygn. Disciplinärendenän
skall skyndsamt.avgöras Innan beslut meddelas skall förhör hållas med
den intagne. Protokoll skall vadupprättas förekommitöver vidsom
förhör och undersökning.

l4.4.3 Kriminalvårdsreformen är 1974

Efter remissbehandling kriminalvårdsberedningens förslag lämnadesav
i 1973 års departementspromemoria förslag till för dis-ett system
ciplinär bestraffning i vissa hänseenden skiljde sig från be-som
redningens förslag. Promemorieförslaget innebar i huvudsak följande.
Intagen skulle disciplinär bestraffning kunna tilldelas varning.som
Isoleringsstraffet skulle behållas, maximitiden härför begränsas tillmen
sju dagar. vissaI fall intagen ålagtsnär isoleringsstraff skulle deten
kunna förordnas tiden för placering i avskildhet inte skulle inräknasatt
i straffverkställigheten. Vid prövning fråga villkorlig frigivningav om

sådanskulle särskild hänsyn inte till misskötsamhet föranletttas som
disciplinär bestraffning.

I departementspromemorian anfördes i huvudsak följande skäl för
Aförslaget. Det uppkom i anstaltslivet relativt lätt ordnings- eller dis-

ciplinproblem delvis slag förekomän i andra socialaannatav som
kunnasammanhang. För anstaltstillvaron skulle fungera till-att ett

fredsställande sätt det enligt departementspromemorian nödvändigtvar
med viss kontroll de intagna.över För denna skulle kunna tjäna sittatt
syfte måste disciplinmedel kunna användas den brötmot motsom
anstaltens regler. Det kunde uppstå många situationer där den intagnes
beteende och uppförande påkallade anvisningar eller tillsägelser. I
flertalet fall det dock inte något egentligt indisciplinärt beteende,var

föranledde ytterligare ingripanden. Om den intagne direkt brutitsom
anstaltsordningen eller regler gällde för honom förelågmot som en

Ävendisciplinär förseelse. i sådana fall. det ofta tillräckligt medvar en
tillsägelse. departementspromemorianI anfördes det ofta låg denatt
intagnes personliga problem bakom förseelse, varförrent en en
adekvat åtgärd söka lösa dennes problem.attvar
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brötintagenemellertid motdetförekom attpromemorianEnligt
hänsynmeddet,klandervänsåuppträdde attellerordninganbefalld

nödvändigtanstalten, attinomsäkerhetenellerordningen vartill
eftersigskulleinte rättafelandedendisciplimnedel, närtillgripa Lex.

sådan be-gärningeneller därtillsägelsereller var avanvisningar
departe-enligtbordefallsådanaIbeivras.måstedenskaffenhet att

förekomma.bestraffningdisciplinärmentspromemorian
inoteradesbestraffningdisciplinärför pro-formernaBeträffande

lagstiftnings-andrareaktionssystemiförekomvarningmemorian att
tillalternativvarning,förtalade merskäl enStarkaområden. att som

intagnaförreaktion ävenlämpligkundeåtgärd,ingripande envara
ansågsintevarningfall närI de enkriminalvården. varainom

Ettundvaras.isoleringsstraff intekortvarigtkundeåtgärdtillräcklig ett
enligtbordeisoleringsstraffetalternativ tillvarninginförande somav

isolering.användningminskadmedförapromemorian aven
mindredetvidareanfördesdepartementspromemorian att varI

lindrigarevidendastanvändasfåskulleisoleringsstrafflämpligt om
behandlings-föranledaskulleenbartallvarligademedanförseelser,

ocksåanvändasdärför kunnabordeIsoleringkonsekvenser.mässiga
iplaceraskunnabordeintagne enrumDenförseelser.allvarligarevid

disciplinbeslut.påavvaktanoch idisciplinärendeiutredningvidäven
permissionsmissbruk,ellerrymningsåsomförseelser,Allvarligare

senareläggningvanligeniplacering avmedförde utöver enrum
utgjordedetfördelskritiseratshade att enDettafrigivning.villkorlig

frigivningsenareläggningbeslutfördels avdubbelbestraffning, att om
långtmeddelaskundedisciplinärendetmed utansambandiinte togs

iblandpromemorianenligtförelågsynpunktdisciplinärFrånsenare.
sjuhögstisoleringsstraff påpåföljdkännbar än ettbehov merav en
vidpromemorianiföreslogs attdetta mantillgodoseFördagar. att
förtidenförordnaborde kunna attisoleringsstraffåläggande av

Enligtverkställighetstiden.iinräknas pro-skulleinteisoleringen
prövningvidhäravkonsekvens avbordememorian ensomman

misskötsamhetsådanbeaktafå somlängreintefrigivningvillkorlig
bestraffning.disciplinärmedfört

intebeteendenindisciplinäraskullepromemorieförslagetEnligt
ellerfrigivningvillkorligaintagnesdenförtidpunktenpåverka

emeller-medgavordninggällandeDåanstalt.vårdtillövergång utom
behandlingsmässigaföranleddebeteende ävenindisciplinärttid att

ellerfrigångsenareläggningellerindragning avsåsomåtgärder
Sådanaanstalt.slutentillförflyttningellerpermission merannan

repressiva,uppfattadesoftaintagneden somföljdverkningar, som av
detpromemorianEnligtframtiden.i varundvarasheller intekunde

i såtillgrepsförflyttningåtgärdingripandesåangeläget somatt en
slagdettaåtgärdermåndenImöjligt.utsträckning avliten som
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förekom det Väsentligt de i skälig omfattningvar att beaktades i
disciplinärendet.

I praxis medförde allvarlig misskötsamhet såsom rymning Vanligen
senareläggning den Villkorliga frigivningen. Promemorieförslagetav
innebar emellertid det redan vid beslutatt isoleringsstraffett skulleom
kunna förordnas isoleringstiden inte skulleatt inräknas i verkställig-
hetstiden. Det innebar tiden för Villkorlig frigivningatt senarelades i
motsvarande mån. Vid prövning Villkorlig frigivning bordeav man
enligt departementspromemorian därför inte på grund kunnasamma
besluta ytterligare senareläggning. Uppförandetom under anstaltstiden
borde enligt departementspromemorian inte längre beaktas.

Departementschefen tillade prop. 1974:20 100 bl.a. följande is.
förarbetena till KvaL. För tillgodose behovetatt ytterligareav en
reaktionsfonn hade i departementspromemorian föreslagits att
isoleringsstraff skulle kunna förenas med förordnande tiden förattom
isoleringen inte skulle inräknas i Verkställighetstiden. Det kunde
ifrågasättas sådant förordnandeett nödvändigtvisom behövde kopplas

med isoleringsstraffet.samman Kriminalvårdsstyrelsen hade vid
remissbehandlingen förordat möjligheten förordnaatt delatt att av
anstaltstiden inte skulle inräknas i verkställighetstiden borde kunna
användas självständigt disciplinmedel.ett Somsom skäl för det hade
åberopats det vid kollektiva aktioneratt från de intagnas sida, t.ex.
strejker, kunde praktiskt ogenomförbart hålla alla deltagarevara att i

Till detta kom enligt departementschefensenrum. mening det för-
hållandet hadeäven anledningatt räkna med fallman då det av
psykiska eller andra skäl fanns hinder eller starka betänkligheter mot

isoleringsstraffett där endast tillsägelse eller varningmen alltförvar en
övervägandelindrig reaktion. skäl talade enligt departementschefen för

det, såsomatt självständig disciplinär påföljd, bordeen införas en
möjlighet förordna Vissatt tid inte skulle inräknasatt i verkställig-
hetstiden. Sådant förordnande skulle kunna förenas med isolerings-ett
straff. Detta enligt departementschefen flexibilitetgav större i valet av
påföljd. Departementschefen anförde i enlighet medatt promemorieför-
slaget borde förordnande viss tid inte skall inräknasatt i verkställig-
heten få meddelas endast detnär särskilda skäl erforderligt medav var
hänsyn till förseelsens beskaffenhet eller upprepad misskötsam-g.a.
het.

Justitieutskottet JuU 1974:2 52 anförde vid riksdagsbehand-s.
lingen den föreslagna lagändringenatt inte hindrade vidatt man,
prövningen frågan Villkorlig frigivning, i detav enskilda falletom tog
hänsyn till den intagnes uppförande under anstaltsvistelsen. Det var
enligt utskottets uppfattning emellertid endast i särskilda undantagsfall,
i fall Vanligtän omfattande misskötsamhet,av mer bristandesom
skötsamhet under anstaltstiden skulle kunna föranleda senareläggning

den Villkorliga frigivningen.av
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isoleringsstraffetavskaffandettillBakgrunden14.4.4 av

bestraffningdisciplinärisoleringanvändaMöjligheten att som
ändring-till denmotiven1976. Iårtidigareavskaffades, nämnts,som
följande.bl.a.1975762165departementschefen prop.anfördeen

tillkännetecknades strävankriminalvårdeninomUtvecklingen enav
varandramedtillsammansvistasför de intagnamöjligheterökade att

meddet,hadeKvaLVid tillkomstenfritid.ocharbetstidunder av
medförakundeavskildhetskadeverkningartill dehänvisning som en

föregåsmåsteavskildhetbeslutunderstrukitsintagne,för den att om
åtgärderingripandemindrehuruvida inteövervägandennoggrannaav

situationervissadet ihade konstateratsSamtidigttillräckliga. attvar
intagna.från andraintagenavskiljafrånavstågickinte atttyvärr att en

avskildhetformerolikadeanfördeDepartementschefen somatt av
kunde intagenfallskala. Ividspändemedgav över extremaKval enen

medelandrafängsel,medbeläggasochandra intagnafrånavskiljas om
uppträdandevåldsamtbetvingaförotillräckliga avsigvisade attvara

normalEndet.krävdeoundgängligensäkerhetenoch merhonom
tilltillgånghadevanligt sättden intagneinnebaravskildhet att

sysselsättningbereda honomkundeochtidningarböcker, annat som
för detkompensationskulle,Anstaltspersonalenfritiden.under ensom

medkontaktutökadhamedintagna,demedminskade umgänget
honom.

delåtaförskälstarkadepartementschefen attenligtfannsDet
utsträckningi såvarandramedgemenskap stor somivistasintagna

betydande måniintagnadei siginnebarFrihetsberövandet attmöjligt.
människor. Deandramedgemenskapnaturligfrånisolerades en

de ävenförstärktes,medförakundedettaeffekter omogynnsamma
departementschefenenligtkundeDetvarandra.frånavskildahölls

tid,under längrepågickdenfalliåtgärd,sådan vart omattantas en
detgickhellersamhället. Intetillanpassningenförsvårakundedirekt
defritidsverksamhet,utbildning ellerarbetsträning, ombedrivaatt

Även ansågsynpunkthumanitärfrångemenskap.ivistadesinteintagna
avskilja dentidlängreunderstötandedetdepartementschefen att

kundeisoleringFråganandra.medgemenskapfrånintagne om
underdiskussionförföremålvarithaderiskermedicinskamedföra

hävdatläkarebl.a.hade attdebattenallmännaI denår. ensenare
stred detläkarevissaEnligtförekomma.fåbordelängreisolering inte

isoleringsåtgärderdåfallimedverkaregleretiskaderas attmot
psykiskaellerfysiskafåskullede intagnaförRiskenbeslutades. att

departementschefen tungtenligtvägdeavskildhethållas iattavmen
Omfattningenberättigade.åtgärdersådanaövervägandenvid varom

kända.heltintekaraktärderasrisker ochdessa varav
negativarisk förmåstedetansåg attDepartementschefen antasatt

innebar strängavskildhetenfrämst näruppträdde enverkningar
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isolering Åoch risken mindre vid avskildhet i lättare former.att var
andra sidan upplevdes gemenskapen med andra intagna inte alltid som
något positivt. En påtvingad gemenskap kunde innebära intagenatt en
riskerade för påtryckningarutsättas eller allvarligaatt frånövergrepp
de medintagna. Det hade förekommit intagna under hot tvingatsatt
delta i införsel narkotika till anstalten. Detta bakgrund tillav attvar
inte fåså intagna begärde s.k. självvald isolering enligt 18 § KvaL. En
begäran emumsarbete bottnade ofta i personliga problem ellerom rent
konflikter med medintagna.

Vidare anförde departementschefen förbättring miljön i vidatt en av
bemärkelse i anstalterna ägnad minska behovet isoleringsåt-attvar av
gärder. Det adekvata kommasättet tillrätta med den intagnesmest att
svårigheter och konflikter ofta terapeutiska eller andraattvar genom
åtgärder söka lösa hans personliga problem. Det också väsentligtvar

de intagna fick sig intresseväckandeägnaatt arbete och fritids-att
sysselsättningar så den enskildes tankeliv inte koncentreradesatt på
anstaltens förhållanden och eller mindre inbillade oförrätter. Attmer
låta intagna, otillbörligt dominerade medintagna, arbeta ochsom
tillbringa fritiden tillsammans i små särskilt sammansatta grupper
kunde enligt departementschefen ibland förebygga konflikter.

Även isoleringsåtgärder kunde ha negativa effekter kunde detom
enligt departementschefen inte undvikas det ibland nödvändigtatt var

hålla intagen avskild. De undantag frånatt gemenskap måsteen som
finnas borde emellertid så snäva möjligt och utformas såvara attsom
tillbörlig hänsyn till alla de skäl talade sådantogs åtgärd.emotsom en
Vid enrumsplacering borde all möjlig lättnad i avskildheten efter-

Departementschefensträvas. anförde vidare det redan vid be-att
dömningen behovet disciplinär påföljd skulle beaktas detav av om
indisciplinära beteendet medförde någon behandlingsmässig åtgärd.

sällanInte sådan åtgärd så kännbar bestraffning onödig.attvar en var
Om disciplinära åtgärder ofrånkomliga, borde de behandlings-var
mässiga åtgärderna likväl påverka bestämningen påföljdens ochartav
svårighetsgrad.

Departementschefen ansåg disciplinära svårigheter förstai handatt
borde lösas allmänt förebyggande åtgärder tvångsinslag.genom utan
Inte sällan kunde låta det inträffade bero vid anvisning ellerman en
tillsägelse under hand. Kunde den felande inte låta sig rättaantas av

sådan åtgärd eller förseelsen sådan beskaffenhet be-en var attav
straffning påkallad hänsyn till ordningen eller säkerheten inomvar av
anstalten, borde det tillräckligt disciplinmedel ha tillgångattvara som
till de då båda övriga sanktionerna, nämligen dels varning, dels
förordnande viss tid inte skulle inräknas i verkställighetstiden.att Att
dessa disciplinpåföljder tillräckliga enligt departementschefenvar vann
stöd statistiska uppgifter. Departementschefen ansåg därförav att
inneslutning i skulle avskaffas disciplinär bestraffning.enrum som
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disciplinärendeniutredningmedsambandIsolering i14.4.5

disciplinären-utredningenunder ettintagen,KvaL kan§Enligt 50 av
År sådanförkravinfördes1976avskild.hållas en-tillfälligtde, som

medsyftetförnödvändigoundgängligen attdenrumsplacering att var
förtidenbegränsadesSamtidigtäventyras.skulle en-inteutredningen

enrumsplace-hade1975årUnderfyra dagar.till högstrumsplacering
isoleringsåtgärden. DettadominerandedenvaritKvaL50 §enligtring

tillgripitshadeenrumsplaceringdepartementschefen påenligttydde att
schablomnässigt.mindreellermer

motiven20 i1975762165anförde prop.Departementschefen s.
framgickdetsåändrasbordeKvaL50 § attavfattningenbl.a. att av

utrednings-detnäräntillämpasskulleintebestämmelsen annat avatt
kundeavskild. Såintagnedenhållanödvändigtskältekniska attvar

påträffats ihadenarkotikasprängmedel ellerfallet t.ex. omvara
hindranödvändigtutredningen atttillhänsynmeddetochanstalten var

varandra.medkommunicerafrånmisstänkta attintagnade varsom
skulleinteiinneslutningdepartementschefenanförde att enrumVidare

omständigheterna.påkallatisolering änsträngareinnebära avsom var
falldeFör1981.är attändradesKvaL även§i 50Bestämmelsen

placeramöjlighetanstaltenavskild i atthållaskundeinte gavsintagen
tillöverföringlämpligare ändethäkte, annanallmäntihonom varom

departementschefenanfördelagändringentill denmotivenIanstalt.
iplaceringförförutsättningarnabl.a.22198081:1 attprop. s.

tillräckligtdisciplinärendeutredningenunder ett varavskildhet av
departementschefenenligt attförekom manutformade. Detrestriktivt

avskiljanden,tillfälligavidförflyttningaroch dyralångafick företa
verkställakundesjälvainteanstaltervidbeslutatshade somsom

skulleKvaL50 §stödmedavskiltshadeåtgärden. Den avsom
Starkadisciplinärendet utrett.anstalten,till näråtervända varvanligen

vidhäkteiplaceringfördepartementschefenenligt atttaladeskäl
tillalternativanvändasfåborde ettavskiljandentillfälliga somsådana

departements-enligttordeanstalt. Något samröretillförflyttning annan
tillfälligmedoch intagnahäktadedemellanförekommaintechefen

Ändringendisciplinärende.iutredninggrundpåi häkteplacering av
ochmedborgerligaFN-konventionenstridaintedärförborde ommot

rättigheter.politiska

Perrnissionsmissbrukl4.4.6 m.m.

be-disciplinärkundeKvaL46 §lydelsenursprungligadenEnligt av
meddeladeellerordninganbefalldbrötdenstraffning åläggas motsom

anstalten,förseelser t.ex.innebar även utomvilketanvisningar, att
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permissionsmissbruk, kunde föranleda disciplinär bestraffning. Med
permissionsmissbruk bl.a. intagen avviker undermenas att permissio-

eller återkommer till anstalten efternen föreskriven tid och då kanske
Åri berusat tillstånd. 1976 begränsades tillämpningsomrâdet för

disciplinär bestraffning till förseelser den intagne begått inom anstalten
eller hannär befunnit sig under tillsyn anstaltspersonal.av

Som skäl härför anförde departementschefen prop. 197576: 165 att
permissionerna led i ansträngningarnaettvar underlätta denatt
intagnes anpassning i samhället, varvid kalkylerad risk förtogman en
permissionsmissbruk. Departementschefen ansåg det därför inte
förvånande intagna med alkoholproblem ibland berusadeom sig under
permissionen och till följd därav försummade inställa sig i anstaltenatt
inom föreskriven tid. Ett sådant misslyckande borde enligt departe-
mentschefen emellertid inte föranleda disciplinära åtgärder denutöver
påföljd låg i straffet inte ansågsattsom verkställt under den tidvara

den misskötta permissionen pågått.som En avhållande faktor för den
övervägde permissionsmissbruksom missbruk kunde medföraattvar.

hinder för eller senareläggning permission.av ny
Departementschefen ansåg tillämpningsområdet föratt disciplinär

bestraffning borde begränsas till fall då det med hänsyn till ordningen
eller säkerheten i anstalten nödvändigt vidta särskilda disciplin-attvar
medel. Så fallet dennär intagne befann sig ivar anstalten. Därmed
avsågs förutom det inhägnade anstaltsomrâdet även de fritidsområden
i anslutning till anstalten regelmässigt utnyttjades de intagna.som av
Disciplinära åtgärder kunde påkallade även dennär intagnevara
befann sig utanför anstalten stod under tillsyn anstaltspersonalmen av
såsom vid beledsagad eller bevakad permission.

14.5 Internationella regler behandlingenom av

intagna

Det i FN:s universella förklaring de mänskliga rättigheternaom
intagna kravet på domstolsprövning beslut frihetsberövandeav om
behandlas nedan i avsnitt 14.8. I detta avsnitt berörs FN:s och
Europarådets rekommendationer disciplinär bestraffning intagnaom av
i kriminalvârdsanstalt.

FN standard minimiregler för behandling interner:s är avseddaav
framhålla vadatt generellt god princip ochsom accepteras godsom

praxis vid behandlingen intagna och ledning anstalter. Be-av av
träffande disciplin och straff dessa bl.a. följande. Det skall i laganger
eller i regler utfärdade behörig administrativ myndighet vadav anges

disciplinbrott,utgör vilka slag straffsom kan tilldelasav som samt
längden därav. Vidare skall i lag eller i regler utfärdade behörigav
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sådantmeddelabehörigmyndighetvilken ärmyndighet attsomanges
bestämmelsermedenlighetistraffasfår inte änstraff. Intagen annat

Bestraffning fårmyndighet.behörigutfärdadeieller regleri lag av
innan hanskall,intagneförseelse. Dengånger förske tvåinte samma

för och haanklagashanförseelsevilkenunderrättatsstraffas, ha om
bestraffningKroppsligförsvar.sitttillfälle framläggalämpligthaft att

omänskligmörk cellplacering ibestraffning samteller grym,genom
disciplin-straff fördegraderande får tillåtasbestraffning inteeller som

åläggasfår inteinspärrningStraff s.k. attsträng utanbrott. genom
kandenneintygatskriftligenochden intagneundersökt attläkare

straff, kanvarjeförgällerstraff. Detsammasådantuthärda somett
hälsa.intagnesdenmenligt påinverka

medlemsstaternarekommenderarMinisterkommitté attEuroparådets
i de Euro-principernasig vägledaspraxis låtaochlagstiftningi av

delvisantagit. harDeministerkommitténfängelseregler,peiska som
Beträffande disciplinminimiregler.standardinnehåll FN:ssomsamma

FN:sföljandebl.a. utöverdebestraffningdisciplinäroch anger
disciplinärautföraförfår inte anlitasminimiregler. Intagnastandard att

vidförfarandet över-ochöverklagaRättenanstalten.åtgärder att
ellerinskrivna i lagbestämmelserföreskrivasskallklagande genom

kroppsstraff,bestraffning,Kollektivmyndighet.behörigutfärdade av
inhumanaallacellmörkplacering ibestraffning samt grymma,genom

bestraffning föranvändasfår intebestraffningarförnedrandeeller som
be-allisoleringBestraffningförseelser. samtdisciplinära annangenom

endastfår åläggashälsaintagensmenligt pâinverkakanstraffning som
iintagneden ärskriftligen intygarundersökningefterläkare attom

bestraffningen.tålastånd att

ändringtillförslagPåföljdsutredningens14.6 av

disciplinärbestämmelsernuvarande om
bestraffning

betänkandePåföljdsutredningens14.6.1

från anstaltFrigivningPåföljdsfrågorSOU 1991:45betänkandetI -
disciplinärintagenPåföljdsutredningenföreslog att somm.m.

avskild frånhållasellervarningtilldelasskulle kunnabestraffning
underlängstdockbestämd tid,under vissintagnaandra samman-en

PåföljdsutredningenföreslogVidare attsju dagar.hängande tid om
vissförordnabestraffningdisciplinär attmöjlighetnuvarande att som

tidstillägget,s.k.detverkställighetstiden,iskulle inräknasintetid
skulle slopas.
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Till stöd för sitt förslag anförde Päföljdsutredningen i huvudsak
följande. fannsDet behov disciplinära åtgärder, det kundeav men
ifrågasättas vilka disciplinära bestraffningar skulle förekomma.som
Kritik hade riktats möjligheten disciplinärmot bestraffningatt som
förordna viss tid inte skulle inräknas iatt verkställighetstiden. Ett
sådant förordnande innebar den intagne, han varit frihets-att trots att
berövad under den tid avságs, skulle avtjäna motsvarande längresom
tid i anstalt. Förordnandet skiljde sig enligt Päföljdsutredningen endast
semantiskt från tidstillägg. Det innebar i praktikenett rent att
anstalten, dvs. administrativ myndighet, beslutade frihetsbe-en om
rövande i form fängelsestraff. Med hänsyn till de långa tider detav
kunde frågabli ansåg utredningen detta stred de allmännaattom mot
principerna för beslut frihetsberövande. Europakommissionen hadeom
vid prövning beslut viss tid inte skulle inräknas iett verkställig-attav
hetstiden funnit det inte stred Europakoventionens bestämmel-att mot

domstolsprövning vid frihetsberövande. I det aktuella falletser om
gåtthade tidstillägget inte denutöver domstolen strafftiden.utmättaav

Detta skulle dock ofta kunna bli fallet för korttidsdömda. Dett.ex. var
enligt Päföljdsutredningen osäkert vad prövning enligt Europakon-en
ventionen skulle leda till-i sådant fall. Om den villkorliga frigiv-ett
ningen blev obligatorisk, vilket under övervägande i annatvar
sammanhang, skulle det redan vid domstillfället stå klart hur lång tid
den dömde skulle avtjäna i anstalt. I sådan situation kundeen man
enligt Päföljdsutredningens mening inte anlägga isynsättsamma som
det Europakommissionen prövade fallet. Om det blev obligatorisktav
med villkorlig frigivning skulle, enligt utredningen, de beslut om
tidstillägg fattades anstalterna strida konventionen.som motav

Päföljdsutredningen anförde anstalternas beslut tidstilläggatt om
visserligen kunde överprövas kriminalvårdsstyrelsen och därefterav
överklagas vidare till Kammarrätten i Jönköping. Om så skedde kunde

enligt Päföljdsutredningen inte påstå det slutliga beslutetman att om
tidstillägg inte domstol.prövats Det emellertid relativt ovanligtav var

beslut tidstillägg överprövades. Kammarrättenatt hade under årom
1990 behandlat cirka 150 mål disciplinär bestraffning, medan detom
totala antalet disciplinära bestraffningar år uppgick till 900.1samma
Flertalet fall kom under kammarrättens bedömning rörde tids-som
tillägg. Under budgetåret 19891990 hade förordnats cirka 6 000att
dagar inte skulle tillgodoräknas de intagna.

Päföljdsutredningen konstaterade anstalterna i realiteten hadeatt ett
bestämmande inflytande tidstilläggen.över Ett beslut tidstilläggom
gällde enligt 58 § andra stycket KvaL omedelbart, inte annatom
förordnades. Vid korta straff kunde det därför svårt fåattvara en
prövning i kammarrätten innan straffet avtjänat.var

En invändning nuvarande ordning avsåg beslutsfattandet.motannan
Den anstalt i det enskilda fallet beslutade tidstillägg sörjdesom om
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olämpligansågutredningenvilketbeslutsunderlaget, envaraföräven
tillgångsjälvtalansinföra utanintagnefick denpraktikenlordning.

biträde.någottill
tidstilläggenriktasPåföljdsutredningen även motenligtkundeKritik

verknings-fögauppfattadesanstaltspersonalerfaren somvilkasig,i av
tasskulle kunnaintagnedenönskan urallmänfanns attfulla. Det en

sambandiochbeteendetindisciplinära attdet manefterdirekttrafik
dettaEnligtinträffade.dettillorsakernabearbetakunnaskullemed det

inträffade.detefterlångtalltförtidenitidstilläggenkomsynsätt
verkligadenåtgärdervidta motmöjlighetfick inte attAnstalten
intagnestill denhänföraskundeoftavilkeninträffade,dettillorsaken

person.
Påföljdsutredningen attansåganfördadetbakgrundMot av

kravuppfyllde deintetidstilläggform somibestraffningdisciplinär av
frihetsberövande.frågadettillmed hänsynställas att omborde var

detslopas ävenPåföljdsutredningen omenligtbordeTidstilläggen
bestraffning.disciplinärformnågonkrävdesalltjämtvarning avutöver
möjlighetinföra attåterhandstill enligga närmast attansågsDet

andrafrånavskildintagenhållabestraffningtidvissunder ensom
till-knappastansågsbestraffningformertänkbaraAndraintagna. av

formersvåraförremediumtjäna avföringripanderäckligt att som
beteende.ordningsstörande

framstodsynpunktallmänpreventivdet frånanfördeUtredningen att
sådanEnintagna.övrigafrånfelandedenavskiljarimligt attsom

Avskiljandetinträffade.dettillanslutningividtas närakundeåtgärd
problemenbearbetafördet attsåutformas utrymmeborde att gavs

anstaltspersonalövrigochkontaktmanintagnesDenförseelsen.bakom
ochintagnedenmedkontaktintensivhaavskildhetenunderborde

disciplinäraförekommandeoftamedAnstalterproblem.hansbearbeta
intagnedenåtgärdermed motsärskildahabordeförseelser program

avskildheten.under
rimligEntiden.iavgränsasutredningenenligtbordeAvskildheten

någorlundahasidanâ ett av-intressetmellan attavgränsning enaav
debegränsaandradenåoch attbestraffningsmedelskräckande

maximitidenvar bestämmaintagnedenför attpåfrestningarnapsykiska
särskildabordetidstilläggetnuvarandedetförLiksomdygn.till sju

avskildhet.beslutupprepadevidgällatidsgränser om
åtgärder änandraiblandföranledde ävenanstaltMisskötsamhet i

omedelbarförekomDetKvaL.enligt t.ex.bestraffningardisciplinära
knall-s.k.verkställighet,restriktivmedanstalttillförflyttning mer
dessabeträffandelagstiftningenändraanledningNågon atttransport.

ochI 6följande.framhöllsDärvidföreligga.inteansågstransporter
anstalter,olikamellanfördelasskulleintagnadehurKvaL§§7 angavs

emellertidDetbeaktas.skullerymningsrisken varbl.a.varvid
iplaceradesoftaknalltransporteradesintagenuppenbart att somen
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anstalt med högre säkerhetsnivå.en Något sådant behov förelåg sällan
i dessa fall. Oftast rörde det sig nämligen misskötsamhetom änannan
försök till rymning. Det fanns enligt utredningen därför anledning att

återhållsam med sådana förflyttningar.vara Ett skäl knall-annat mot
transportema de ödelade denatt planeringvar gjorts för densom
intagne. Mot sådana taladetransporter också åtgärden ofta be-att
slutades innan utredningen kring det inträffade färdig. Eftersom detvar

fråga repressiv åtgärd,var ansåg Påföljdsutredningenom en detatt av
rättssäkerhetsskäl borde finnas tillförlitligt beslutsunderlag.ett Samma
beviskrav borde gälla i dessa fall i fråga disciplinära åtgärder.som om

14.6.2 Remissbehandlingen Påföljdsutredningens förslagav

Påföljdsutredningens harförslag varit föremål för remissförfarande,
varvid nio remissinstanser uttalat förslaget isoleringvar mot om som
disciplinär bestraffning, medan sju kan ha tillstyrkt. Beträffandeanses
de disciplinära åtgärderna intagna i kriminalvårdsanstaltmot framkom
bl.a. följande under remissbehandlingen.

Riksdagens ombudsmän ansåg särskilt för dematt avtjänadesom
långa straff kunde det sig föga avskräckandete deras frigivningom
senarelades några dagar. Inte minst humanitära skäl talade dock mot

återinförandeett isoleringsstraffet.av
Hovrätten för Västra Sverige anförde bl.a. följande. Tidstillägg

utgjorde form ytterligare frihetsberövande.en Det ingickav emellertid
naturligtett i det frihetsberövandesom moment hade sin grund isom

det domstolen bestämda fängelsestraffet.av Om tidstillägget höll sig
inom för den domstolenramen utmätta strafftiden kundeav det därför
inte strida Europakonventionen.anses mot Hovrätten kunde inte
ansluta sig till vad utredningen på denna ettpunkt anfört att annatom
synsätt motiverat för det fall reglernavar Villkorligatt frigivningom
blev obligatoriska för alla. Häremot talade bl.a. den villkorligaatt
frigivningen relaterad till strafftiden, och vid beräkningenvar dennaav
fanns det uttryckligt författningsstöd för beakta tidstillägg.att Den
dömde fick alltså inte heller med de utredningen skisserade reglernaav
någon absolut rätt hur hanatt, skötteoavsett sig under anstaltstiden,
bli villkorligt frigiven vid tidpunkt kunde räknas framen direktsom
med ledning domstolens straffmätning. Vidareav fanns det enligt-hovrätten tillrätt domstolsprövning i förvaltningsrättslig ordning ettav
beslut tidstillägg. Att dennaom rätt utnyttjades i endast begränsad
omfattning utgjorde inte något skäl för ifrågasättaatt systemets
förenlighet med Europakonventionen. Hovrätten ansåg utred-att-ningen inte hade någon övertygandegett argumentering för förslaget

generelltatt övergå från tidstillägg till isolering disciplinär be-som
straffning. Hovrätten avstyrkte därför tidstillägg avskaffadesatt som
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grundisoleringsstraffhovrättenövrigt ansågdisciplinstraff. För att
borde användasundantagsvisintedestruktiva karaktär ändess annatav

skyddsåt-bordenormaltdetbestraffning utan att som ensessom en
gärd.

gälldesåvittövervägandenainstämde itingsrätt,Köpings som
avskaffa tidstilläggetförslagetsig bakomställdetidstillägg, att som

Även ingripandebehövdes någondetbestraffningsform. merom
förslagettingsrättenavstyrktevarningbestraffning attändisciplinär

anförts förhadetidsinisoleringsstraffet. skälDe attåterinföra som
fortfarande.tingsrättengällde enligtavskaffa det

frigivningenvillkorligasåväl denanfördeRiksåklagaren somatt om
obligatoriskautformasskullefrigivningspermissionmed somett system

bestämmelsenbehållaskäldetfannsavkortningförformer omatt
möjlighethänseende hainte i någotanstaltstiden. Attförlängning av
längdanstaltstidenspåverkamisskötsamhetintagenslåta varatt en

Mediden delen.avstyrktesFörslagetfelaktigt.pedagogisktochsakligt
detriksåklagarenansåghade uttalatutredningen atttill vadhänsyn

frågor.i dessabeslutsformernaövervägaanledning närmarefanns att
möjlig-skulleförslagetenligtanfördeKriminalvårdsnämnden att

ochutgåbestraffningdisciplinärtidstilläggtillämpaheten att som
förradetonda tingtvåviss tid.under Av attisoleringmedersättas var

denavsågtidstilläggethade anförtsskälföredra. De motsom
bestämtsden tidsramstraffmedförde utöverdetsituationen ett somatt

Vid dessastraff.gälla kortakommakunde närmastdomen. Dettai att
fallövrigaförekomma. Iåtgärd intedisciplinärtidstilläggborde som

mycket litenstrafftidsöverskridandeförriskentorde menett vara
utredningensavstyrkteNämndenspärregel.påkalladockkunde en

delen.i denförslag även
Övervakningsnämnden behovfannsdetBorås ansågi ettatt meraav

kundetidstilläggvarning. Motingripandedisciplinärt änverksamt
enbartmyndighet inteadministrativinvändasnämndenenligt att en

beslutsunderlaget.försörjdeocksåfrihetsberövandebeslutade utanom
isolerings-i formbestraffningdisciplinärmedheller ordningInte aven

hadeförfarandeinvändningsfri. Dettanämndenstraff enligtvar
skadeverkningar. Detallvarligatillhänvisningmed1976övergivits år

dis-användasbordeisoleringtveksamtnämndenenligt somomvar
tidigarebakom dethade legatbetänkligheterStarkaciplinstraff.

bordeUtredningbestraffning.disciplinärisoleringavskaffandet somav
därEttundanröjda.betänkligheter systerndessahuruvidaske var

beslutöverprövadedirektövervakningsnämnddomstol eller om
nuvarandedenbetänkligheternaundanröjatordetidstillägg mot

avstyrktes.till förslagetBifallordningen.
beslutandelenutifrånanfördedomareförbundSveriges att om

denkundeJönköpingitill kammarrättenöverklagadestidstillägg som
tidstilläggaccepterade dehuvudsakiintagnadras de somslutsatsen att
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utsträckningkarrunarrättenanstalterna beslutade I vilken ändradeom.
de överklagade besluten hade inte undersökts. Mot denna bakgrund
föreföll det betänkligt avskaffa tidstillägg disciplinär påföljd.att som
Förbundet å andra sidan medvetet nuvarande regler kundeattvar om
strida Europakonventionens bestämmelser domstolsprövningmot om
vid frihetsberövande.

Kammarrätten i Jönköping anförde tidstillägget inte kundeatt
disciplinär åtgärd och detta för de flesta intagna tordeattavvaras som

sig ingripande åtgärd någrate dagars isolering.änsom en mer
Rättssäkerheten skulle enligt kammarrätten kunna tillgodoses attgenom
beslut tidstillägg överprövades övervakningsnänmden.om av

Kriminalvårdsstyrelsen anförde bl.a. följande. Det kunde riktas en
mängd invändningar nuvarande ordning med tidstillägg. Emellertidmot
kunde det anföras principiella betänkligheter också isolerings-mot
straffet. Det rådde enighet placering i häkte olämpligtattom var av
såväl principiella resursmässiga skäl. Indisciplinärt uppträdandesom

den föranledde bestraffning ledde normalt till förflyttningartav som
till sluten institution eller avdelning. Ytterligare åtgärder bleven mer

dubbelbestraffning och borde inte förekomma.typ Styrelsenen av
delade uppfattningen det kunde finnas anledning vid upprepadeatt att
eller särskilt svåra former ordningsstörande beteende hålla denav
felande avskild från de medintagna. Detta borde emellertid främst ske
utifrån säkerhetsaspekter. Kriminalvården höll på utvecklaatt ett

med positiva förstärkningar respektive negativasystem konsekvenser
kunde fungera sanktioner, vilket på sikt kunde motverkasom som

indisciplinärt beteende.
Brottsförebyggande rådet ansåg tidstilläggen inte uppfyllde deatt

krav kunde ställas med hänsyn till faktisktde kunde jämställasattsom
med frihetsberövanden. I och för sig kunde det enligt rådet finnas
behov i stället återinföra isoleringsstraffet i modifierad form.att enav

kundeDet enligt rådet emellertid ifrågasättas det farms tillräckligaom
för bearbeta de bakomliggande problemen till det indis-attresurser

ciplinära beteendet och eventuella skadeverkningar isoleringenom av
därigenom kunde undvikas.

Föreningen och assistenterstyresmän inom kriminalvården anförde
bl.a. följande. Förslaget delvis de disciplinära tidstilläggenersättaatt
med isoleringsstraff tillstyrktes för riksanstaltema. Tidstillägg var
verkningslöst för de långtidsdömda. Reaktionen på felaktigtett
beteende borde i stället ske i direkt anslutning till förseelsen. För de
intagna i lokalanstaltema med sina ofta korta fängelsestraff hade
tidstilläggen omedelbar och kännbar effekt. Om isoleringsstraffeten
infördes, skulle det uppstå problem i främst de anstalterna,öppnastora
eftersom de saknade för hantera sådan ordning.attresurser en
Förslaget, skulle leda till ökade och personalkostnader,transport-som
avstyrktes därför. Föreningen föreslog olika regler för lokalanstalter
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förbehållasbordetidstilläggmedordningNuvaranderiksanstalter.och
isoleringsstraffmedanriksanstaltema,och de öppnalokalanstaltema

riksanstaltema.slutnaför deinförasborde

förslagPåföljdsutredningensbehandlingSenare14.6.3 av

användningutvidgadpropositionen avanförde, iJustitieministern om
remissutfallet13,109199192: att avsamhällstjänst prop. s.

blandatåtgärderdisciplinära menförslag varPåföljdsutredningens om
utformningenochlämpligheten avFrågannegativt.övervägande om

lättintejustitieministemenligtbestraffningssystemdisciplinärt varett
remissutfallet,negativaövervägande vartill detMed hänsynlösa.att

ändring.någonföreslåbereddintedåhon att

någrakriminalvårdsanstal-frånSynpunkter14. 7

ter

kriminalvårdsanstalterflerafrånstudiebesökvåraunderharDet
disciplinäragäller densåvittordningnuvarandekritikframförts mot

straffverkställig-iinräknasskalltid intevissinnebäråtgärd attsom
intefleraslagdetta varaåtgärder avDisciplinära ansesheten. av

fängelsestraff. Dehelt kortänådömts ettdeneffektiva mermot som
vidförränkännbaraintebliråtgärdsådanverkningarnafaktiska enav

Medskett.haskullefrigivningvid vilkentidpunktframtida annarsden
tydligintagnedenförnågonfinnsintesåledesdettillhänsyn att

verkningar,åtgärdensdisciplinäraoch denförseelsenmellankoppling
be-disciplinärvidavseendenågot störreofta inte endennefäster

straffning.

domstolsprövning beslutpå omKrav14.8 av

frihetsberövande

Kriminalvårds-nämnda lag58 §enligtmeddelas avKvaLenligtBeslut
och§34enligtanstaltsåvitt vistelse utomstyrelsen, avserutom

Kriminalvårdssty-harKvaF19 §stödMedfrigivningspermission. av
bestraffningardisciplinärabeträffandebeslutanderättendelegeratrelsen
kriminalvårds-Närkriminalvårdsanstalterna. annanförchefernatill

beslutdisciplinärtmeddelatharKriminalvårdsstyrelsenmyndighet än
andra§61enligtskall,KvaLpunktenandrastycketandra§47enligt

Kriminalvårdsstyrelsen,för somanmälasomedelbartbeslutetstycket,
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därvid äger rätt ändra detsamma.att Den disciplinbeslutet angårsom-
får överklaga detta till Kriminalvårdsstyrelsen. Beslut sistnämndaav
myndighet kan den intagne överklagas till Kammarrättenav i Jönkö-
ping. Besvär över kammarrättens beslut prövas Regeringsrättenav
endast Regeringsrätten har meddelatom prövningstillstånd.

Bestämmelserna delegering och anmälningom beslut meddeladeav
delegation erhöll nuvarande lydelseper i januari 1991. I förarbetena

till bestämmelserna prop. 198990: 154 22-27 uttalades bl.a.s.
följande. Nya grundläggande principer för decentralisering av
beslutsbefogenheter inom kriminalvården hade lagts fast riksdagen.av
Dessa innebar bl.a. beslut i klientärendenatt i utsträckning bordestor
fattas lokalt, medan ärenden särskilt kvalificerat slag framdelesav även
borde handläggas Kriminalvårdsstyrelsen. Det fannsav anledning att

uppmärksam på hur rättssäkerhetenvara för den intagne påverkades av
besluten fattadesatt på lokal nivå. Den intagne hade möjlighet hosatt

Kriminalvårdsstyrelsen överklaga beslut fattatsett tjänste-som av en
med stöd KvaL eller KvaF.man Ett sådant beslutav kunde ändras av

styrelsen, även den intagne inte hade överklagat.om Styrelsens beslut
kunde överklagas till kammarrätten. Härigenom det från rättssäker-var
hetssynpunkt betryggande ordning besluten skulleatt anmälas för

styrelsen i stället för tidigare underställas.som
Den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna anger
vissa begränsningar för i vilka fall frihetsberövanden får ske. I artikel
5:1 i konventionen följande.anges

Envar har tillrätt frihet och personlig säkerhet. Ingen må berövas
sin frihet i följande fallutom och i den ordning lagen före-som
skriver:

dåa någon berövadär sin frihet efter fällande dom behörigav
domstol;
b då någon lagligen är arresterad eller eljest berövad sin frihet
antingen med anledning han underlåtitatt uppfylla domstolsav att

lagligen givna föreläggande eller i ändamål uppnå fullgörandeatt av
någon i lagen föreskriven skyldighet;
c då någon lagligen är arresterad eller eljest berövad sin frihet för

ställas inför behörigatt rättslig myndighet såsom skäligen misstänkt
för han förövat brott,att eller detnär skäligen nödvändigt föranses

förhindra honomatt begå brott elleratt undkommaett efteratt att
ha gjort detta;
d då underårig lagligt besluten berövadär sin frihetgenom för att
undergå skyddsuppfostran eller då han lagligen berövadär sin frihet
för inställas inför behörigatt rättslig myndighet;
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förhindrandefrihet tillberövad sinlagligendå någone är av
sinnessjuk,emedan hansjukdom eller ärsmittosamspridning av

eller lösdrivare;drogerhemfallen missbrukalkoholist, av
frihet tillberövad sinarresterad eller eljestf lagligendå någon är

elleri landetobehörigen inkommerhanförhindrande ettatt somav
utlämnande.ellerutvisningförfarande för hansled i

svårafrihetsberövanden,formerfinns attsvenskI rätt ansessomav
åtgärd,sådanEnkonventionenseuropeiska mönster.denin ipassa

konventionens ärin i mönster,naturligtinte på något sätt passarsom
vissinnebärkriminalvården,tidstillägget inomdisciplinära attdet som

meddelas,beslutSådanaverkställighetstiden.iskall inräknastid inte
chefen för denförsta instansföregående, ii detsåsom nämnts av
innebärakanplacerad. Dettadär den intagne attanstalt är enanses

tilläggsstraff i formtilldomstol dömermyndighet ettän avarman
13beslut denKommissionensEuropakommissionenfrihetsberövande.

åtgärdsådanfunnitemellertidhar12613861988, måloktober vara
intedömde avtjänarstraffet dentotalalänge detförsvarbar så som

straffet.utdömdadomstolöverstiger det av

överväganden lag-53-57förslagoch14.9

förslaget

bestraffningdisciplinärförFörutsättningarna14.9.1

märmi-oftaförekommerkriminalvårdsanstalternaiintagnaBland de
med-med sinatillsigförsvårtharskor att samvaronanpassasom

tvångssiruationibefinner sigdeomständighetenmänniskor. Den att en
iblandmedförsällskapväljafrittmöjligheterbegränsademed att

människorFrågahänseende. äri dettasvårigheterytterligare somom
ganskadärförförekommerDetsamhälletshar brutitredan mot normer.

anstalterna.iordningensvårighetsgradskildaförseelserofta motav
Även anstalternaitillvaron attunderlättaförsöker genomom man

detskötsamhet,belöna ärochproblempersonligade intagnasbearbeta
åtgärder.disciplinäratillgripasibland kunnamåsteofrånkomligt detatt

meddeladeellerordninganbefalldbryter an-intagenOm moten
be-disciplinärförgrundgällandeenligt rätt,bör, liksomvisningar

felandedenanledningdet attFinns antaföreligga. attstraffning
bestraffningtillsägelse böranvisning ellerrättelsekommer att ta av

bestraff-Är beskaffenhetsådanförseelsen attemellertidunderlåtas. av
inomsäkerhetenellerordningentillhänsynpåkalladning är av

åtgärd.tillräcklignågontillsägelse inteelleranvisninganstalten, utgör
rättssä-frågaocksåbestraffning ske. Det ärfall skallsådantI omen
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kerhet tillämpningen disciplinärtatt präglas kon-ett systemav av
sekvens och lika behandling. Av den anledningen går det inte att

medöverse disciplinära förseelser på alltför diskretionära grunder.
Liksom hittills bör bestraffning kunna ske för förseelser den intagne

begått under tid han befunnit sig i anstalt eller stått under tillsynen av
personal inom kriminalvården. Vi emellertid tillämpningsom-attanser
rådet för det disciplinära bör utvidgas till vad gälldesystemet som
fram till år 1976 och sålunda omfatta också förseelser den intagnesom
begått han mednär tillstånd vistats på hand utanför anstalten.egen
Bakgrunden till vårt förslag följande.är

Permissionsmissbruk och liknande medför enligt de tillämpnings-
föreskrifter för verkställigheten gäller regelmässigt kvalifika-attsom
tionstiden för permission påverkas. Ibland får missbruket ocksåny
andra från den intagnes synpunkt negativa följder. De åtgärder som
sålunda vidtas har för de intagna klart disciplinär innebörd. Renten
objektivt det oftastär också svårt uppfatta dem på något sätt.att annat

hävdaAtt senarelagd permission eller någonatt för denen ny annan
intagne negativ åtgärd skulle påkallad enbart behandlingsskälvara av
framstår i många fall krystat. Som utvecklas inärmare detsom
följande föreslår vi senareläggning permissioner och vissa andraatt av
åtgärder formellt bara får motiveras behandlings- ellersom nu av
säkerhetsskäl skall ingå i differentierat disciplinärt sanktions-ett mera

Det i vissär mån fråga rättssäkerhetsystem. saker och tingatten om
Åtgärdersin benämning.rätta i realiteten vidtas dis-ges som av

ciplinära skäl skall inte påstås något Med detta synsättannat.vara
framstår det naturligt de konsekvenser följer på förseelserattsom som

begåtts i samband med permission eller medgiven utevistel-som annan
inryms i det disciplinära sanktionssystemet.se
Till detta kommer ytterligare skäl. Frågan utformningenett om av

institutet villkorlig frigivning f.n.övervägs Straffsystemkommittén.av
Enligt direktiven för denna kommitté skall särskilt kriterierövervägas
för villkorlig frigivning enligt fakultativa regler. Den intagnes
uppförande under anstaltstiden bör kunna in vidvägas bedömningen av
vid vilken tidpunkt frigivning skall ske, dock på sådant detsättett att
inte kan uppfattas dubbelbestraffning för förseelser redansom en som
medfört sanktioner i ordning. Vi har haft samråd med Straffsys-annan
temkommittén. Därvid har frågan hur förslag rörande denettom
villkorliga frigivningen skall utformas inom kommittén lämnats öppen.

harDet emellertid framkommit där tidpunkten föratt ett systern,om
frigivningen beroendegörs den intagnes uppförande, skall kunnaav
utformas så risken för dubbelbestraffning undanröjs,att måste det klart
kunna utredas vilka åtgärder disciplinär vidtagits dennatur motav som
intagne under verkställighetstiden. Det ocksåär denna anledningav
viktigt reaktioner permissionsmissbrukatt och andra förseelser imot
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sanktionssyste-disciplinäradetin iräknasutevistelsermedsamband
met.

medgivnamedsambandiförseelserbaraomfattarförslagVårt
såledesrymning kanmedsambandinträffar iVadutevistelser. ensom
skall isanktionssystemetdisciplinäraDetdisciplinärt.bestraffasinte

denförseelser. Omdisciplinärai frågabaratillämpasprincip om
polisanmälanskallgärningbrottsliginnefattarmissförhållandeintagnes

brottet äruppenbartheltdetbara är attunderlåtasfårDettagöras. om
verkställspåföljdtill den attförhållandeibetydelseringa somsåav

enligtskallnarkotikamedbefattningOlovligefterges.kommeråtal att
polisanmälan.föranledaalltiddockmeningvår

meddelas i närabestraffningdisciplinärbeslutviktigtDet är att om
förseelsen.tillanslutning

sanktionssystemdifferentieratEtt14.9.2

sanktionegentligaendabestraffningssystemet,disciplinära varsDet
kriminalvårdenanställda inomkritiseratshartidstillägget,utgörs avav

kritikenEnligt ärbeteende.intagnasdeeffektringahaför att
tidvissförordnandeför attokänsligalångtidsdömda ett omdesärskilt

Effektenanstalt.iverkställd ettsåsomdemtillgodoräknas avskallinte
inte ivanligenlångtidsdömdaför deinträderförordnadesådant

frigivningdåtidpunktvid denförseelsentillanslutning utan senare
pedago-därmed itidstilläggetdisciplinära tapparDetskett.skulle ha

dessgällersanktion äventidstilläggetKritikenvärde.giskt mot som
sanktionenhävdatsharkorttidsdömda. Det attfrågaitillämpning om

enligtåtagandenstridifrihetsberövande motkan utgörafallvissai ett
anledningdetfinnsbakgrunddennaMotkonventioner.internationella

före-börbestraffningdisciplinärformervilka somöverväga avatt
kriminalvården.inomkomma

Varning

varningtilldela någonbestraffningdisciplinärsåsomMöjligheten att
skallvarningSkälsanktionssystem. mot attflertaletinomförekommer

meningvårenligtföreliggerkriminalvårdeninomtilllämpaskunna
inte.

åtgärdasliksombörförstagångskaraktärförseelser nuLindriga av
ingående iskall, såsomvarningEntillrättavisningar.informellamed

ochutrednings-tyngd. Detha störresanktionssystemet,formelladet
be-disciplinärförkräverrättssäkerhetenbeslutsförfarande som

allvarsakensinpräntasHärigenomtillämpning.måstestraffning äga
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för den intagne samtidigt det markeras kännbartsom att ett mera
ingripande kan bli aktuellt indisciplinärt beteendeettom upprepas.

Varning inteutgör tillräckligt ingripande reaktionen svåraremot
förseelser. Ny varning bör inte tilldelas intagen tidigareen som varnats
efter förseelse likartat slag.en av

Tidstillägg eller förordnande viss bestämdatt tid inte skall
inräknas i straffverkställigheten

Nuvarande möjlighet förordna vissatt bestämd tidatt inte skall
inräknas i straffverkställigheten innebär faktiskt den intagnerent att
skall vistas motsvarande längre tid i anstalt. Sådant förordnande
kommer därför i det följande benämnas tidstillägg.att

Det förekommer, såsom tidigare nämnts, kritik bestraffning imot
form tidstillägg på den grundenav de långtidsdömdaatt inte fäster

Ävenavseende vid sådan bestraffning. beslut tidstilläggettom om
meddelas kort tid efter aktuell förseelse, medför det inte någon faktisk
effekt förrän vid den tidpunkt dennär intagne skullesenare ha frigetts. iFör långtidsdömda med lång återstående strafftid medför beslutett

tidstillägg inte någon kännbarom effekt i anslutning till sigvare
förseelsen eller disciplinbeslutet. Bestraffningsformen därför itappar
pedagogiskt värde för dessa. För korttidsdömda eller intagna med kort
kvarstående strafftid förhåller det sig annorlunda. Med hänsyn till att
tidpunkten för deras frigivning är förestående,nära inträdermera
disciplinbeslutets effekt tidigare och således tydligare kopplingger en
mellan förseelse och bestraffning. Det disciplinära tidstillägget torde
därför enligt vår mening kunna verkningsfullt för vissa intagna.vara
Med hänsyn härtill föreligger det inte tillräckligt starka skäl för att
generellt slopa tidstillägget på grund bristande effektivitet.av

Bestraffning tidstillägg kan ifrågasättasgenom även utifrån
beslutsordningen. Enligt europakonventionen skall beslut frihetsbe-om
rövande fattas domstol. Beslut tidstillägg fattasav emellertidom av
anstaltsledningen, dvs. administrativ myndighet. Omen beslutett omtidstillägg inte överklagas, kommer någon domstolsprövning inte att
ske. Medför icke överklagatett beslut tidstillägg den intagneom att
skall vistas längre tid i anstalt än i den brottmålsdomsom anges somligger till grund för straffverkställigheten, får administrativ myndig-en
het ha beslutat frihetsberövande.anses Dettaom står enligt vår
uppfattning i strid med europakoventionens krav på beslutatt omfrihetsberövande skall fattas domstol. Möjligheten för administrativav
myndighet beslutaatt tidstillägg bör därför begränsas.om Beslut om
tidstillägg bör få meddelas endast den kan bli föremål försom
Villkorlig frigivning. Vidare skall enligt vår mening beslutett om
tidstillägg i det enskilda fallet inte få medföra den intagne vistasatt
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skulle ha gjort han avtjänat hela dettid i anstalt hanlängre än om
fängelsestraffetådömda i anstalt.

Straffsystemkommitténnärvarande pågår inomFör översynen av
redovisats har kommit-för Villkorlig frigivning. Som tidigarereglerna

i vad mån den intagnesbl.a. till uppgifttén därvid övervägaatt
för fakultativ Villkorliguppförande skall inverka tidpunkten en

effektdisciplinpåföljd sådan påTidstillägget får såsomfrigivning.
disciplinförseelse medför tidstillägg,frigivningssituationen. Om etten

dubbelbestraffning låtadet därför innebäraskulle att sammaen
senareläggningför ytterligareläggas till grundförseelse aven

uttalats vidvi det och ocksåfrigivningen. Detta betyder ser somsom
för lagstiftningensStraffsystemkommitténsamråd medvårt att man

idåligt uppförande siglåtavidkommande måste välja tarettatt som
disciplinärende ellerbli beaktad idisciplinförseelseuttryck i etten
villkorlig frigivning.frågansamband med prövningenförst i av om

fårreaktionen på förseelserviktigtuppfattning detVår ärär attatt
framtida frigivningsprövning.tillomedelbart och inte anståkomma en

bestraffningsformerYtterligare

i det föregående,till tidstillägget, nämnts ärMed hänsyn att som
verkstäl-långtidsdömda i börjanbeträffandeverkningsfulltmindre av

korttidsdömdabeträffande vissafrågakan komma ioch inteligheten
disciplinär bestraffning.förytterligare formerdet behovföreligger av

sitt bostadsrumföremål iinneha vissaintagenFörbud för att

en begränsad tidunderdisciplinär bestraffningform ärEn attav
utrustningföremål eller vissvisstinneha slagförbjuda intagen att av

ifrånta honomtidunder viss rättenbostadsrumi sitt attatten annan
bestraffningarDylikatidningar.litteratur ochbostadsrummet inneha

effektiviteten därav, delsvi betvivlarföreslå, dels därförvill vi inte att
otidsenliga.framstårframför deoch allt emedan som- -

intagenersättning tillekonomiskAvdrag på

jämtegrundersättningerhållerackordsarbetedeltar iIntagen som
yrkesinriktat arbetestudier elleriackordsersättning. Deltar intagen

Vidtilläggsersättning.grundersättning jämteerhållerackord hanutan
intagne endasterhåller denarbetslöshetolycksfall ellersjukdom,t.ex.

Även sjuksköterskatandläkare,läkare,vid besök hosgrundersättning.
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eller vid deltagande i kollegium, förtroenderåd och andra samverkans-
erhåller han endast grundersättning.organ

Enligt Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter arbets- och studie-om
ersättningar till intagna KVVFS 1992:2 utgår inte ersättning till
intagen medverkavägrar i anvisad verksamhet elleratt intesom som
får delta i verksamheten. PMI 1992-12-10 från Kriminalvårdsstyrelsen
anförs beträffande arbets- och studieersättningar till de intagna bl.a.
följande.

Av föreskrifter följer ingen ersättning utgår till intagenatt som
delta ivägrar anvisad verksamhet arbetsvägran.

Ersättning utgår heller inte till intagen, passivitetsom genom
ocheller olämpligt uppträdande förhindrar verksamheten. Detta är
ingen skillnad vad gäller enligt de gamlamot ersättnings-som
reglerna.

Ersättning utgår heller vid förhör, placering enligt 23 eller
50 §§ KvaL eller vid liknande åtgärder.

Löneavdrag förekommer disciplinåtgärd i andra sammanhang isom
samhället. Några invändningar föreligger enligt vår mening inte mot

likartad bestraffningsform införs föratt de intagna. Föreliggeren
grund för disciplinär bestraffning bör således kunna förordnas att
ersättning till intagen skall reduceras för visst bestämt antal dagar,
högst 30, under vilken han fullgör anvisad verksamhet. Därvid
inräknas inte de dagar då den intagne enligt vad redovisatssom ovan
på grund arbetsvägran inte berättigad tillär ersättning.av m.m.

Förbud vistelse anstalt.mot utom

Det är enligt nuvarande förhållanden vanligt permissioner,att som en
följd disciplinförseelse, senareläggs eller uppskjuts på obestämdav tid.
Detta uppfattas den intagne ofta bestraffningav ävensom en om
senareläggningen permissioner formellt motiveras behandlings-av av
eller säkerhetsskäl. Med hänsyn till förfarandet i verkligheten äratt

dendirekt föranlett intagnes förseelser bör senareläggningav av
riktpunkten för permissionema uttryckligen betecknas dis-som en
ciplinär bestraffning. En sådan disciplinär bestraffning skall kunna
omfatta frigâng,även utevistelse för behandling eller fritidsaktiviteter.
Det får utifrån omständigheterna i det enskilda fallet göras en
individuell prövning vilka former utevistelse lämpligen skallav av som
omfattas disciplinär senareläggning.av en

Den omständigheten intagen disciplinär bestraffningatt en som
påförts kvalifikationstid för vistelse anstalt medför inteny hanutom att
efter kvalifikationstidens utgång har ovillkorlig tillrätt utevistelse.en
Hans framställning permission eller utevistelse får därefterom annan
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säker-ochbehandlings-olikadeutifrånsedvanligt sättpåprövas
fallet. Denenskildai detgällandesigkan görahetsaspekter som

utevistel-ellerpermissioninnebärbestraffningen annanattdisciplinära
vägraskommer rentutgångkvalifikationstidens att avdenföre nyase

skäl.disciplinära

anstaltelleravdelningtillFörflyttning annan

disciplinärmedsambandiintagenovanligt eninte attDet är en
ellerknalltransports.k.anstalt annantillförflyttasförseelse annan

slutentillfrån öppenförflyttningenoftaskerfallsådanaIavdelning.
ellerbehandlings-Även förflyttning utgörsådan enanstalt. om en

bestraffning.oftaintagnedendenuppfattassäkerhetsåtgärd, ensomav
grund isinharförflyttning enuppfattningvår somattDet är en

bestraffnings-betraktasbörformelltocksåförseelse som endisciplinär
igenomförsknalltransportermedföraintebörförslag attåtgärd. Vårt

förtalarmycket stordetfinnsTvärtomutsträckning somänstörre nu.
denfalldetIanstalter.mellanförflyttningargällerdetrestriktivitet när

genomföran-dettastordebehandlingsprogramnågotgenomgårintagne
kanVidareanstalt.tillförflyttasintagnedenförsvåras, annande om
flyintagnedenhos atttendenstidigareförstärkaförflyttning enen

ocksåmedföranstalttillförflyttningproblem. Ensina annanundan
inte pågäller sammaDet sagtsförkostnader transport. nusomextra

anstalt.inomavdelningtillförflyttning sammadisciplinär annansätt en

bostadsrumintagnesi denEnsamvistelse

avskildhållasnärvarandefår förfängelsestraffverkställerDen som
han påkanKvaL§18Enligtföljande fall. egeniintagnaandrafrån

stödmedintagen,säkerhetsskäl får avAvifå arbetabegäran enrum.
kanAvskildhet ävenintagna.andrafrånavskildhållasKvaL,20 §

störapåverkafrån attintagenhindra att annanförförekomma att
berusnings-finnsanstaltenidettillmedverkafrån attordningen, att

förutsättningarvissaUnderintagen.ofredafrånmedel och att annan
ellerrymningförriskföreliggerdetavskild,hållasintagenkan om

benägensärskilt atthan ärbefaraskandet attfritagning samt om
Uppträderkaraktär.allvarligverksamhetbrottsligfortsätta aven

iordningenberusningföljdtillhaneller störvåldsamt avintagen
intagna.andrafrånavskildhållasKvaL,§23enligthan,fåranstalten
intagenKvaL,50 §enligtfår,disciplinärendeutredningenUnder ettav

syftetförnödvändigtoundgängligen attdetmån äri denavskildhållas
Åtgärden fallsistnämndaifårskall äventyras.inteutredningenmed

dygn.fyratid änlängreunderbeståinte
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Även förutsättningarna för placeringom i avskildhet inte är
uppfyllda, kan det vid vissa fall disciplinförseelse finnas behovav av

kunna hålla den felandeatt avskild från andra intagna. Som exempel
kan sådan åtgärd lämpligen intagennär underlåtervara iakttaen att
sysselsättningsplikt. Därigenom förhindras intagna arbetsvägraratt som
under arbetstid vistas på bostadsavdelningen och ägnar sig kortspel

ieller liknande.
APlacering i avskildhet eller s.k. isolering har kritiserats såsom en

inhuman åtgärd, kan medföra skadeverkningar.som Därvid torde manha utgått från placering iatt avskildhet tillgåren på så sätt denatt
intagne överförs till särskilt inrättad isoleringscell.en En ordning där
den intagne, i stället för placeras i någotatt härför särskilt inrättat

under begränsad tid åläggsrum, ensamvistelseen i sitt lästa bostads-
inger inte lika allvarliga betänkligheter.rum, Vid vistelse ien

bostadsrummet har den intagne nämligen alltjämt tillgång till de
tillhörigheter disponerarhan vanligen över. Dessutom det, iär fallvart
i sluten anstalt, brukligt den intagne låses in iatt sitt bostadsrum under

En sådan inlåsningnatten. även dagtid under några dygn torde normalt
inte medföra någon påtagligare risk för skador. Vi för övrigtanser att
betänkligheterna ensamplacering framstårmot betydligt överdrivnasom

bakgrund flertaletmot de intagnaatt kan kommaav i fråga förav som
sådan disciplinåtgärd har erfarenhet i samband med häktningatt haav
varit isolerade under avsevärt svårare betingelser.

Mot bakgrund det anförda bör intagen disciplinärav be-som en
straffning kunna åläggas ensamvistelse i sitt bostadsrum. Disciplinär
bestraffning i form ensamvistelse i den intagnes bostadsrumav bör inte
få överstiga tio dygn, vilket sammanfaller med den tid inom vilken
placering i avskildhet enligt 20 § KvaL för närvarande skall omprövas.
Om det föreligger anledning den intagne kananta kommaatt att ta
skada sådan ensamvistelse får disciplinärav bestraffning inte ske i
denna form. Kontaktmannen bör samtal med den intagne undergenom
hans ensamvistelse förmå honom sig tillatt ordningen ianpassa
anstalten.

Vi medvetnaär inte alla anstalteratt inrättadesärom så att ensam-
vistelse i bostadsrummet framstår praktiskt tillämplig sanktions-som en
form. Detta bör inte hindra sanktionsformen fåratt komma till
användning vid de anstalter där det lämpligt.är

14.9.3 Kombination disciplinära påföljderav

Det föreligger inte något hinder kombinera olika disciplinäramot att
påföljder. Dock faller det sig naturligt inte kombinera varningatt med
någon disciplinär påföljd. Däremot kan detannan emellanåt föreligga
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senareläggningdisciplinärkombinerakunnabehov avatt enav
varning.bestraffningdisciplinär änmed någonutevistelse annan

bestårdubbelbestraffni-ngundvikamening börEnligt vår somman
fårbestraffningdisciplinär ävenföranlederförseelsedeni att som

Disciplinförseelser redanden intagne.följder förnegativaandra som
läggas tillett skede intefår ibestraffningdisciplinärföranlett senare .frigivning.villkorligsenareläggningförgrund t.ex. av

bestraffningsform14.9.4 Val av

densvårhetsgrad ochförseelsensmellanproportionrådaskallDet
allvarlig disciplinförseelse börmindreVidåtgärden.disciplinära en

varning, denvidofta kunnabestraffningendisciplinäraden stanna om
skyldigsiggjortstraffverkställigheten harundertidigareinteintagne

förseelse.till någon
anstaltsled-förslaginnebär vårttillfyllestvarning inte är attNär

nämligensanktionsformer,.flera olikavälja mellanningen har att
senareläggningersättning till intagen,ekonomiskavdragtidstillägg,

enrumsvistelse. Avelleranstalttill- säkrareförflyttningutevistelse,av
avdrag påochenrumsvistelseegentligen barasanktionsformer ärdessa

ordning.gällandetillförhållandeinyhetertill intagenersättning
disciplinpåföljdenformellaendavisserligen denTidstillägget är men

redantillämpasknalltransponutevistelse ochsenareläggning nu avav
tjänar pårättssäkerhetenskäl. Vidisciplinära attrealiteteni attmenar

anledningmedvidtasåtgärdernegativaför den intagnaalla avsom
disciplinärendet.beaktas iformelltfårdisciplinförseelse

enskilt fallvarjeimöjligtsanktionsformer detolika ärMed flera att
med hänsynpåföljderkombinationpåföljd eller denvälja den somav

framstårförhållandeintagnesbeskaffenhet och denförseelsenstill som
fårkontaktmanintagneslämpligt den yttrakanlämpligast. Det attvara

ujvalet.sig över
automatisktmindreellerföranlederPermissionsmissbruk ennu mer

allmänhet-ipermission. Det ärförtidpunktenframflyttning nästaav
omständigheternasammanhanget.ipåföljdenlämpligasteockså den

be-intagnedensådanafalletenskildaemellertid detikan att avvara
ipermissionbeviljasförseelsen börinträffadehandlingsskäl dentrots

väljas.. Harfalli såsanktionsform kanvanlig ordning. En annan
sidanandraåbeskaffenhet kanallvarligvaritförseelsen enav

ytterligaremedkombineraspermissionstillfällesenareläggning nästaav
åtgärder.disciplinära

i allmänhetfårslutentillanstaltförflyttning från öppenEn enen
disciplinärytterligareåtgärd någoningripandesåbetraktas attsom en

blirintagnedeninnebärFörflyttningmotiverad.inte attsanktion är
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underkastad strängare regelsystem det gäller kontrollåtgärderett när av
olika slag större restriktivitet det gäller friförmåner.närsamt Som

anförts bör knalltransporter i möjligastörsta mån undvikas. Närovan
avdrag på ersättning till intagen bedöms olämpligt kan i några fall
förflyttning till sluten anstalt dock framstå den enda lämpligasom
sanktionsformen. Detta gäller intagna med så korta straff tidstilläggatt
inte kan komma i fråga och vistas i anstalt där enmmsplaceringsom en
inte praktisktär tillämplig sanktionsform.en

Vid anstalteröppna torde tidstillägg liksom komma attnu vara en
ofta användbar sanktionsform. Som tidigare anförts tidstilläggetär
ingen lämplig sanktion i början längre fängelsestraff. Därför tordeav
vid flertalet slutna anstalter valet sanktionsform lämpligen ståav
mellan enrumsplacering, avdrag intagenspå ersättning och senarelägg-
ning permissioner eller andra utevistelser. När det gäller till-av
lämpningen den sist nämnda sanktionsformen det ofrånkomligtärav

behandlingsaspekten måsta in i bedömningen.att vägas Om uteblivna
pennissioner riskerar medföra påtagligt negativa konsekvenser föratt
den intagnes sarnhällsanpassning framstår enrumsplacering som en
både humanare och lämplig sanktion. Enrumsplacering ellermera
avdrag intagenspå ersättning torde i allmänhet de tillämpligaendavara
sanktionsformerna för intagen särbehandlas enligt 6 § förstasom
stycket lagförslaget motsvarande 7 § tredje stycket KvaL.

14.9.5 Disciplinär bestraffning vid flera förseelser

Föreligger flera förseelser skall för närvarande, enligt 49 § första
stycket KvaL, disciplinär bestraffning bestämmas förgemensamt
samtliga förseelser. Ensådan ordning framstår alltjämt ändamåls-som
enlig. I 49 § andra stycket KvaL finns begränsningar för den samman-
lagda tid upprepade beslut tidstillägg får omfatta. För intagensom om

undergår fängelse i högst månad den begränsadär till högst tiosom en
dagar, för den undergår fängelse i än månad mindresom mer en men

fyraän månader till högst femton dagar och för den undergårsom
fängelse på längre tid fyraän månader till högst fyrtiofem dagar.
Sådana begränsningar bör såvitt gäller tidstillägg finnas fram-även
deles. Intagen ådömts högst två månaders fängelse kan emellertidsom
inte erhålla Villkorlig frigivning. Enligt vårt förslag skall sådan
intagen, de skäl redovisats i avsnitt 14.9.2, inte kunna åläggasav som
disciplinärt tidstillägg. Till följd härav föreligger det inte något behov

några sådana begränsningar för intagnaatt strafftider inteange vars
överstiger två månader.
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begränsasbörensamvistelsebeslutupprepadeVerkningarna omav
verkställasfårinteavskildhetformibestraffningså sätt att avny

ensamvistelse.disciplinärtidigaretillanslutningomedelbari en

disciplinärendeutredningenunderAvskildhet ett14.9.6 av

underintagnaandrafrånavskildhållaskunnamåsteintagenEn
inteutredningenmedsyftetfördisciplinärende attutredningen ettav

skallutredningen,underavskildhållitsintagenHarskall äventyras. en
åläggsensamvistelsedisciplinärtillgodoräknas honom. senaredetta om

ifrågavarandeföranlettförseelsedenanledningihonom somav
utredningpågåendetillmed hänsynavskildhetBeslututredningen. om

utredningskäl.motiveratdet ärendastmeddelas närgivetvis avskall
densannoliktbedöms attdetomständighetendenEnbart att som
tillläggasfår inteensamvistelsedisciplinäråläggaskommerintagne att

utredningen.avskildhetsátgärd underförgrund en
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Övriga frågor15

Inledning115.

överlämnats tillframställningar haravsnitt behandlasdettaI tre som
användas för kontrollskall fågäller frågan urinprovDen omoss. ena

frågandopningsmedel. andraanvänder Den rörintagen omomav
försäljaförstöra ellerfå omhändertakriminalvårdsanstalt skall samt

användasföremål kanknivar och andratillhörigaintagna somsom
säkerhetsskälintagentredje fråganbrottsverktyg. Den om avavser

inom anstalt.fängsel underfå beläggas medskall transport

Dopningsmedel15.2

Assis-Föreningen Styresmän ochFramställning från15.2.1
vid Kriminalvârdsanstalternam.fl.tenter

Kriminalvårdsanstal-m.fl. vidoch AssistenterFöreningen Styresmän
Justitiedepartementetfebruari 1993 tillden 9i skrivelseharterna

testningsyftar till möjliggöralagändring,hemställt att avgsomom
anabola steroider. Iförekomstfastställa eventuellförintagna att av

bl.a följande.skrivelsen anfördes

brukallt frekventareutvecklingenvill uttrycka införVi ettmotoro
med kropps-sysslarfrämst bland intagnadessa preparat som

YSBC-
anabola steroider aggressions-kort sikt förorsakar intagPâ av

utbrottbrukningstid. Dessakortredan efter troligtvis relativtbrott
personal och medin-drabbar bådeoftast hantera ochsvåraär att

bevisat,vetenskapligtockså känt,Det är atttagna. grovaom
Miss-våldsbrott förövats använt araten.prepersoner somav

kanpersonlighetsförändringardrabbasbrukarna oc reageraav
regel deproblemsituation. Detinadekvat i är attsnarareen

överreagerar.
ochinformationattitydpåverkanFörutom preparatenomgenom

motverkaförytterligare insatserbehövsdess skadeverkningar att
missbruket.

.

tillhar överlämnatsSkrivelsen oss.
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15.2.2 Gällande bestämmelser

Den 1 juli 1992 trädde lagen 1991:1969 förbud vissamotom
dopningsmedel i kraft. Enligt dess § gäller1 lagen syntetiska anabola
steroider, och dess derivat, tillväxthormon, kemiskatesteron substanser

ökar produktion och frigörelse och dess derivat ellersom testeronav
tillväxthormon. I 2 § föreskrivs de i §l angivna medlen inte fårav att

för medicinskt ellerän vetenskapligt ändamål införas tillannat landet,
överlåtas, framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas tillut
försäljning eller innehas. Den uppsåtligen olovligen överlåter,som
framställer, förvärvar i överlåtelsesyfte, bjuder till försäljning ellerut
innehar dopningsmedel sig enligtgör 3 § skyldig till dopningsbrott.
Bruk dopningsmedel har däremot varken förbjudits eller kriminali-av

Medel varit föremål för brott enligt nämnda lagserats. ellersom
värdet därav vinning sådant brott skall enligt § förklaras5samt av
förverkat, det inte uppenbar oskäligt.ärom

fårIntagen enligt 24 § KvaL i den utsträckning det kan ske utan
olägenhet inneha personliga tillhörigheter skaffa sig ellersamt motta
böcker, tidskrifter, tidningar och kan bereda honomannat som
sysselsättning under fritid. övrigt fårI intagen inneha ochpengar
skaffa sig eller eller enligt särskilda bestämmelser.motta annatvaror
Om det påkallat för hindraär otillåtna införes i anstalt, fåratt att varor
det, enligt nämnda bestämmelse, föreskrivas de intagna inteatt utan
särskilt medgivande får försändelser slag brev elleränmotta annatav

skriftlig handling.annan .
Ytterligare bestämmelser rörande de intagnas tillhörigheter och

finns i 64-72 §§ anstaltsföreskrifterna KVVFS 1990:10. Ipengar
66 § föreskrivs dels intagen inte får inneha läkemedel eller andraatt
medicinska dels andraläkemedel eller medicinskapreparat, att preparat

intagen medför till anstalten skall omhändertas. Anstaltens läkaresom
skall besluta hur det omhändertagna skall förvaras. Enligt 67 §om
skall otillåten egendom. påträffas hos intagen eller inomsom an-
staltsområdet omhändertas. Tillhör egendomen intagen, skall den
förvaras kriminalvården. fallI skall den överlämnas tillannatav
polismyndighet.

Efter ändring i 52 d § KvaL, trädde i kraft den juli 1993len som
1993:210 föreskrivs intagen inte föranledsär,att annatom av
medicinska eller liknande skäl, skyldig anmaningpå lämna blod-,att
urin- eller utandningsprov för kontroll han inte påverkadattav av
beroendeframkallande medel. v
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dopningsmedeleffekterAnvändning och15.2.3 av

idrottspres-olikaförbättrasyftedopningsmedel i attAnvändningen av
huvudsakrörde iangelägenhettidigareansågs somtationer envara

alltblivitemellertidharDopningidrotten.organiseradedenenbart
elitidrotten,inombarainteutnyttjaskommitharochvanligare att

dopningförekommerNumerabetydelse.vidarefåttfråganvarför en
kroppsbyggare.s.k.ochmotionärerblandäven

anfördedopningsmedelförbudlagen mottillförarbetenaI om
följandebl.a.16199091:199 omdepartementschefen prop. s.

dopningsmedel.vissaeffekterna av

dopningssyfteitillförssteroideranabolainnehållerLäkemedel som delvistidsperioder. Det ärlångaunderochkvantiteterioftast stora
organismenmänskligadenpåverkaranvändningsådanhuroklart en dessaprövadeallsinteLäkemedlen erär unsikt.långpå
äggvitenly-verkningssättsteroidernasanabolaDeförutsättningar. - rubkanallvarligt sättde adock etttyder-bildande att
skadeverk-befaraanledningoch attfunktionnormalakroppens ger

fettomsättningen,ochhormonbalansenistörningarforminingar av kranskärls-ochåderförkalkningförriskförhöjdinnebärbl.a.vilket
i växtenkanslutat växainte stannaännuUngdomarsjukdomar. som anabolakannaturligtLiksom testeronsteroider.anabolade gesom sterilitetkvinnorhosvirilisering samtbeståendetillledasteroider en

formersällsyntavissabl.a. cancer,skador, avandraAvenhos män.
steroider.anabolaanvändningenmedsambandmisstänks ha av

aggressivitet.ökadbl.a.ocksåhar rapporterats,påverkanPsykisk
okontrolleradmedörenade an-farorklaraalltså enDet är

förskälbärkraftigt attNåsteroider.anabola otvändning av densidanvidmedelbruk avutbrettalltmer essaavettacceptera gällerVad jag sagtfinnas.inteanvändningen numedicinska synes användningsområdemedicinskthar ettnaturli testeron,även t som
och dådopningsmedel sammautnyttjas erkanså somsom ocmen anabolaframställsyntetisktdeskadeverkningar asomtyper av

steroiderna.
Sådantlista.lOC:såuppförtsocksåharTillväxthonnon numera

harsvåråtkomligt,dcketvarit rttidigare ochormon, msom Detkvantiteter.iramstäl störrekunnabörjatteknik asnygenom dopnings-betydelsefår störremedlet sombefarasdärför attkan nu
dvärgväxt,används mottillväxthormon,medLäkemedel sommedel.
skadeverk-beståendeallvarligafelaktigtkonsumerasdet gekan om underhänförastillväxthormonbör ävenmeningminEnligtningar.

övervägas.måstereglerskärptade som onaturligtpåavsedda ettattmedel ärvissaocksåfinns somDet medförDettafrämstproduktion testeron.kroppensöka avsätt egna hormonet.självaanvändningokontrollerad avfaror ensomsamma lagstiftningssammanhangförevarandeiskäldärför attfinnsDet
hormonpreparat.medsådanazmedellikställa resp.

departementschefenanfördedopningsmedelbruketBeträffande av
följande.bl.a.22199091:199prop. s.
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På narkotikaområdet är det bruket kriminaliserat. Det haregna från
vissa håll gjorts gällande även själva konsumtionenatt dopninav s-medel bör falla inom det krimmaliserade området. En så an
kriminaliserinåuttryck för samhälletatt avstånd från varjetar
befattning olika medlen. Ett sådantme avståndstagandee skulle
kunna påkallat inte minst förvara motverka ungdomaratt drasattin i konsumtionen dessa medel kan få konsekvenserav för densom

utveckling. Jag har förståelseunges för sådana synpunkter. De
anabola steroiderna och andra här aktuella medel kan emellertid inte
bedömas medföra lika allvarliga skadeverkningar narkotika,someftersom dopningsmedlen inte beroendeframkallande.anses Av-
gränsningen det straffbara området börav därför ske med ut-gångspunkt i den inom svensk Straffrätt vägledande principen inteattstraffbelägga handling riktar sig densom mot egna personen.

15.2.4 Frågans tidigare behandling

Kriminalvårdsstyrelsen remissyttrandetog ett över promemorian Ds
Åtgärder1992:19 bruk narkotikamot ringa narkotikabrottav samt

frågan intagen skulleupp skyldigom lämna urinprov förattvara
kontroll bruk och förekomst dopningsmedel.av Styrelsen erinradeav
då det ökande problemet med brukom anabola androgena steroiderav
i anstalt. Det enligt Kriminalvårdsstyrelsenvar känt bruketatt av
sådana kunde fysiskapreparat skador och mentalage störningar som
äventyrade de intagnas hälsa samtidigt säkerheten och behand-som
lingsarbetet försvårades. Det enligt styrelsens bedömning oklartvar om
anabola androgena steroider kunde klassas beroendeframkallandesom
medel. I den psykiatriska litteraturen fanns pekaderapporter som

beroendeutvecklingatt möjlig vid användning anabolavar av an-
drogena steroider. Kriminalvårdsstyrelsen ansåg frågan dessaatt om
medel och andra inte narkotikaklassadepreparat kundesom var
inordnas under begreppet beroendeframkallande medel borde prövas
och tydliggöras i lagens förarbeten. Enligt då kommande lagstiftning
skulle innehav och överlåtelse inte konsumtion anabolamen av
androgena steroider kriminaliseras. Kriminalvårdsstyrelsen föreslog att
det skulle införas regler föreskrev skyldighet för intagensom lämnaatt
urinprov för kontroll bruk och förekomst sådanaav Dennaav preparat.
möjlighet borde enligt styrelsen införas oberoende dessaav om

kunde klassaspreparat beroendeframkallande medelsom eller inte.
I förarbetena till nuvarande lydelse 52 d § KvaL anförde departe-av

mentschefen prop. 1992932142 21 och 28 blodprover kundes. att
komma till användning vid olika droger. Bestämmelsensorters hade
därför i förslaget omformulerats så provtagning kundeatt varjeavse
form beroendeframkallande medelav och någon specificering av
medlet skulle inte längre ske ilagtexten. Frågan urinprov förom
kontroll bruk anabola steroider behandladesav inteav i förarbetena.
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överväganden lagförslaget30 §och förslag15.2.5

införas till landet,intefår, tidigareDopningsmedel nämnts,som
tillöverlåtelsesyfte, bjudasiförvärvasframställas,överlåtas, ut

Överträdelse kriminaliserat,förbudet ärinnehas.ellerförsäljning av
ellerförbjuditsvarkendopningsmedelkonsumtionharDäremot av

användningtyderuppgifterfinnskriminaliserats. Det att avsom
påverkan,psykiskskadorsåväl fysiskadopningsmedel kan somge

enligtföreliggeranfördadetbakgrundaggressivitet. Motökadbl.a. av
dopningsmedelmedbefattningmotverkaförstarka skälmeningvår att

i anstalterna.
anstalten,genomsökaordninggällandeenligtfårAnstaltspersonal

finnasyfteikontrollerasfårbostadsrumintagnas attbl.a. devarvid
di 52 §provtagningBestämmelsendopningsmedel.eventuella om

vadbakgrundmedel. MotberoendeframkallandeenbartKvaL avavser
fonnule-kandopningsmedeltill lagenförarbetenaianförts omsom

närvarande inteförmedelberoendeframkallanderingen anses
lag. Intagen ärdennaidopningsmedelomfatta sådana avsessom

han intekontrollförurinprovlämnaskyldig attsåledes inte avatt
studiebe-vid vårahar inhämtatvad vidopningsmedel. Enligtanvänder

ytterligarebehovdetförekommerkriminalvârdsanstalterolikasök i av
dopningsmedelförekomstenmedtillför komma rättaåtgärder avatt

anstalterna.i
använderfastställamöjligtdeturinprovGenom är att personom en

ifrågavaran-urinprovutförsinhämtatvad vidopningsmedel. Enligt av
Svarstiden700 krprov.cirkakostnadSverige tillslag ide aven
de intagnaOmtio dagar.fem ochtill mellannärvarandeföruppgår

dekontrollförurinprovanmaningskyldighetåläggs av omatt avge
fådärigenomanstaltspersonalendopningsmedel, kommer attanvänder

vidtaskäl förföreliggerdetkan när attinstrument, merett angesom
dopningsmedel.förekomstenåtgärderintensiva mot av

kriminalise-intedopningsmedel ärbruketomständighetenDen att av
jämförelseSommed urinprov.ordningskälinte någotutgör motrat en

straffritttidigarenarkotikabruk menkan nämnas varegetatt av
julikraft den 1trädde ilagändringkriminaliserades somgenom en

brukoaktatintagen,emellertid1988 att egetårRedan före1988. var
anmaning lämnaskyldigkriminaliserat,då inte attnarkotika varav

narkotika.påverkadhankontrollförurinprov avvaromav
bestämmelsenitilläggasanförda bördet ombakgrundMot av

denkontrollför attanvändasfår även avurinprov att provm.m.
§ lageni 1dopningsmedelsådant omanvänderinte angesintagne som
föreslagnatill denMöjlighetendopningsmedel.vissaförbud mot

förförbudmedkombinerasbörprovtagninganvändningenutökade av
dopnings-användautevistelsemedgivenunderanstalt elleriintagen att
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medel. börDet emellertid ankomma på Kriminalvårdsstyrelsen att
besluta något förbud därom skall införas detaljföreskrifterna.iom

15.3 Omhändertagande knivar och inbrotts-av

verktyg m.m.

Bestämmelser omhändertagande berusningsmedel och föremålom av
särskiltär ägnade användas för befattning med narkotika finnsattsom

i 63 § KvaL. Enligt paragrafens första stycke får alkoholhaltiga
drycker och andra berusningsmedel omhändertas, de påträffas hosom

intagen, intagen får dem sig tillsända, de medförsen om en om av
någon skall in i kriminalvårdsanstalt eller detassom om annars
påträffas inom anstalt och det inte finns någon känd till dem.ägare

Kriminalvårdsanstalten skall enligt andra stycket nämnda paragraf
låta förstöra eller försälja den Omhändertagna egendomen. I tredje
stycket föreskrivs första och andra styckena skall tillämpasatt iäven
fråga injektionsspruta eller kanyl kan användas för insprutningom som
i människokroppen eller i fråga andra föremål särskiltärom som
ägnade användas för missbruk eller befattningatt medav annan
narkotika. Pengar från försäljning omhändertagen egendom tillfallerav

Påträffas hos intagen han inte fårstaten. inneha, skallen pengar, som
de omhändertas och räntebärandegöras för hans räkning.

Enligt 158 § anstaltsföreskrifterna KVVFS 1990: 10 skall minst två
tjänstemän närvara och protokoll föras egendomnär i 63 §som anges
KvaL skall förstöras.

15.3.1 Framställning från Polismyndigheten i Malmö och
Kriminalvårdens regionmyndighet i Malmö

Polismyndigheten i Malmö och Kriminalvårdens regionmyndighet i
Malmö har i framställning den 26 juni till1991 Justitiedepartemen-en

föreslagit 63 § KvaL skall ändrastet på såatt den omfattarsätt att
sådana föremåläven i lagen 1988:254 förbudsom avses om

beträffande knivar och andra farliga föremål och i 36 kap. 3 § BrB.
framställningenI anfördes bl.a. följande.

Det vanligtär knivar, inbrottsverkty och liknande föremålatt ämnas som
tillhör intagna i kriminalvårdsanstalter till vederbörandeut
i samband med frigivning. Sådana föremål kan i de flesta fall
förklaras förverkade jämlikt lagen 1988:254 förbud beträffandeom
knivar och andra farligaföremål eller brottsbalkens 36 kap. 2-3 §§.

förekommerDet lertid ganska ofta förverkandefrågan inteatteme
varit aktuell i brottmålet. När den dömde inställer sig försenare
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förförvarasdåföremålmedförahankanstraffverkställighet som
skallfrigeshanNärverkställighetstiden.underräkninden intagnes

till honom.återlämnaslaglandeenligt gäföremålen
för denstötandedessutomochtillfredsställandeinteDet är

frihetsstraff förtilldömtsharrättskänslanallmänna att sompersoner
in-respektiveknivarmedförsesfallvissaiinbrottellervåldsbrott

anstalten.lämnardebrottsverktyg när
1974:203lagen§63därför omföreslårMyndigheterna att

föremålomfattarden ävenpå såändras sättanstalt attkriminalvård i
farligaandraochknivarbeträffandeförbudlageni omavsessom

brottsbalken.§3kap.i 36föremål eller

styckettredje§63lydelseföljandeföreslogsframställningen avI
KvaL.

frågaiäventillämstyckenaoch andraförsta asiBestämmelserna
iinsprutninganvändaskankanylellerinjektionsspruta somom särskiltföremål ärandraifrågaeller sommänniskokroppen om

medbefattningellermissbrukföranvändas annanägnade avatt
119881254i lagen omföremåsådananarkotika avsessomsamt 36iellerföremålfarligaandraochknivarbeträffandeförbud

brottsbalken.kap.3 §

tillöverlämnatsremissbehandling oss.efterharFramställningen

Remissbehandlingen.215.3

mottagande.blandatremissbehandlingen ettunderfickFörslaget
SverigesochJönköpingiKammarrättenKriminalvårdsstyrelsen,

RiksåklagarenmedanframställningentillstyrkteAdvokatsamfund
JKJO,Blekinge,ochSkåneöverdelvis. Hovrättenförslagettillstyrkte
tilltveksammasigställdeelleravstyrkteRikspolisstyrelsenoch

förslaget.
såpå sättändradesKvaL§63tillstyrkteKriminalvárdsstyrelsen att

ochknivarförverkamöjlighetfick attkriminalvårdsanstalternaatt
lydelseföreslogbrottsverktyg annanföremål enfarliga mensamtandra

variationerlokalavissafrånsettanfördeStyrelsen attbestämmelsen.av
ochknivarsåvälmedfördeintagnavanligtmyckettotalt attdet settvar

anstalterna.tillbro.ttsverktygolikaföremålfarliga typerandra avsom
behövaolust över attuttryckthadeanstalter storsamtligaNästan

hadestyrelsenEnligtföremål.ifrågavarandelämnaoch utförvara
anstaltsorganisationeninomdetfunnitregionmyndigheter attflertalet

dessalösaförregleringrättslig attönskemålstarkafanns enom
uttryckteftertryckligthadeRegionrnyndigheternamissförhållanden.

sådanaförverkaanstalterna rätt attbestämmelserbehov gavsomav
föremål.
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Justitiekanslern, ställde sig tveksam till densom föreslagna
lagtekniska lösningen, ansåg problemet bordeatt lösas inom förramen
gällande principer beträffande förverkande egendom. Beträffandeav
föremål, kunde förverkas enligt bestämmelsernasom i 36 kap. 3 § BrB
och lagen förbud beträffande knivar ochom andra farliga föremål,
innebar förslaget beslutanderättenatt ifråga förstörande ochom
försäljning i den speciella situation förslaget avsåg överfördes från
tingsrätt eller åklagare till I denstyresmannen. mån förslaget avsåg
föremål inte kunde förverkas enligt angivnasom bestämmelser, innebar
det, enligt justitiekanslern, dessutom det infördesatt ochen ny
utvidgad förrätt ersättningstaten ifrånatt utan den enskildeta dennes
egendom.

Justitieombudsmannen, ställde sig avvisande till förslaget,som ansåg
gällande bestämmelser tillräckliga möjligheter förverkage deatt
föremål aktuella i förevarandesom sammanhang.var

Kammarrätten i Jönköping tillstyrkte föreslagen ändring och anförde
rättssäkerhetenatt tryggades den intagne enligtatt 59 §genom KvaL

hade möjlighet till domstolsprövning beslut angående omhän-av
dertagande knivav m.m.

Hovrätten över Skåne och Blekinge, avstyrkte förslaget, ansågsom
det frånatt rättssäkerhetssynpunkt olämpligt utvidga 63 § KvaLattvar

till föremålatt omfattadesavse stadgandena isom 36 kap. 3 § BrBav
och lagen förbud beträffande knivarom och andra farliga föremål.

Riksåklagaren tillstyrkte framställningen tillägg till 63 §ettom
KvaL såvitt avsåg knivar och andra farliga föremål enligt den s.k.
knivlagen. Beträffande framställningen i övrigt, avsåg de mångasom
skilda föremåltyper föll inav under bestämmelsensom i 36 kap. 3 §
BrB, ansåg riksáklagaren förslaget inte vidare kunna läggasutan till
grund för lagstiftning. Enligt riksáklagaren borde frågan ut-om
formningen de lagtekniska förutsättningarnaav för omhändertagande

föremål enligt 36 kap. 3 §av BrB och olika gränsdragningsfrågor som
hörde med sådansamman reglering först belysasen och närmare över-
vagas.

Rikspolisstyrelsen ställde sig tveksam till förslaget, eftersom det
redan i gällande lagstiftning fanns flertal möjligheterett beslagtaatt
och förverka den egendomtyp avsågs i framställningen.av som
Styrelsen ansåg den föreslagnaatt ordningenom genomfördes, borde
den kompletteras med bestämmelse BrB:sen och knivlagensattom
regler förverkande brottsverktygom och farliga föremålav inte skulle
tillämpas i här avsedda fall.

Sveriges Advokatsamfund tillstyrkte framställningen i dess helhet.
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bestämmelser3 Gällande15
.

stadgasfinns 36 kap. BrB. I 1 §förverkande iBestämmelser attom
det inteförverkat,skall förklaras ärbrott enligt BrButbyte omav

eller vederlagbrottoskäligt. Med utbyteuppenbart mutat.ex.avsesav
hjälpmedel vidfår egendom såsom2 § använtsbrott. Enligtför som

förverkas,sådant brott,frambragtsellerenligt BrB,brott genomsom
skälsärskildaförebyggande brott ellertilldet påkallatär annarsavom

gäller egendomsådan rättsverkan. Detsammaförföreligger vars
tagitsvilkeneller medenligt BrBanvändande brottutgör annars

förverkandefinns reglersådant brott. I 3 §befattning utgör omsom
tillämpning tillParagrafens ärbrottsverktygfalli vissa m.m.av

enligt BrB.begränsad till brottparagrafer inteföregåendefrånskillnad
fallifår beslutas änförverkande ävenparagrafen stadgasI annatatt

fråga föremåli 2 § i omavsessom
omständigheternabeskaffenhet ochsärskildagrund sinpå avsom

användning,till brottsligbefaras kommaövrigt kani
hälsaliv ellervid brottanvändasägnade2. är motatt som vapensom

befaraanledningunder omständigheterpåträffatsharoch som gavsom
användning,till sådanskulle kommadeatt

innefattarvid brotthjälpmedelanvändasägnadeär att somsomsom
omständigheterpåträffats underharegendom ochskada på somsom

användning.till sådanskulle kommabefara deanledning attattgav
förbud1988:254lagenenligtkan beslutasFörverkande även om

nämnda§föremål knivlagen. I 1farligaoch andrabeträffande knivar
föremåloch andraoch skärvapenandra stick-knivar,föreskrivslag att

hälsa inteliv ellervid brottanvändasägnade motär att som vapensom
skolområden. Frånvissaeller inomallmän platsinnehas påfår

för vissutrustningeniföremål ingåremellertidförbudet undantas som
föremåletstillmed hänsyninnehavetuppdrag ellereller vissttjänst om

omständigheterövriga ärbehov ochinnehavarens att anse omart,
konstruerade såeller knivarfår stickvapen ärbefogat. Vidare attsom

springstilet-skaftsittfällas eller skjutasbladet kanellerklingan ut ur
Enligt 2 §21 år.underinnehasspringknivar inteellerter personerav

särskiltföremålandra sådana ärkaststjärnor ellerfår knogjärn, som
eller hälsalivvid brottägnade användas samtmotatt som vapen

under 21tillspringknivar inte överlåtasellerspringstiletter personer
oaktsamhet bryterelleruppsåtligensaluhâllas. Deneller motår avsom

högstfängelse iellerdömas till böterskall, enligt 4eller 2 §1 sex
föreskrivs§I 5inte tillringa fall dömsmånader. Vid attansvar.

eller§innehafts i strid 1andra föremålellerknivar mot somsom
förverkade,skall förklarasstrid 2 §saluhållits iöverlåtits eller mot om

oskäligt.inte uppenbartdet är
lagenfinns iförverkandeförfarandet vidBestämmelser om

förverkande Dennafall vidförfarandet i vissa1986: 1009 m.m.om
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lag gäller, inte följer särskilda bestämmelser i lag ellerannatom av
författning. Den inledande paragrafen i lagen föreskriverannan att

lagen tillämpligär vid prövning fråga förverkande egendomav om av
till det allmänna eller särskild rättsverkan brott, tärom annan av
frågan inte någonrör tilltalad förär brott. Lagen gäller såledessom
inte enbart talan riktas någon okänd i fall dåäven detmotom utan
finns känd ägare åtal inte väcks denna. 2 följerAv §en motmen att
fråga förverkande enligt lagen tingsrättprövas efter särskildom av
talan. För sådan talan gäller i tillämpliga delar RB:s regler åtal förom
brott för vilket inte kan följa svårare straff böter.än I 4 § stadgas att
åklagare får fråganpröva förverkande, värdet beslagtagenom om av
egendom uppskattas till mindre tiondel det basbeloppän enligten av
lagen 1962:381 allmän försäkring gällde då beslutetom som
verkställdes. Ett beslut förverkande skall meddelas skriftligen. Denom
från vilken beslaget har skett får hos åklagaren anmäla missnöje inom

månad från det han fick del beslutet.en av

överväganden15.3.4 och förslag

Enligt förslaget från polismyndigheten i Malmö och Kriminalvårdens
Regionmyndighet i Malmö skall kriminalvårdsanstalt få omhänderta
och därefter förstöra eller försälja föremål omfattas stad-som av
gandena i 36 kap. 3 § BrB och knivlagen. Detta måste varaanses
jämställt med förverka sådana föremål. En sådan konñskatoriskatt
åtgärd bör enligt vår mening vidtas endast den grundas påom en
prövning tillräckliga rättssäkerhetsskrav.motsom svarar

Beslut förverkande enligt 36 kap. 3 § BrB fattas allmänom av
domstol eller åklagare, varvid prövning sker huruvida nämndade i
lagrum angivna förutsättningarna därviduppfyllda.är Det kan
uppkomma svåra bedömningar, varför det från rättssäkerhetssynpunkt
måste olämpligt överlåta prövningen till kriminalvårdsan-anses att en
stalt. Enligt vår mening bör kriminalvárdsanstalt därför inte besluta

omhändertagande föremål omfattas 36 kap. 3om § BrB.av som av
Knivar, andra stick- och skärvapen andra föremålsamt ärsom

ägnade användasatt vid brott liv eller hälsa får enligtmotsom vapen
knivlagen inte innehas på allmän plats eller inom vissa skolornråden.
Detta gäller emellertid inte föremålet enligt särskilda instruktionerom
ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller innehavetom

med hänsyn föremåletstill innehavarens behov och Övrigaannars art,
omständigheter befogat.är Knivar och andra föremål innehafts isom
strid knivlagen får förverkas.mot

Enligt framställningen bör sådana föremål i knivlagen fåsom avses
omhändertas och förstöras eller försäljas enligt 63 § KvaL. fram-I
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fallsamtliga närividtasskallåtgärderdessainte omställningen anges
dåendastskeskallsåelleranstaltpåträffats inom omföremålen en

skallknivlagenbrottOm vara enmothar ägtknivlagenbrott rum.mot
bl.a.skeprövningmåsteKvaL63 §enligtåtgärderförförutsättning

sådantinomellerplatsallmänpåinnehaftsföremålethuruvida
brott motOavsettknivlagen.omfattas omskolområde avsom

§63enligtomhändertagandeförförutsättningskallknivlagen envara
fastställasfalletenskildai det omprövningenviddetmåsteKvaL,

knivlagenenligtförbudetfrånundantagenangivna§ide lnågot av
inte görasprövningsådan avrättssäkerhetsskäl börAvföreligger. en
åklagare.ellerdomstolpåankommabörkriminalvârdsanstalt utan

ellerpolishosordninggällandeenligtkanAnstaltspersonalen
andraochförverkandeochbeslag vapenfrågan avväckaåklagare om

Pådit.medförtselleranstaltenpåträffas inom sombrottsverktyg som
dentillöverlämnasbehöverinteföremålenuppnåkan attså sätt man

företaskyldig attbörKriminalvårdenfrigivning. varavidintagne
kanegendomenanledning attantafinnsdet attåtgärder,sådana om

BrB.3 §36 kap.ellerknivlagenibestämmelsernajämliktförverkas
föreskrifteri deintas sombörskyldighetsådanBestämmelser om

böranfördadetbakgrundMotKriminalvârdsstyrelsen. avmeddelas av
utvidgas.inteKvaL§63förtillämpningsområdet

anstaltinomfängselAnvändning15.4 av

KvaL.§§och 42i 23finnsfängselanvändandeBestämmelser avom
alkoholhaltigapåverkadsåhaneller ärvåldsamt avintagenUppträder

ord-befaras störakanhanberusningsmedel attellerdrycker annat
intagna.andrafrånavskildhållastillfälligtfår hananstalten,-iningen

våldsamtbetvingaför upp-otillräckliga attmedelandrasigVisar
hållasKvaLstycketandra§23enligthanfårintagen,trädande enav

med hänsynnödvändigtoundgängligendet ärfängsel,medbelagd om
§42Enligthälsa.ellerlivtillsäkerhetellerhanstill annansegen

säkerhetsskäl,nödvändigtdet ärintagen, avfårKvaLstycketandra om
medbeläggasanstaltvistelseunder utomellervid transport annars

fängsel.

KriminalvârdsstyrelsenfrånFramställning15.4.1

1992november27denframställningiharKriminalvârdsstyrelsen en
såpå sättändras attKvaL42 §hemställt attJustitiedepartementettill

tillåtetbliranstalten att avinomintagenvid transportdet även av
följande.anfördesframställningenIfängsel.användasäkerhetsskäl
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Enligt 23 § andra stycket lagen 1974:203 kriminalvård i anstaltomKvaL får intagen uppträder våldsamten ellersom påverkadärsomdroger beläggas med fängselav under vissa förutsättningar. Vidare
får intagen enligt 42 § KvaLen beläggas med fängsel, det äromnödvändigt säkerhetsskäl, vidav ellertransport under vistelseannarsanstalten.utom

Erfarenheterna visar det i undantagsfallatt kan finnas behovettsäkerhetsskäl beläggaatt intaav med fän sel viden en trans orteninom anstalten, fört.ex. råntransport säker etsavdelning tilen enläkarmottagning inom anstalten. Det detta intesynes ärsom omreglerat i KvaL.
Kriminalvårdsstyrelsen hemställer därför 42 § KvaL ändrasatt

på så sätt det vidävenatt inomtransport anstalten blir tillåtet att avsäkerhetsskäl använda fängsel.

Framställningen har överlämnats till oss.

15.4.2 Gällande bestämmelser

Intagen kan beläggas med fängsel dels för betvinga våldsamtatt upp-
trädande hos honom, vilket regleras i 23 § andra stycket KvaL, dels

det vid ellertransportom under vistelseannars anstaltutom är
nödvändigt säkerhetsskäl, vilket regleras iav 42 § andra stycket KvaL.

Enligt den ursprungliga lydelsen 43 § andra stycket fick intagenav
under beläggastransport med fängelse det nödvändigt säker-om var av
hetsskäl. I ärende hos justitieombudsmannenett uppstod fråga denom
tid intagen vistades i väntrumen på sjukhusett kundeett anses
omfattas uttrycket vid transport. Förav sådana tolkningsproblematt
inte skulle uppstå infördes lagändring år 1982 tillägggenom en ett om

så fick skeatt även vid vistelse anstalt.annan utom
Ytterligare bestämmelser användande fängsel finns i 41-43om §§av

föreskrifter transportverksamhet KVVFSom 1986:8, som
meddelats Kriminalvårdsstyrelsen. Enligtav dessa gäller följande.
Styresmannen skall förpassningsedelpå transporterad skallange om
förpassas Ävenfängslad eller ofängslad. det har angivitsom att trans-
porterad skall ofängslad, äger transportledarenvara besluta fängsel,om

anledning därtill uppstår. Intagenom ställs inför domstol får intesom
hållas fängslad i rättssalen, såvida inte förordnarrätten därom.
Föreligger rymningsrisk i samband med förhandling inför domstol,
övervakningsnämnd eller central nämnd skall i god tidstyresmannen
samråda med rättens ordförande och åklagare erforderligaom
säkerhetsåtgärder.
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Internationella regler15.4.3

följande.bl.a. An-föreskrivsfängelsereglernaeuropeiskaartikel 39I
tvångströjorHandfängsel,förbjudas.järn skallkedjor ochvändning av

bestraffning.användasfåskall intekroppsfängselandraoch som
grundnödvändigt pådetfå användas, ärKroppsfängsel skall avom

dock bortFängslet måstevid förflyttning.ellerför rymningrisk tas
myndighet,administrativinför domstol elleruppträderden intagnenär

medicin-användasfåkan detVidarebeslutardenna inte annat. avom
tillsyn.under dennestjänsteläkare ochordinationskälska av

användas,också fåanstaltschefenbeslutKroppsfängsel kan på omav
frånintagneskydda dentillräckliga förinte attåtgärderandra är att

påallvarlig skadaförebyggaförellersjälv ellerskada sig attannan
egendom.

fängselförfängelsereglemaeuropeiskadeföreskrivs iVidare att
be-användningssättochskallartikel 39enligttillåtnaär typsom

användasfår intefängselSådanaförfattning.elleri lagstämmas annan
nödvändigt.absoluttid ärunder längre än som

minimiregler för be-standardresolutionartikel 33 FN:sI om
innebörd.motsvarandereglerfinnsinternerhandling avav

överväganden lagförslaget60 §och förslag15.4.4

därför fåråtgärd,ingripandefängselAnvändning utgör somenav
dömdedenför det. Ansesskäl talarstarkaendasttillgripas när

böranstaltsplaceringen. Detvidskall detta beaktasrymningsbenägen
säkerhetsskäl beläggafinnas behovintenormaltdärför attsett av

sällsyntaanstalt. Ibefinner sig inommedan hanfängsel,mednågon en
särskildarymningsbenägenstarktsådock intagenfall kan attvaraen

enskildhetplacerad iOm intagen ärvidtas.måsteåtgärder t.ex. somen
skallKvaL20 §enligtspecialavdelningeller påenligt 20 § KvaL a

anstalten,inomavdelningellerläkarmottagningtillförflyttas annanen
gällandestarktsig såsäkerhetsaspektema göra attnågon gångkan

fängselanvändningenmåsteDockfängsel bör tillåtas. vara merav
vistashananstalt närinom änvistasintagenrestriktiv när enen

tillgodoseägnadi sigutformning äreftersom anstaltens attutanför,
säkerhetsaspekterna.

. medbestämmelseviföreslåranfördadetbakgrundMot enovanav
säkerhetsskäl fârnödvändigtoundgängligeninnebörd det är avatt om

Enbart denanstalt.inomförflyttningfängsel vidmedbeläggasintagen
kan intespecialavdelningplacerad iintagenomständigheten äratt en

för-vidfängselanvändaförtillräckligt skälutgör att enettanses
falletenskilda görasi detmåsteanstalten. Detinomflyttning en
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bedömning förutsättningarna för användande fängselatt ärav upp-
fyllda.
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Specialmotivering16

verkställighet1994:000 avLagen16.1 om

Fängelselagenfängelsestraff

nämligenhuvudavsnitt,iuppdelatKvaL treliksomLagförslaget är
beslutochinnehåll m.m.verkställighetensbestämmelser,inledande

KvaLfrånförts överändringharbestämmelserna utanflertalEtt av
redaktio-ochspråkligvissdock skettfall harnågraIlagförslaget.till

varjetillpåpekas anslutningisärskiltintevilketbearbetning,nell
detta.föreslås,ändringarsakliga angesDåföljande.detparagraf i

BESTÄMMELSERINLEDANDE

1§

fängelsestraff.verkställighetlag avDenna avser gällerfängelsetilldömtsdeni lagenföreskrivs somVad omsom böter.förvandlingsstraff förfängelseålagtsden somäven som

denframgårnärmareSom avKvaL.§1Paragrafen motsvarar
kriminalvår-förhuvuduppgiftenavsnitt 4 ärmotiveringenallmänna

behandlingsinsatserochVård-straffet.det utmättaverkställaden att
bak-denMothand.andradärför ikommerverkställighetenunder

verkställighetLagen avlagenföreslagna omdenbenämnsgrunden
iutformatsparagraf harFörevarandeFängelselagen.fängelsestraff

oförändrat.övrigt äriinnehållParagrafenshärmed.enlighet

2§

verkställigheteninseende överoch harlederKriminalvârdsstyrelsen
fängelsestrafav

KvaL.2 §Paragrafen motsvarar
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3§

Kriminalvårdsanstalt eller avdelning anstalt är öp eller sluten.av enFör placering sådana intagnaav i § kan slutensom avsesavdelning inrättas säkerhetsavdelningsom med särskild övervakningoch begränsad gemensamhet mellan de intagna.
Re eringen eller myndighet, regeringen bestämmer,somföror vilka anstalternar är Öppna eller slutnasom och vilka slutnaavdelningar är säkerhetsavdelningar.som
Vad i denna lag sägs öppen eller slutenom anstalt gäller ävenöppen eller sluten avdelning anstalt.av

Enligt 3 § KvaL kriminalvårdsanstaltär riksanstalt eller lokalanstalt
och dessa anstalter kan öppna och slutna. I lagförslagetvara har an-staltsindelningen förenklats på så sätt det bara finnsatt två typer avanstalter, nämligen öppna och slutna. Dessa anstaltertyper skiljerav
sig från varandra därigenom de öppnaatt anstalterna inte har några
rymningshinder medan de slutna anstalterna har sådana hinder avvarierande beskaffenhet. Slutna anstalter finns olika Vissatyper.av
anstalter, kva Kumla,t.ex. uppfyller krav på hög säkerhet. Andra
slutna anstalter har rymningshinder förhållandevis enkel beskaffen-av
het. Som vi återkommer till nedan är tanken intagen skallatt inteen
placeras i anstalt med högre säkerheten än erfordras i detsom
enskilda fallet; härigenom utnyttjas anstaltsbestândet på så kost-ett
nadseffektivt sätt möjligt. Det ankommersom Kriminalvårdsstyrel-

närmare utformaattsen anstalterna efter de behov föreligger.som
I övrigt paragrafenmotsvarar 3 § KvaL.

4§

Kriminalvården i anstalt skall med beaktande straffets ändamålavoch längd den dömdessamt arten brottslighet ochav de krav somsäkerheten ställer utformas så skadliga földeratt frihetsbe-avrövandet motverkas. Atgärder är ägnade rämja den intagnessom att
anpassning i samhället och förbereder honom för tillvaronsom utomanstalten skall från början vidtagas i den omfattning möjligsom armed hänsyn till straffets ändamål. Särskild uppmärksamhet sägnas förberedelse frigivningen under denav hälftensenare avverkställigheten i anstalt.

Denna paragraf, delvis 4 § KvaL,som motsvarar de grund-upptar
läggande bestämmelserna för utformningen straffverkställigheten.av

Liksom tidigare har kriminalvården i anstalt två huvuduppgifter: att
verkställa frihetsberövandeett så långt detsamt att, är möjligt, anpassa
den intagne till samhället och motverka skadliga följder frihetsbe-av
rövandet. Huvuduppgiften är verkställa fängelsestraffet.att Vård- och
behandlingsinsatser liksom andra åtgärder under verkställigheten får
inte utformas så det reella innehålletatt i straffet urholkas. I be-
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underverkställigheten skall skeuttryckligtstämmelsen också attanges
stadgande finnssådantoch längd. Ettstraffets ändamålbeaktande av

undermotiveringenallmännahänvisas till denI övrigtinte i 4 § KvaL.
utförligt.behandlasfrågorhithörandeavsnitt 4.4. där

5§

genomföras ioch näraskall lanläggasKriminalvården i anstalt
den månlkriminalvår olikamellansamverkan ettorgan.ens

andrasyfte kräver insatserkriminalvårdensförverkli ande avav
med företrädareskeerforderlig samverkanskallsamhälle iga organ,

sådantför organ.
skall samrådbehandlingintagnes ägadenplanläggningenVid av

börkan skelämpligenutsträckning detI denmed denne.rum
beredasskallintagnenärstående. Denmed hanssamråd ske även
särskilt,honomtillämnade åtgärdersig rörtillfälle yttraatt somom

skäl talar däremot.synnerligainteom

§ KvaL.5Paragrafen motsvarar

6§

anstalterochslutnadömda mellan öppnafördelningen deVid av
följande iakttagas.skall

i slutenskall placerasfyra årundergår fängelse i lägstDen som
brottslighet ellerhansmed hänsyn tilldetanstalt, arten avom

avvika ellersärskilt benägenhanbefaraskan är attattarmars
karaktär innanallvarligbrottslig verksamhetfortsätta aven

placering i slutenBesluti anstalt har avslutats.verkställigheten om
verkställighetenmeddelas såstycke skallenligtdettaanstalt snart

Beslutetanledning till det.finnsdetler såpåbörjats snartannarse
alltid inomdocktill det,finns anledningdetskall näromprövas sex

prövning.från föregåendemånader
dömdemeddelats skall denstycket inteenligt andrabeslutHar

det. Vidskäl talarsärskildainteanstaltplacerasi motöppen om
anstaltlacering i slutenpåkallarsärskilda skäledömningen omav

brottslighetömdesdenstraffets längd,skall beaktas samtarten av
dömde tidigarestraff denverkställighetvidomständi heter somav

företrädesvis placerasnarkotika skallmissbrukaravtjänat. somen
i sluten anstalt.

fårföreliggerstycketi tredjesäkerhetsskälUtan att som avses
beredaskandärigenomdetförekommasluten anstaltplacering i om

behandlingsärskildutbildning ellerundervisning,dömde arbete,den
placeringenelleranstalt ärikan anordnasinte lämpligen öppensom

tillgängligautnyttjandeändamålsenligtnödvändig för resurser.ett av

och slutenmellanför valet öppenanvisningarparagrafdennaI ges
allmännabehandlas i denfrågadömda. Dennavid placeringanstalt av

avsnitt 4.4.2.undermotiveringen
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Bestämmelserna i andra stycket 7 § tredje fjärdeochmotsvarar
styckena KvaL. Intagen i detta stycke skall alltid placerassom avses
i sluten anstalt.

Paragrafens tredje stycke innehåller allmänna regler för valet mellan
ochöppen sluten anstalt beträffande dömda inte omfattassom av

Öppenstadgandet i andra stycket. anstalt skall väljas inte särskildaom
skäl talar det. Vid bedömningen skall beaktas företrädesvis säker-mot
hetsskäl. Utgångspunkten skall det inte finns skälatt attvara antaom

den dömde avviker eller fortsätter begå brottatt skall han i principatt
placeras i öppen anstalt. För sådan ordning talar såväl humanitäraen
skäl ekonomiska; anstaltsbeståndet måste effektivtutnyttjas såsom som
möjligt. Av bestämmelsen framgår vid denna bedömning skall be-att
aktas straffets längd, den dömdes brottslighet och hurarten av
eventuella tidigare straffverkställigheter har förlöpt.

Straffets längd skall således tillmätas betydelse vid valet av
anstaltstyp. Tanken bakom detta risken förär rymning och fritag-att
ning blir längre strafftidenstörre Någon bestämdär. har integräns
angivits kriminalvården får från fall till fall strafftidenutan avgöra om

hinderutgör placering i anstalt. Om ingetöppen skäl talarmot annat
för sluten anstalt strafftiden,än torde sådan anstalt böra väljas först om

Ävendet frågaär mångårigt straff. brottslighetens kan talaettom art
för placering i sluten anstalt. Särskilt vid vålds- och sexualbrott, där
det finns skäl den dömde kommer återfalla i brott, skallatt anta att att
ingen placering i sluten anstalt komma fråga.än i Brottsoffretsannan
trygghet talar nämligen i dessa fall med betydande styrka mot
placering i anstalt. Slutligenöppen skall beaktas hur tidigareäven
straffverkställigheter har förlöpt. Om dömd har avvikit från öppenen

deflestaanstalt vid tidigare fängelsevistelser, bör i fall initialplace-
ringen ske i sluten anstalt. Har dömd tidigare tagit befattning meden
narkotika i anstalt, bör placering i anstalt normalt inte kommaöppen
i fråga denäven dömde för närvarande inte använder narkotika.om

I detta stycke föreskrivs slutligen den missbrukar narkotikaatt som
skall företrädesvis placeras i sluten anstalt. För aktiva narkotikamiss-
brukare skall initialplacering i sluten anstalt således huvudregel.vara
Om det straff skall verkställas kortvarigt, kan det dockär undan-som
tagsvis finnas skäl placera den dömde i anstalt.öppenatt

I fjärde stycket regleras de fall då placering kan ske i sluten anstalt
säkerhetsskäl i föregående stycke föreligger. Vidutan att som avses

många numeraanstalter finns värdefulla behandlings- och motivations-
för intagna med särskilda behov. En dömd i behovärprogram som av

och vill delta i sådant skall enligt denna bestämmelseett program
kunna placeras i sluten anstalt hinder säkerhetsskäl enligtutan attav
tredje stycket inte föreligger. Placering kan på motsvarande ske isätt
sluten anstalt, intagen beviljats frigång och sluten anstaltom en en
ligger dennärmast plats där den aktuella aktiviteten skall äga rum.
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valtför denanstalttill slutenalternativnågotfinns inteSlutligen som
varförandra intagna,medgemenskapstraffetverkställa utanatt

bestämmelse.enligt dennaskekananstaltsådanplacering i
måsteeffekt sättutnyttjasskallanstaltsbestândet ettFör att

onödigt högmedanstalteriintagnaplaceraiblandkriminalvården
får,intagendärför attförskrivs utanstyckedetta attIsäkerhet.

placeringsådananstalt. Eni slutenplacerasför det,talarsäkerhetsskäl
kortvarig.heltgivetvisbör vara

7§

skallslaganstaltermellandömdadefördelningen sammaVid avav
iakttagas.följande

föranlederskälsärskildainteskall,fyllt 21 årinteDen omsom föravseddföreträdesvis äranstalt yngreiplaceras somannat, en
kvinnaskallföranlederskälsärskilda annatinte enOmintagna.

Enkvinnor.föravseddanstalt äriplacerasföreträdesvis somen
anstalt däriplacerasmedgivandeintefår enkvinna egetutan

förekommer.intagnamanligamedgemensamhet
anordnasbehandlingellerutbildningbehovhar somDen avsom övrigtIdenna.iplaceraslämpligt,detskall, äranstaltvid viss om

föranlederomständigheterandralängd ellerstraffetsinteskall, om främjaägnadbästplacering är att endeneftersträvas somannat,
frigivningen.planeringändamålsenlig av

anstaltermellanintagnafördelningenregleras avparagrafdennaI av
slag.samma

I denkvinnor.ochungdomarförsärreglerstycket finnsandraI
underungdomarangåendefrågorvibehandlarmotiveringenallmänna

avsnitt 7.underkvinnorochavsnitt 8
iplacerasårfyllt 21intedömdaskall enbestämmelsenEnligt som

angivnaDenintagna.avsedda förföreträdesvis äranstalt yngresom
skallYngreanstalt.iintagningvidförhållandenaåldersgränsen avser

haräldre intagna,med om-tillsammans enplaceras somintealltså
principidetförutsätterRegleringen attbakgrund.kriminellfattande
anstaltslutenochfinns öppenkriminalvårdsregion envarjeinom en

Som närmareintagna.särskild kompetens emotta yngrehar attsom
anstaltervid dessabörmotiveringenallmännai denutvecklatshar

vidbörVidarekunnandesärskilt emotatt ta unga.byggas ettupp
ungdomarna.förlämpligafinnasanstalterdessa program

skall,kvinnainnebär omkvinnor attgällervadSärregleringen en
anstaltiplacerasföreträdesvis enföranlederskälsärskilda annat,inte

intekvinna egetfår utanVidarekvinnor.enbartföravsedd enärsom
ochmanligabådefinnsdär detanstaltiplacerasmedgivande en

aldrigprincipikvinnoralltsåföreskriverRegeln attintagna.kvinnliga
placerasintagnakvinnligaOmmedgemenskap män.iplacerasskall

barakvinnorochmellan mängemenskapfäranstalt,blandadi en
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förekomma det finnsnär personal närvarande. Detta måste beaktas när
verksamheten vid de blandade kriminalvårdsanstalterna byggs upp.
Manliga och kvinnliga intagna måste ha likvärdiga villkor i anstalterna.
Och vid anstalter med kvinnor måste finnas meningsfylld verksamhet
för dessa. Som fårnämnts kvinna aldrig placeras i blandadnyss en en
anstalt medgivande.utan Om kvinnaeget lämnavägrar sådanten
medgivande, måste kriminalvården tillhandahålla plats i anstalten en
eller avdelning där all gemenskap med utesluten.män är

I tredje stycket finns två grundläggande regler för placering och
differentiering de intagna. Den först angivna regeln slår fastav att en
intagen har behov utbildning eller behandlingsom anordnas vidav som
viss anstalt skall, det lämpligt,är placeras i denna. Dennaom
placeringsregel har sin grund i strävan de omfattande ochatten
ambitiösa motivations- och behandlingsprogram finns vidsom nu
många anstalter skall utnyttjas pá bästa Försätt. denna placerings-att
regel skall kunna tillämpas detär viktigt frågan dömd haratt om en
behov viss utbildning eller behandling så tidigtav möjligt,tas upp som
helst innan straffverkställigheten påbörjats. Erfarenheten visar
nämligen många intagna placeratsatt i viss anstalt byterogärnasom en
anstalt under verkställigheten.

I bestämmelsen ytterligare grundläggande placeringsprincipanges en
enligt vilken det i övrigt skall, inte straffets längd eller andraom
omständigheter föranleder eftersträvas den placeringannat, bästärsom
ägnad främja ändamålsenlig planeringatt frigivningen. Medanen av
de tidigare nämnda reglerna placering till viss del special-ärom
bestämmelser, gäller förevarande princip alla intagna. För att
ändamålsenliga frigivningsförberedelser skall kunna genomföras bör de
flesta dömda placeras förhållandevis hemorten.nära Närhetsprincipen,

har gälla sedan kriminalvårdsreformen,ansetts skall såledessom i viss
utsträckning tillämpas i fortsättningen.även Ibland kan det dock vara

fördel dömd inte placeras alltför hemorten.näraen Kamraterom en
och anhöriga kan ha inflytande på denett intagne ochogynnsamt
försvåra kriminalvårdens och andra ansträngningar attorgans anpassa
den intagne till samhället.

8§

En intagen placerats i sluten anstalt skall överföras tillsom öppen
anstalt särskildanär skäl för placering i sluten anstalt inte längre
föreligger.

En intagen placerats i öppen anstalt får överföras till slutensom
anstalt han har avvikit eller omplaceringen påkalladom ärannars av
hänsyn till säkerheten. Overföring frän tillöppen sluten anstalt får
härjämte beslutas på skäl i 6 § fjärde stycket.som anges
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reglerasKvaL,motsvarighet inågonharinteparagraf,dennaI som
intagna.omplaceringar av

anstaltsluteniplaceratsintagenskallstycketförstaEnligt somen
inteplaceringför slutenskälsärskildaanstalttillöverföras öppen om
densåvälinitieraskanomplaceringsådanEn avföreligger.längre

anstaltsluteniplaceratsintagenOmanstalten.intagne ensom
tid. Envissefterskeomplaceringkanlängd,strafftidensgrund av

harövrigtiverkställighetenomplacering ärsådan attförförutsättning
sluteniskettplaceringfalldeIproblem.nämnvärdaförflutit utan

tillöverförande öppentordebrottslighetens ettgrund artpåanstalt av
skedemycketiförst sentfrågai avettkommaböraallmänhetianstalt

sluteniplaceratsintagnagällerslutligenVad somverkställigheten.
avlöpt,harstraffverkställighetertidigarehurbeaktandemedanstalt av

densigvisaskulletid attefterdetskeomplacering enkan omen iproblemfri.verkställigheten äraktuella
4 anstalt.slutentillfrån öppenomplaceringreglerasstycketandraI

omplaceringavvikit elleromplacering intagnedenskebörSådan om
frånavvikerdenAttsäkerheten.till somhänsynpåkallad avarmars

självklart.varatämligentordetill slutenöverförasskallanstaltöppen
uppträttintagenskebehövavidare t.ex.kan enomplacering omSådan

härkananstalten. Detiordningenstörtsättpåellervåldsamt annat
enligtskäldisciplinäraskeockså kanomplacering averinras attom

lagförslaget.§53

INNEHÅLLVERKSTÄLLIGHETENS

verkställig-reglernadefinns närmarelagförslaget omavsnittdettaI av
skildaundersamlatsparagrafernaharöverskådlighetenökaFörhet. att

ochanstalteninomförhållandenbehandlasFörstundermbriker.
formerolikaochyttervärldenmed avkontakterintagnasdedärefter

ochpåföljderdisciplinäramedavslutasAvsnittetanstalt.vistelser utom
frågor.övrigavissa

9§

människovärde.hansföraktningmedbehandlasskallintagenEn
svårighetersärskildaför de somförståelsebemötasmedskallHan

anstalt.ivistelsemedförenadeär medintagna.ochanstaltspersonalhänsynvisaskall motintagenEn anstaltenförgällerordningsreglerdeeftersig somskall rättaHan
honom.lämnaranstaltspersonalenanvisningardeoch som
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Avsnittet inleds med grundläggande bestämmelse förhållandenaen om
under verkställigheten. Bestämmelsen, riktar sig till både intagnasom
och anstaltspersonal, 9 § KvaL.motsvarar

Gemenskap

l0§

En intagen skall under tid då han skyldigär ha sysselsättningatt
vistas tillsammans med andra intagna, inte följerannatom av
bestämmelserna i denna lag eller sysselsättningens särskildaav
beskaffenhet. Vägrar antalstörre de intagna i slutenett anstaltav en
samtidigt ha den sysselsättning har ålagtsatt dem, får docksom
gemensamheten mellan dem inskränkas i den mån det ound-är
gängligen påkallat med hänsyn till förhållandena i anstalten.

På fritiden får den intagne i den utsträckning han önskar det
vistas tillsammans med andra intagna, inte följerannatom av
bestämmelserna i denna lag. I sluten anstalt får dock gemen-
samheten mellan intagna på fritiden inskränkas, det ound-ärom
gängligen påkallat med hänsyn till förhållandena i anstalten.

I anslutning till dygnsvilan får de intagna hållas avskilda från
varan

Paragrafen 17 § KvaL.motsvarar

Avskildhet och placering på säkerhetsavdelning

ll§

intagenEn får på begäran ha anvisad sysselsättning iegen enrum,
lämplig plats kan beredas honom och särskilda skäl inte talarom

det. Medgivande härtill skall så oftamot omprövas det finns
anledning till det, dock minst gång i månaden.en

Läkare skall undersöka intagen har anvisad sysselsättningen som
i det behövs med hänsyn till dennes tillstånd. Har denenrum, om
intagne haft sysselsättning i under sammanhängande tidenrum en av

månad, skall sådan undersökning alltid ägaen en rum.

Paragrafen 18 § KvaL.motsvarar

12§

intagenEn får, förutom falli i 53 § andra stycket 56 §som avses
och 61 hållas avskild från andra intagna, det nödvändigtärom

med hänsyn till rikets säkerhet eller föreliggande fara för den
intagnes eller säkerhet till liv eller hälsa eller för allvarligannans
skadegörelse på anstaltens egendom,
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intagenpåverkar någonintagnehindra denför attatt annanatt
anstalten,inomordningenallvarligt störa

intagentillmedverkarintagnehindra denför attatt annanatt en
berusningsmedel,tilltillgångfår

intagen.ofredarallvarligthindra denför4. intagneatt en annanatt
ochtvå årfängelse i lägst ärtilldömtsharintagenEn som

detintagna,från andraavskildfår hållasanstalti slutenplacerad om
planläggerrymning ellerhan planläggerbefaras attkan annanatt
hindraförnödvändigavskildhetenfritagningsförsök och är attatt

till den intagnesdet med hänsyni verketlansådan sättes samt
särskilt benägenbefaras han ärkan attbrottslighet eller attannars

karaktär.allvarligverksamhetbrottsligfortsätta aven i oftasåskallstycket omprövasandraförsta ellerenligtbeslutEtt
tionde dag.dock minsttill det,anledningfinnsdet var

till 53 §Hänvisningen20 § KvaL.huvudsakiParagrafen motsvarar
disciplinpåföljd.såsomivistelsestycketandra enrumavser

13§

skall få§enligt 12intagnaandraavskild frånhållsintagenEn som
möjlig.avskildheteni ärlättnadden som

§ KvaL.21Paragrafen motsvarar

14§

anledningstycketandrai 12 § anta attfalldet iFinns ett som avses
tid, fårbestå längrekommerdärförhållanden attde enavsessom

säkerhetsavdelning.påplacerasintagneden en
detsäkerhetsavdelninpåockså placerasfårintagenEn omen , honomhinförpåkallatdetanledning ärsärskild attfinns anta att ra

anstalt.vistelsen iunderslagallvarligtverksamhetbrottsligfrån av
skallsäkerhetsavdelning omprövasplacering påbeslutEtt enom

månaden.iminst gångdocktill det,anledningfinnsdetså ofta en

benämningenändringenmed den attKvaL20 §Paragrafen motsvarar a
säkerhetsavdelning.byttsspecialavdelning mot

l5§

vid§ ocheller 14enligt 12åtgärdmeddelasbeslutInnan om-om en
rörande deutredning skeskallbeslutsådantprövning ettav

avgörande.frågansinverkar påomständigheter som
för sinfarlighangrund äravskild påhålls.Den att egenavsom

detså-läkareundersökasskallhälsa snartliv ellertillsäkerhet av
sådanoch12 §avskild enligthållsintagenske.kan Annan som

undersökasskallsäkerhetsavdelningplacerad påintagen är ensom
tillstånd. Harintagnestill denmed hänsyndet behövsläkare, omav
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intagen hållits avskild under sammanhängandeen tiden av enmånad skall sådan undersökningalltid ägaen rum.
Over vad förekommit vi utredning enligt första stycketsom

skall protokoll föras.

Paragrafen 22 § KvaL.motsvarar

Sysselsättning

16§

En intagen skall beredas lämpligt arbete såvitt möjligt främjarsom
utsikterna för honom efter frigivningen inordna sigatt arbetslivet.1

Har intagen behov undervisning, utbildning, arbetsträningen av
eller någon sysselsättning eller medicinskpsykologisk ellerannan av
någon särskild behandlinskall sådan beredas honomannan under
arbetstiden, det kan ske hänsyn till anstaltstidens längd ochom me
den intagnes förutsättningar.

Paragrafen 10 § KvaL.motsvarar

17§

En intagen skyldigär utföra det arbete, delta i den undervisning,att
utbildning eller arbetsträning eller ha den sysselsättning i övrigt somanvisas honom. Den erhåller ålderspension enli lagensom t
1962:381 allmän försäkring får dock inte åläggasom någonatt a
sysselsättnin och den erhåller förtidspension eller sjukbidragnämnå som,enligt lag får åläggas ha sysselsättning bara denatt artavoch omfattning kan lämplig för honom.som anses

Paragrafen 12 § KvaL.motsvarar

18§

En intagen skall erhålla ersättning, enligt meddelasnormer som avregeringen eller myndighet regeringen bestämmer för arbetesom
han utfört, detta inte skettsom för räkning ellerom egenarbetsgivare anstalten. Ersättningutom skal utgå även när enintagen, enligt vad bestämts rörande honom, under arbetstidsom

deltager i undervisning, utbildning eller särskilt anordnadannan
verksamhet eller behandling eller bedriver enskilda studier. Kan
arbete eller verksamhet berättigar till ersättningannan intesom
beredas intagen eller denne heltär eller delvis oförmögenen till
sådan verksamhet, skall ersättning ändå utgå i den mån den intagne
inte erhåller ålders- eller förtidspension enligt lagen 1962:381 omallmän försäkring.
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till denmed hänsynskall bestämmasarbeteförErsättning
Förföranlederskälsärskilda annat.intearbetsinsats,intagnes om

enhetligt.regel bestämmasiersättningskallverksamhetaiman bestämmer,regeringenmyndighet,ellerRegeringen som
enligtersättninganvändningenbeträffandeföreskrifter avmeddelar

uppbär.intagenarbetsinkomstochstycket ensomförsta annanav

KvaL.§44Paragrafen motsvarar

Fritid

§19

fritidssysselsättning,lämpligtilltillfälleberedasskallintagenEn
lämpligendetutsträckningdenIutveckling.till hansbidrakansom ochradiotidningar,möjligheterfåhan attbörske genomkan
behovomvärlden. Hansihänder avvadföljatelevision som

omfattning.skäligitillgodosesbörförströelse

detIKvaL.stycketförsta§från 14överförtsharbestämmelseDenna
lämpligtilltillfälleberedasskallintageninledningsvis attstycket anges

sigägnabörhan att egnafritidssysselsättning uppmanasattsamt
någonharDettautveckling. attutantill hansbidrakanintressen -som

paragraf.dennaimeningenförstaåsyftatsharsaki ersattsändring av-

20§

lämpligträning ärfysisktilltillfälleberedasskall somintagenEn
hälsotillstånd.ochåldertill hansmed hänsyn

KvaL.stycketförsta§13Paragrafen motsvarar

tillhörigheterPersonliga

§21

innehaintagenfårolägenhetskekandetutsträckning enutandenI
skaffa sigbetalningsmedel samttillhörigheter änpersonligaandra

kanochtidningar annattidskrifter, somböcker,eller mottaga anstaltsluteniintagenEnfritid.undersysselsättninghonombereda
sådana ärtillhörigheter änpersonliga avsomandrainnehaintefår

värde.ekonomisktmindreharochbeskaffenhet ettenkel
tillhörigheterpersonligainnehavintagensprövningVid avenav fårinteinnehavetbeaktassärskiltskall attutrustningeller annan

anstalten.inarkotikainförselunderlätta av
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Genom denna bestämmelse regleras den intagnes rätt i sitt bostads-att
inneha andra personliga tillhörigheterrum än eller andrapengar

betalningsmedel. Motsvarande bestämmelser finns i 24 § första stycket
KvaL. Frågan intagens innehav andra personligaom tillhörigheterav

betalningsmedelän behandlas i den allmänna motiveringen under
avsnitt l2.9.2.

I första stycket föreskrivs intagen får, i denatt utsträckning det kan
ske olägenhet, innehautan andra personliga tillhörigheter betal-än
ningsmedel. Beträffande de slutna anstalterna begränsas den intagnes
rätt inneha personliga tillhörigheteratt till föremålatt äravse som av
enkel beskaffenhet och har mindre ekonomisktett värde. Syftet med

föremålet skallatt enkel beskaffenhet är det intevara av skall kunnaatt
användas för gömma narkotikaatt eller andra otillåtna Normaltvaror.
kan exempelvis radio- och TV-apparater inte enkelanses vara av
beskaffenhet. Har sådan i enskilt fallen apparat med tillfredsstäl-ett
lande säkerhet plomberats på sådant sätt det med lätthet gåratt att
avgöra något otillåtet kan ha placerats iom densamma, kan den anses

enkel beskaffenhet. Personligavara tillhörigheterav med hänsynsom
till sin beskaffenhet försvårar visitation den intagnes bostadsrumav
skall däremot normalt inte enkel beskaffenhet.anses vara av av

Avsikten med begränsa intagensatt i sluten anstalt innehav av
personliga tillhörigheter med avseende på det ekonomiska värdet är att
försvåra deras användning betalningsmedel vid handelsom med
narkotika. Vad skall utgöra mindresom värde bör dockanses ett inte

i lag. Det bör ankommaanges på Kriminalvårdsstyrelsen utfärdaatt
föreskrifter vilken värdenivå kanom godtagas i förevarandesom
sammanhang. När det gäller värdering de intagnas personligaav
tillhörigheter måste den praktiska skäl bli summarisk. Riktlinjerav bör
utfärdas Kriminalvårdsstyrelsen förav värdering frekventav mera
förekommande föremål.

I andra stycket vid prövningatt vilkaanges personliga tillhörig-av
heter intagen skall tillåtas inneha skall särskilt beaktas införselatt av
narkotika i anstalten inte underlättas innehavet. Härmedgenom avses
främst de tillåtnaatt tillhörigheterna inte skall ägnade gömmaattvara
narkotika i eller avsedda för hanteringvara sådana.av

22§

I sluten anstalt får intagen inte inneha elleren betal-annatpengarningsmedel än det kriminalvården utfärdat. Omsom särskilda skäl
föreligger härför, får anstaltschefen undanta intagen från vaden somUnder vistelsesagts. inu öppen anstalt får intagen inneha betal-enningsmedel enligt särskilda bestämmelser.

En intagen i sluten anstalt får varken för elleregen annansräkning inom anstalten överlåta egendom till eller förvärva egendom
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anstalteninomintagensådanfårhellerInteintagen.från enannan synnerligaFöreliggerintagen.medlånetransaktionergöra annan
anstaltschefenfårmellaneller lånöverlåtelseför intagna,skäl

åtgärd.sådanvidtagaanstalteninomintagenmedge atten

stycket förstaandra24 §bestämmelse,Denna motsvararsom
pengar ellerinnehaintagens rättbl.a.reglerar attKvaL,meningen

behandlasinnehavsådantanstalten. Fråganibetalningsmedelandra om
12.9.1avsnittundermotiveringenallmännai den

innehafåranstalt intei slutenintagenföreskrivsstycketförstal att
ordningdenna ärmedAvsiktenbetalningsmedel. atteller annatpengar

kontokort,narkotika. betalningsmedelMedmedhandel avsesförsvåra
dylikt.ochskuldsedlaruttagsblanketter,checkblanketter,betalkort,

utfärdasbetalningsmedelsådantinteomfattar avFörbudet som
frånintagenundantadockAnstaltschefen ägerkriminalvården.

särskildaföreliggerdetbetalningsmedel,innehavförbudet ommot av
frigång.harintagenförfinnasskäl kanSådanaskäl. somt.ex. en

förhållandenagällersåvittändringinte någoninnebärBestämmelsen
anstalt.i öppen

förbudbestämmelseinnehållerparagrafenistycketAndra omen ny
anstalt. Densluteninomtransaktionerolikautföraför intagen enatt

undermotiveringenallmännadenbehandlas iordningenföreslagna
ordningsregelBestämmelsen utgörl2.9.4.ochl2.9.2avsnitt renen

blirrättshandlingintagensmedför intedensamma attoch brott mot
sådanordningsregeldennabrottutgör motogiltig. Däremot ett
enligtbestraffningdisciplinärgrundfördisciplinförseelse utgörsom

normalt bäggehartvå intagnamellantransaktionotillåtenVid53 en
överlåtelseViddisciplinförseelse.skyldiga tillsiggjortkontrahenterna

ådra sigförvärvarenöverlåtarensåvälsåledesegendom kan somav
Överlåtelsen.anledningibestraffningdisciplinär av

transaktionersådanaenbartsiktestycketandraiStadgandet tar
anstalten.ivistasmedan deföretaranstaltsluteniintagnasom

beteende underintagenstillämpligintebestämmelsenDäremot är
främstAvsiktenanstalt. ärutanför attvistelseellerpermission annan

tillhörigheteranvända deskall kunnabetalningsmedel inteintagen som
anstalten.iharhan

medlånetransaktioneringåanstaltsluteniför intagnaFörbudet att
Däremottillhörigheter.andrasåväl lånvarandra sompengaravavser

låntillfälligasådanagällerdettillämpas närinte avbestämmelsenskall
vardagslivet.iförekommeroftakaraktär,bagatellartad somrent
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23§

Om intagen begär anstalten för hans räkning skallatt göraen en
kontotransaktion eller penningöverföring, skall han visa vaden
transaktionen eller överföringen Vid överföring skäligtettavser. av
belopp till vilken den intagne underhållsskyldiärmotperson ,behöver han dock inte visa vad överföringen Anstalten faravser.
inte medverka till transaktioner, kan ha samband medantassom
befattning med beroendeframkallande medel eller brottslig verksam-
het.

Denna paragraf saknar motsvarighet i KvaL. Den ålägger intagen, som
vill ha hjälp anstaltspersonalen för utföra kontoâtgärd ellerattav en en
penningöverföring, visa vad den tilltänkta åtgärden Liksomatt avser.
hittills skall intagen under anstaltsvistelsen kunna få hjälp av an-
staltspersonalen med utföra kontotransaktioner eller penningöver-att
föringar. Avsikten med den bestämmelsen emellertidär attnya an-
staltspersonalen inte skall behöva behjälplig vid transaktioner,vara

kan led i handelutgöra med narkotika eller påantas ettsom annatsom
kan hasätt samband med brottsligt förfarande. frågaDennaantas

behandlas i den allmänna motiveringen under avsnitt l2.9.3.
Med hänsyn till intagen enligt 22 § lagförslaget inom slutenatt

anstalt inte får ingå låne- eller överlåtelsetransaktioner med annan
intagen, kan det uppstå ökat intresse bland de intagna påett att annat

överförasätt mellan sig. Mot bl.a. denna bakgrund skall detpengar
huvudregel åligga intagen, begär anstaltspersonalen skallattsom som

kontotransaktiongöra för hans räkning, visa vad den begärdaatten
åtgärden Samma skall gälla han vill anstaltspersonalenattavser. om av
hans medel skall utbetalninggöra till honom själv.än Det ären annan
därvid inte tillräckligt den intagne enbart föratt motpart trans-anger
aktionen eller utbetalningen han måste visa vadäven aktuelltutan

Ärbelopp täcka. det fråga sådana skulder eller utgifterattavser om
kan styrkas med skriftliga handlingar, skall dessa företes. Vidsom

betalning räkningar skall dessa således föruppvisas anstaltspersona-av
len. Om det uppvisade dokument inte klart framgår ifrågavaran-vadav
de belopp skall den intagne på visa vad transaktionensättannatavser,

Vill eller kan han inte det, skall anstaltspersonalen vägraavser. att
utföra begärd åtgärd. Det sistnämnda gäller självfallet det framgårom
eller med fog kan den tilltänkta transaktionen har sambandantas att
med brottsligt förfarande eller hantering beroendeframkallandeav
medel.

praktiskaAv skäl skall emellertid den intagne, han inteäven om
visar vad betalningen anstaltspersonalens försorg få göraavser, genom
utbetalningar till vilken han underhällsskyldig. Enärmotperson
förutsättning härför det underhållsskyldighetär äratt utrett att
föreligger betalningsmottagaren. För motverka dennagentemot att att
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medföra underhållsbe-skallbevisbördaintagnes atti denlättnad
tillämplighetskall dessbulvaneranvändsrättigade sompersoner

vadbedömningVidskäligt belopp.utbetalningtill avbegränsas ettav
kanbeloppskäligtkan utgörafalletenskilda ansesdet ett manisom

föråtgåberäknasnormalt kan attmånadsbeloppfrån detutgå som
skälpraktiskalevnadskostnader. Avunderhållsberättigadestäcka den
börDetschablon.efterberäknasallmänhetibeloppdettamåste

för hursättetKriminalvårdsstyrelsen ettnärmarepåankomma att ange
socialtjänsteninombeloppberäknas. Deskall ansesbeloppsådant som

levnadsnivå börskäligenskildatillförsäkraförtillräckliga att envara.
detvisaintagnedenledning. jKan attvisstjänadärvid kunna som

skallhanförordnatsbeslut utgebindande attellerdom annatgenom
utredningytterligarehanskallbelopp,med visstunderhållsbidrag utan

under-till denutbetalningfåförsorg göraanstaltspersonalensgenom
belopp.angivetsålundamedhållsberättigade

24§

i anstalt,införsotillåtnahindraförpåkallatdet attOm är att varor
medgivande fårsärskiltintede intagnaföreskrivas utanfår det att

skriftligellerbrevslag änförsändelser annanannatmottaga av .
handling.

KvaL.meningenandrastycket§-andra24Paragrafen motsvarar
varför detyttervärlden,medkontakttillintagens rättBestämmelsen rör

avsnittetiingäbörmöjligen inteden somifrågasättaskan om
frågor.dessabehandlar

sjukvårdochHälso-

25§

enligtvårdasskall hansjukvård,hälso- ochbehöverintagenOm en ochundersökningerforderligläkare. Kananvisningarde ges avsom
allmännadenböranstaltenske inomlämpligenbehandling inte

tillföras överintagenfårdet behövs,Omanlitas.sjukvården en
kriminalvår-inomsjukvårdspersonalochhälso-Fårsjukhus.allmänt

sjukdomsmittsamsådanliderintagenkännedomden att enavenom samhälsfarlig1988:1472 utgörsmittskyddslagenenligt ensom behövsdetdetta,underrättasanstaltschefenskallsjukdom, omom
Föreskrifterspridas.skallsmittanförtill fara ommed hänsyn att
1991:1129lageniintagenförtvångsvård ompsykiatrisk ges -en

vård.rättspsykiatrisk
påskemöjligtsåvittskallkvinnaintagenFörlossninl av en förlossningenföregod tidikvinnanskallbehövs,Omsjukhus. et
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överföras dit eller till institution där hon kan erhållaannan lämplig
vård.

Om anledning föreligger därtill, skall den enligt första ellersomandra stycket vistas anstalt stå underutom bevakning eller varaunderkastad särskilda föreskrifter.
Beträffande behandlingen intagen, har förtsav tillen översomsådan sjukvårdsinrättmngen i 6 § första stycket andrasom avses

meningen lagen 1991:1129 rättspsykiatrisk vård för frivilligom
psykiatrisk vård, tillämpas föreskrifterna i 18-24 §§ lagen
1991:1128 psykiatrisk tvångsvård bestämmelsernaom i 8 §samt
andra och tredje styckena lagen 1991:1129 rättspsykiatriskomvård befogenhet för kriminalvårdsst relsenom och regeringen attbesluta särskilda restriktioner beträf andeom viss intagen.en

Paragrafen 37 § KvaL.motsvarar

26§

Är intagen sjuk han lämnanär skallen anstalten, får på hans
begäran fortsatt sjukvård i beredasanstalten honom, det kanomskäligt.anses

Paragrafen KvaL.40 §motsvarar

Frigivningstörberedelser

27§

Vid förberedelse intagens frigivning skall särskilt eftersträvasav en
bereda honom läm ligatt arbetsanställning eller försörjnings-annanmöjlighet lämpig bostad.samt Kommer han behöva under-att

visning, utbildning eller ekonomiskt, socialt eller medicinskt stöd,
skall så långt möjligt åtgärder vidtagas för tillgodose sådantatt
behov.

Paragrafen 16 § KvaL.motsvarar

Kontrollåtgärder m.m.intagnamot

reglerI detta avsnitt finns huvudsakligen kontrollåtgärder harom som
karaktär tvångsmedel i RF:s mening.av
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28§

förvaringsanord-andraochväskorbostadsrumintagensEn samt
eftersökandeförundersökasfårfinns avrummet1somningar

inneha.fårhanföremål intesom

bostads-de intagnaskontrolleraskriminalvårdsanstalterflestadeVid
de intagnaundersökatillfrämstsyftarKontrollendagligen. att omrum

Ibostadsrummen.iföremålotillåtnaandranarkotika ellerförvarar
kontrolleragenerell rättkriminalvården attparagrafdenna enges

gällerBestämmelsendäri.förvarasvadochbostadsrummen som
ingenParagrafen haranstalt. motsva-slutenochbåde i öppenintagna
motiveringenallmännai denbehandlasfrågaDennai KvaL.righet

13.3.avsnittunder
ochrutinmässigt attske utankanbostadsrummenKontroll rentav

någotförvararåtgärdenförden utsättsföreliggermisstanke att som
andraochväskorskeocksåKontroll kaniotillåtet avrummet.

härvidsaknarDetiförvarasförvaringsanordningar rummet.som
detförvaringsanordningen; äraktuelladenbetydelse ägersomvem

fårKontroll skeocksåbostadsrummet.iförvaras avdentillräckligt att
låset.öppnabörintagne attförvaringsanordningar. Den uppmanaslåsta

kontrollenvidOmbrytas.låsetkanuppmaningeninteFöljer han
beskedfåintagnedenskallomhändertagitsföremålanträffats som

anträffas;ingetlämnasmeddelandeingetbehöver omDäremotdärom.
regelbundetkontrollertillkännerintagnadetillräckligt attdet är att

förekommer.

29§

hanföremåleftersökandeförkroppsvisiterasfår somintagen avEn
inneha.fårinte

kroppsvisitation. DenstadgandelagförslagetsinnehållerParagrafen om
13.4.avsnittundermotiveringenallmännai denbehandlasfrågan

kläderMed undersökning .personskroppsvisitation enavenavses
sig tillinskränkakanUndersökningensig.påbärhanvadeller annars
kläderundersöktesdenutanpåkännerundersökningenden göratt som

Ikläderna.undersökning avkan även noggrannmerenavsemen
kläder.sinasigtvingasundersökteden att tafall kansistnämnda av

stadgasanstalter,och slutnagäller både öppnabestämmelsen,I som
hanföremåleftersökandeförkroppsvisiteras somfårintagen avatt en

intagenunderkastaibegränsningar rätten attNågra enfår inneha.inte
denskiljeravseendedettalinte.såledesfinnskroppsvisitation

AvsiktenKvaL.ibestämmelsemotsvarandefrånsigregelnföreslagna
meddelaskalltillämpningsföreskrifteriKriminalvårdsstyrelsenär att
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nödvändiga begränsningar. Det därvid lämpligt deär att mest
vittgäende befogenheterna företa kroppsvisitation bör gälla vidatt
slutna anstalter med hög säkerhet och vid sådana anstalter, i vilka
placerats narkotikamissbrukande intagna. Vid anstalter böröppna
kroppsvisitation kunna användas sällan.mer .

30§

intagen inte föranledsEn medicinska eller liknandeär, annatom av vskäl, skyldig på anmaning lämna blod-, urin- eller utandnings-att
för kontroll han inte har beroendeframkallandeär använtattprov av

medel eller sådant dopningsmedel i 1 § lagensom anges
1991:1969 förbud vissa dopningsmedel.motom .

Denna bestämmelse och behandlas iden52 d § KvaLmotsvarar
underallmänna motiveringen avsnitt 13.5.2 och 15.2 Tillämpnings-

för intagenområdet provtagning utökas till kontroll inteatt attavse av
använder dopningsmedel. Kontroll förekomsten dopningsmedelavav
kan för närvarande ske urinprov.genom

3l§

intagen får underkastas kroppsbesiktning iEn änannan som avses
30 § anledning förekommer föremål han enligt vadnär att som som
följer denna lag får inneha skall anträffas på honom.inteav

frågaföljer första stycket får i denUtöver vad somsom omav
i den mån detintagen i sluten anstalt kroppsbesiktning företasär

påkallat inäranses
efter vistelsehan ankommer till anstalten vid intagning eller utom

anstalten,
. under-till2. det sker stickprovsvis eller också i anslutning större

ochanstaltensökning säkerhetsskäl görs utrymmen inomsom av av
haft särskildden intagne har eller har anknytning till utrymme som

berörs undersökningen, ellerav
han skall eller har haft okontrollerat besök.3. mottaga
Utöver vad föreskrivs i första stycket får den intagenärsom som

i anstalt underkastas ytlig kroppsbesiktning i den detmånöppen
påkallat i fall i andra stycket.anses som avses -

Denna paragraf innehåller regler kroppsbesiktning. Med kroppsbe-om
siktning Kroppsbesiktningundersökning kropp.avses en av en persons

Ävenliknande.kan omfatta blodprovstagning och andra under-även
sökningar, röntgenundersökningar och undersökningar kropps-Lex; av

kroppsbe-öppningar. I avsnitt 13.5. beskrivs institutetnärmare
kroppsbe-siktning liksom gränsdragningen mellan normal och ytlig

siktning.
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I föregående paragraf behandlas urinprovstagning medanm.m.,
övriga former kroppsbesiktning hänförs till paragraf. avsnittdenna Iav

behandlas13.5.3 hithörande frågor.
Enligt paragrafens fårförsta stycke intagen underkastasen annan

kroppsbesiktning förekommeri 30 anledningän när attsom avses
föremål anträffas gäller bådeotillåtet på honom. Denna regel öppna

slutna anstalter. misstanke intagen förvararoch Föreligger att en
föremål skulle upptäckasotillåtet sådant föremåletsätt att genom

får den intagne.kroppsbesiktning således sådan åtgärd vidtas Detmot
anledning förekommermärka den angivna misstankegradenär attatt -
förutsätter dock alltidmycket låg. Tillämpning bestämmelsenär av-

får tillgripas.misstanke. Såväl ytlig normal kroppsbesiktningsom
paragrafens andra stycke finns specialregel för slutna anstalter.I en

Motsvarande i b gäller, såvitt normalregel KvaL, 52 avser
kroppsbesiktning, enbart enligt sluten riksanstalt.vad KvaL utgörsom

betydande utvidg-föreslagna bestämmelsen innebär tämligenDen en
Anledningen till dettatillämpningsområdet för denna reglering.ning av

slutnaallvarlig vid denarkotikasituationen minst likaärär att
tillgripalokalanstalterna vid de slutna riksanstalterna. Behov attsom

föreliggerkroppsbesiktning vid de nuvarande slutna lokalanstalterna
tillämpningsområdet fördärför i andra fall faller underänäven som

vid deförsta stycket. Behovet kroppsbesiktning torde störstvaraav
narkotikamissbrukare böranstalter, i vilka placeras. Bestämmelsen

Kriminalvårdsstyrel-därför främst tillämpas vid denna anstalter.typ av
erfordras angåendebör meddela de begränsningar kansomsen

tillämpningsområde..bestämmelsens närmare
.

enligt detta fall. MisstankeKroppsbesiktning kan stycke ske i tre om
kropps-innehav otillåtet föremål krävs inte. Såväl ytlig normalav som

får tillgripas. Enligt första punkt får kroppsbebesiktning styckets
ankommer eller.siktning ske intagen till anstalten vid intagningnär en

vistelse Enligt andra punkten fårefter någon form anstalt.utomavv
till visskroppsbesiktning ske och i anslutningstickprovsvis större

Slutligen får kroppsbesiktningundersökning vid anstalten.görssom
haftenligt tredje punkten ske intagne skall ellerdennär emotta

sistnämnda punkt tordeokontrollerat besök. Kroppsbesiktning enligt
kontrollerat besök kommerbehöva tillgripas ofta, eftersominte så att
finns narkotikamissbrukare.bli huvudregel vid de anstalter där det

anstalt underkastas ytligEnligt tredje stycket får iintagen öppen
förFörutsättningarnakroppsbesiktning i fall andra stycket.isom avses

iför intagnakontrollåtgärd skall tillgripas således desammaäratt
fåri anstalteller slutna intagenanstalter. Den öppenöppna ärsom

l3.5.1för kroppsbesiktning. avsnittdock bli föremål enbart ytlig I
vilka ingår häri.beskrivs åtgärdernärmare som
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32§

Kroppsvisitation eller krop sbesiktning får inte göras ingåendeågärden mer
vadän ändamålet med kräver. All den hänsyn som

omständigheterna medger skall iakttagas. Om möjligt skall vittne
narvara.

Annan kroppsvisitation ytlig ellerän kroppsbesiktning får, när
åtgärden gäller kvinna, inte verkställas eller bevittnas änav annan
kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.

Paragrafen 52 första§ och andramotsvarar styckena KvaL.c
I första stycket regleras hur kroppsvisitation och kroppsbesiktning

skall genomföras.
Av andra stycket följer får genomföra och vidnärvaravem som

kroppsvisitation och kroppsbesiktning kvinna. I avsnitt l3.4.lav
beskrivs närmare vad ingår i ytlig kroppsvisitation, vilken åtgärdsom

brukar benämnasäven skyddsvisitation.

33§

Föremål, anträffas vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning ellersom
vid undersökning enligt 28 § och intagen enligt vadsom en som
följer denna lag inte får inneha i anstalt, skall omhändertagas ochav
förvaras för hans räkning, såvitt inte särskilt föreskrivet.ärannat
Om det vid kontroll anträffas egendom, den intagne intesom
laglligenfår inneha, skall egendomen omhändertas i avvaktan på

CSag.
Pengar, påträffas hos eller ankommer till intagen i stridsom en

med vad särskilt föreskrivetär intagnas inneharättsom attom
skall omhändertas, det inte uppenbart oskäligt.pen ar, om

0 ändertagna skall anstaltens försorg göraspengar genom
räntebärande får inte disponeras den intagne förrän vidmen av
anstaltsvistelsens slut, det inte föreligger särskilda skäl.om

En försändelse har granskats enligt 37-40 §§ får hållas kvar,som
det påkallatär säkerhetsskäl. Den intagne skallom i fallsåav

underrättas därom. det frågaArgenast ankommande för-om en
sändelse, skall den intagne i den utsträckning det lämpligen kan ske
få kännedom innehållet. En kvarhâllen försändelse skallom
utlämnas till den intagne så det kan ske ochsnart närsenast an-
staltsvistelsen upphör, inte särskilda skäl talar däremot.om

I denna paragraf har samlats vissa bestämmelser reglar närsom
Ävenegendom anträffas hos intagen får omhändertas. isom nästaen

paragraf finns regler härom.
Första stycket första meningen 52 § tredje stycket KvaLmotsvarar c

har utsträckts gälla sådana otillåtnaäven föremålmen att som
påträffats vid undersökning enligt 28 § för omhändertas. Denna regel
gäller egendom det i och för sig inte olagligt disponeraärsom att men

i vissa fall inte får innehas i anstalt, bandspelaresom ocht.ex. annan



4331993:76SOU

dettaomhändertagits med stödEgendomelektronisk utrustning. avsom
straffverkställigheten ärtill den intagneskall återlämnas närstadgande

harbestämmelse intefinnsandra meningstycketsavslutad. I somen
intagenfår egendomEnligt dennamotsvarighet i KvaL.någon som en

i avvaktanomhändertasfår inneha,lagligeninte t.ex. vapen,
lag-i stället 34 §gäller docknarkotikafrågabeslag. I m.m.om

förslaget.
femte stycket KvaL.63 §styckeParagrafens andra motsvarar

stycket27 § tredjetredje stycket,Bestämmelsen i motsvararsom
skriftligtförsändelse ellerkvarhållagällerKvaL, rätten annatatt

lagförslaget.enligt 37-40 §§granskatsmeddelande som

34§

omhän-berusningsmedel fårandradrycker elleráklkoholhaltigaertas,
intagen,påträffas hosde enom

tillsända,dem sigfår2. intagenenom
kriminalvårdsanstalt,iskall inmedförs någonde tassomavom

ere
kändfinns någondet intepåträffas anstalt ochinomde4. annarsom

till dem.ägare
i frågatillämpasi första stycket ävenBestämmelserna om

insprutning iföranvändaskankanylellerinjektionsspruta som
särskiltföremålandra äri frågaellermänniskokroppen somom

medbefattningellerför missbrukanvändasägnladeatt annanav
otika.nar

tredje styckena.första och63 §Paragrafen motsvarar

35§

kriminalvårdsanstal-skallenlig 34 §omhändertagitsEgendom som
beslagtagenbestämmelsernaförsälja enligtförstöra ellerlåta omten

förverkande1958:205lagenstycketi förstaegendom 2 § 1 avom
alkoholhaltiga drycker m.m.

omhändertagenförsäljningerhållits vidBelop egen-avsom,till allerdom, staten.

styckena.fjärdeoch§ andra63Paragrafen motsvarar

36§

åtgärdenÅtgärd förskälenendastfår beslutas28-34 §§enligt om
förinnebäråtgärdenövrigtiellerdet intrånguppväger sommen

intresse.motståendeeller någotden intagne
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I denna paragraf har den s.k. proportionalitetsprincipen lagfäst. Frågan
behandlas i den allmänna motiveringen under avsnitt 13.8.

Regeln innebär kortfattat skälen för åtgärd enligt 28-34att §§en
skall ställas i relation dentill olägenhet åtgärden innebär för densom
intagne eller något motstående intresse. Om flera åtgärderannat kan
väljas för nå syfte skall den minst ingripandeatt ett avsett åtgärden
väljas.

,

Intagnas kontakt med yttervärlden.

Försändelse

Reglerna granskning försändelser till och från intagna behandlasom av
i den allmänna motiveringen under avsnitt 9.2.

37§

försändelseEn till eller från den intagen iär sluten anstalt fårsom
granskasför undersökning den innehåller otillåtna föremål.av om

ådan ranskning får också ske för undersöka försändelseatt om en
inneh ler nå meddelande lanlä gning brottsliot verksam-om av
het, avvikan eller något liknan fö arande. Beträffan dene e e som

intagen på säkerhetsavdelning skall granskning försändelseav
s e.

En försändelse till eller från den intagen iär öppen anstaltsom
får, för syfte i första stycket, granskas det finnssom anges om
anledning försändelsen innehåller föremål eller meddelandeanta att

där eller stickprovsvis beträffande intagna i allmänhet.som avses
Om inta under utredningen disciplinärende hållsen etten av

avskild från intagna, får han också hindras från kontakter medan ra
andra försändelse i den mån det oundgängligenärpersoner genom
nödvändigt för syftet med utredningen inte skallatt äventyras.

I paragrafen finns huvudstadgandet angående granskning för-av
sändelser till eller från intagna. Med försändelse brev, postpaketavses
och liknande. Liksom enligt motsvarande regler i fårKvaL gransk-
ningen ske enbart säkerhetsskäl, alltså inte led i arbetet medav attsom

intagna till samhället. Kontrollen syftar främst till finnaanpassa att
narkotika eller andra droger sänds till intagna. Genom granskningsom

försändelser kan också avslöjas intagna deltar i planeringav om av
brott.

Reglerna granskning försändelse till eller från den ärom av som
intagen i sluten anstalt finns i första stycket. Sådan försändelse får
granskas för kontrollera den innehåller föremålatt inte fårom som
införas till eller innehas i kriminalvårdsanstalt. Kontrollen kan ske
antingen försändelsen och innehålletÖppnasatt ochgenom tas ut
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genomlyses.försändelsenbrev,eller, det gällergranskas när attgenom
skriftligadelkriminalvårdenmedger ocksåBestämmelsen att ta av

kontrollSyftet den är utrönai breven. medmeddelanden atttypen av
brottsplanering.formdeltar i någonden intagne avom

allaunderkastakriminalvårdensåledes rättBestämmelsen attger
fullständiganstaltslutenfrån intagen itill ellerförsändelser enen

långtgående;otvivelaktigtbefogenhetenangivnagranskning. Den är
alla detillgång tillskall hakriminalvårdenregelnbakomtanken är att

narkotikan.effektiv kampföraför kunnabehövsmedel motatt ensom
Kriminal-angelägetdetkaraktärbestämmelsernas ärtankeMed att

och viddetaljerattämligen närföreskriftervårdsstyrelsen i anger
förekommaskallförsändelsergranskninganstaltervilken typ avav

i fråga vidfrämst kommabörförsändelserGranskningallmänt. avmer
har koncentrerats.narkotikamissbrukande intagnatill vilkaanstalter,

kontrolleras.försändelserprincip allaanstalter bör iVid den typen av
Även narkotikamissbrukare,eller ingafinnsdär detvid anstalter,

försändelser.kontrollbehovdet finnaskan avav
börförsändelsegranskningföreskrifterkriminalvårdensI avom

Granskningsupp-utformas.skallkontrollenhur närmareockså anges
Eftersomanstalterna.vidfå tjänstemännågraläggas pågifterna bör
angelägetdetmeddelanden,skriftliga äromfattarocksågranskningen

vidarebefordramedförsiktighetiakttartjänstemän attdessa storatt
gransk-medgranskningen. syftetEftersomviderhållituppgifter man

fårbrott,planeringupptäckameddelanden enbart ärningen att avav
behandlings-iutnyttjasfrågor intesådanainte gälleruppgifter som

anstalten.arbetet vid
skallsäkerhetsavdelningarnapåfrån intagnatill ochFörsändelser

gransk-sådanunderlåtamöjlighetgranskas. Någonundantagslöst att
inte.ning finns

fråntill ellerförsändelsestyckeandra närParagrafens enanger
granskningtill sådanMöjlighetenfåranstalt granskas.iintagen öppen

fårGranskninganstalt.i slutenintagnabeträffandeinskränkt änär mer
Gemensamtstickprovsvis.ellerföreliggermisstankefall,tvåi närske
stycket, kanförstaenligtliksomgranskningen,fallenbåda ärför att

föremålotillåtetinnehållerförsändelseundersökaförske att enom
ellerverksamhetbrottsligplanläggningmeddelandeeller avom

förförutsätterbestämmelsenireglerasfalletförstaliknande. Det som
ellerföremålinnehållerförsändelsenfinnsanledninggranskning attatt

alltsåmåstefå skeskallgranskningFörmeddelande attsagts.som nyss
kanVidareförsändelse.vissbeträffandemisstankeföreligga en

sändsförsändelserallabestämmelsedennaenligt somkontroll ske av
föremålotillåtnamisstanke finns attintagen,eller fråntill t.ex.omen

Denfrånklartdet inte ärmed även vem.intagensänds till post, omen
skeintedockfårKontrollenmycket låg.misstankegraden ärangivna

stadgande,dettastödmedviss intagenbeträffanderutinmässigt aven
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det måste finns något skäl tillutan antagande sådant föremål elleratt
meddelande. Kontroll kan vidare ske stickprovsvis beträffande intagna
i allmänhet. Sådan undersökning måste verkligen ske stickprovsvis och
inte riktas någon speciell intagen.mot

Innehållet i tredje stycket innehållet i 26 § fjärde stycketmotsvarar
KvaL.

38§

En försändelse mellan intagen och svensk myndighet,en etten
internationellt har Sverige erkänd behörighetorgan, som attav ta

klagomål från enskilda, eller advokat skallemot vidarebefordrasen
granskning. Anges brev frånutan svenskavsänt myndig-ett vara en

het, sådant internationellt eller advokatett och finns detorgan en
anledning uppgiften inte riktig, får dockär försändelsenanta att
granskas, förhållandet inte kan klarläggas å sätt.om annat

frågaI försändelse till postverket til 37 § iämpas ställetom en
för första stycket.

Bestämmelsen i paragrafen, 25 § KvaL, föreslås ändradmotsvararsom
i hänseende, nämligen beträffande denett misstankegrad erfordrassom
för sådan försändelse i bestämmelsenatt skall få granskas.som avses
Enligt fårKvaL sådan granskning ske det skäligen kan misstänkasom

uppgiften den frånavsänts svensk myndighetatt eller liknandeatt inte
riktig.är Enligt förslaget räcker det med det finns anledningatt anta
uppgiften oriktig, vilketär alltså lägreatt misstankegradär denänen

gäller. Om sådan misstanke uppkommer beträffandesom nu en
försändelse skall liksom hittills i första hand kontrolleras hos den- -
påstådde avsändaren hur det förhåller sig. Om försändelsen kommer
från polis, åklagare eller myndighet inom rättsområdet ärannan
särskilt angeläget försöka undvika granskning försändelse.att Omav
det inte går få besked sådan kontakt, bör försändelsenatt genom en

för kontroll.öppnas Innan så sker bör den intagne i princip alltid ha
tillfrågats han kan besked vad försändelsen innehåller.om ge

39§

Granskning försändelse får inte ingående än ärav en vara mer som
nödvändigt med hänsyn till granskningens syfte.

I 33 § tredje stycket finns bestämmelser angående omhän-
dertagande försändelse.av

Paragrafens första stycke 27 § KvaL första stycket. Imotsvarar
sistnämnda paragraf föreskrivs bl.a. den intagne bör närvaran-att vara
de vid öppning försändelse det lämpligen kan ske. Denna be-av om
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försändelsekon-flertaletskeridagRedanharstämmelse utmönstrats.
såledesskall de intagnaförslagetEnligtintagnesi dentroller utevaro.
hindrarförsändelse. Ingetöppningvidhainte rätt närvaraatt av

försändelsenärvarande då öppnas.intagneemellertid den äratt en
såförhållandenallaundermåsteförsändelserKontrollen varaav

för denna. Harförtroendekännaintagna kandeutformad enatt
skallförsändelse lästsmeddelande iharellerförsändelse öppnats ett en

detta.underrättasden intagne om
försändelse.omhändertagandeangåendereglerfinnsKvaLI 27 § av

avsnittetstycket itredjei 33 §intagitsbestämmelse harifrågavarande
ilämnasdettaerinranEnintagnakontrollåtgärder mot omm.m.om

stycke.andraparagrafens

40§

gällerförsändelse ävenföreskrivet annat37-39 §§Vad i är om
rörandeparagraferi dessaBestämmelsernameddelande.skriftligt en

intagna.sammanslutninggäller ävenintagen av

KvaL.28 §Paragrafen motsvarar

Besök

undermotiveringenallmännai denbehandlasbesökReglerna om
avsnitt 9.3.

41§

lämpligen kanutsträckning detdenbesök ifårEn intagen emotta
säkerhetenäventyraägnatbesök ärfår inteHan attske. ta emot som

samhället ellerianpassninghansmotverkakananstalten elleri som
skada för någon.tillvaraannars

hållsdisciplinärendeutredningenunderintagenOm ettaven
månbesök i denockså vägrasfår hanfrån andra intagna,avskild
inteutredningensyftet medförnödvändigtoundgängligendet attär

skall äventyras.

stad-inledandedetfinnsstyckeförstaparagrafensföreslagnadenl
första ochstycketförsta§29besök. Detta,gandet motsvararsomom

Enligtanstalter.och slutnabådeKvaL, gäller öppnameningarnaandra
endastbesök;vidsträcktintagen rättmeningen har emotatt taförsta en

vidpersonalochlokalerfrågaiförutsättningarnapraktiskade om
förRiskenha.fårintagenbesökhur mångaskallanstalterna avgöra en

betydande.intagnade ärskadorförorsakafrihetsberövandet skallatt



438 SOU 1993:76

Det därförär angeläget de intaga har kontakteratt med yttervärlden,
i form besök. It.ex. andra meningen finns den allmännaav begräns-

ningen intagen inte fåratt besöken kanta emot äventyrasom
säkerheten i anstalten. Inte heller får besök förekomma kansom
motverka den intagnes anpassning i samhället eller tillannars vara
skada för någon.

Bestämmelsen i andra stycket 29 första§ stycketmotsvarar sista
meningen KvaL.

42§

Om det behövs med hänsyn till säkerheten eller ordningen i
anstalten skall tjänsteman vid anstalten närvarandeen dennärvara
intagne har besök inte besöket kan ske under sådana förhållan-om
den den intagne och denatt besökande inte kan överlämna föremål
till varandra kontrollerat besök.

Kriminalvårdsstyrelsen får, det behövs med hänsyn till säker-om
heten eller ordningen vid viss sluten anstalt, besluta de intagnaatt
i sådan anstalt får endast kontrolleraten ta besök.emot Om det
föreligger särskilda skäl får besöket dock genomföras kontroll.utan

Besök advokat biträder den intagne iav rättsligsom en an-gelägenhet skall kontrollerat bara advokaten eller denvara om
begär det.intagne

I denna paragraf regleras kontrollerat besök. I första stycket finns
huvudstadgandet härom. Kontrollerat besök kan enligt den föreslagna
bestämmelsen ske i former:två antingen tjänstemanär närvarandeen
under hela besöket eller besökslokalenär utformad så den intagneatt
och besökaren inte kan överlämna föremål till varandra. Om en
tjänsteman är närvarande under besöket kan denne såväl kontrollera att
inga otillåtna föremål överlämnas avlyssna samtalet mellan densom
intagne och besökaren för på så kontrollerasättatt det inte skeratt
planläggning brottslig verksamhet, avvikandeav eller något liknade
förfarande. Ett besök, sker ständig närvaro tjänstemansom utan av

under formermen detgör omöjligt överräcka föremål,som skallatt
äga i särskilt iordningställtettrum besöksrum för endastavsett en
intagen och dennes besökande. Det skall alltså inte förekomma
besöksrum i vilka flera intagna samtidigt kan besök. Omta emot
besöket sker i besöksrumett är så anordnat föremål inte kansom att
överlämnas, kan den intagne och den besökande tala medostört
varandra. Samtalet får inte avlyssnas anstaltspersonal ellerav tas upp

band för avlyssnas i efterhand.att Om det något skäl finns behovav
avlyssna samtalatt mellan den intagneav och dennes besökande måste

tjänsteman närvarande.vara
Oavsett anstalt skalltyp enligt regeln i dettaav stycke besökett vara

kontrollerat det behövs med hänsyn tillom säkerheten eller ordningen
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förstafjärde stycket§29Bestämmelsenanstalten.i motsvarar
meningen KvaL.

Bakgrunden tillstadgande.finnsandra styckeparagrafensI nyttett
narkotikasituationen ibekymmersammadenbestämmelse ärdenna

huvudsakligenanstalternaikommer inNarkotikananstalter.många
besök. Inommedsambandiochåtervändande permittentergenom

differentieringsåtgärderolikaförsökerkriminalvården genomman
särskildatillnarkotikamissbrukarevårdmotiveradeickekoncentrera

skildaikontrollernamåsteanstalterVid dessaanstalter.slutna
anstalter. Före-andraflertaletvideffektivahänseenden änmervara

kontrollmöj-för ökalagförslagetinförts ibestämmelse har attvarande
besök.vidlighetema

förordnafårKriminalvårdsstyrelsen attinnebärBestämmelsen att
besök.kontrolleradefåranstalt baravissvidintagna emotalla taen

anstalter, iallabeträffandemeddelasprincipiförordnade börSådant
Avsiktennarkotika. ärmissbrukar ettattintagnaplacerasvilka som

däranstalterdetid. Ilängregälla förskallförordnandesådant
besöksrum,iordningställasmåstevanligabesök blirkontrollerade som

medkontakthakaninteoch besökarenden intagneutformadesåär att
värdetblirmotiveringen etti den allmännaframhållsvarandra. Som av

kanokontrollerat. Dettadetsammabesök intekontrollerat ettavsom
erinrasbörDetminskar något. attbesökantalettill omleda att

kanförordnandeinnebärstyckettredje§föreskriften i 3 att ett
anstaltelleranstaltavdelningvisstill enbegränsas att av enavse en

lämpligtkan detSålundaavdelning. attvissförmed undantag varaen
inrättasnarkomanklienteletdetföranstalterslutnavid endet tyngre

be-förkontrollbestämmelserförmånligaremedspecialavdelning
missbrukare.handlingsmotiverade v

former.i tvåförekommanämntsbesök kanKontrollerat nysssom
sker närvarobesöketformen dåintegritetskänsliga är utanminstDen

omöjliggörförhållandensådanaundertjänsteman sommenav
därförbörbesökkontrolleratföremål. Denöverlämnande typen avav

avlyssnaskälspeciellafinnsdetEndast attanvändas.handi första om
underbesöket skebesökare böroch hansden intagnesamtalet mellan
finnsdetexempelvisfalletSá kantjänsteman. omnärvaro varaav

planeringskeskullebesökundermisstankarbestämda avettatt
ändåbesöketvärdetbrottellernarkotikainförsel annat avmenav

mellanKontakteninte bördetså enavstyras.stort attvaraanses
kunnautsträckningmöjligaibör störstaoch hansintagen närmaste

upprätthållas.
skälsärskildafinnsdetstadgasmeningstyckets sistaandra attI om

genomförasbesökkontrollerade utananstalt medbesök vidfår en
besökkontrolleratförordnatKriminalvårdsstyrelsenOm attkontroll.
före-undantagsvisbaraskallanstalt,vissvidhuvudregelskall envara

bortseintegåranstalten. Detbesök vid den attokontrolleradekomma
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ifrån vid sådan anstaltatt kan finnas skildaen intagna.typer Enav
intagen uppenbarligen inte missbrukarsom narkotika eller deltar i
hanteringen narkotika kan i avvaktan på lämpligav plats i annan
anstalt för längre eller kortare tid ha placerats i denna anstalt.typ av
Vidare kan narkotikamissbrukande intagenen placerats i anstaltsom en
med missbrukande intagna påverkansarbete vid anstaltengenom
komma till insikt han bör upphöraatt med sitt missbruk.om Om
anstaltspersonalen, främst den intagnes kontaktman, har övertygats om

den intagne verkligenatt vill komma ifrån sitt missbruk och det även
framstår troligt han lyckats med detta,attsom kan det finnas skäl att
medge den intagne okontrollerat besök. Det måste dock saknas
anledning den intagneanta att allt, påtrots grund hot frånt.ex. av
medintagna, ändå smugglar in narkotika. I första hand bör dock en
sådan intagen förflyttas till anstalt eller avdelning bättreen ärsom
lämpad för hans förhållanden.

I paragrafens tredje stycke föreskrivs besök advokatatt av som
biträder den intagne i rättslig angelägenhet skall kontrollerat baravara

advokaten eller den intagne begärom det. Bestämmelsen motsvarar
29 § fjärde stycket andra meningen KvaL. Ett besök advokat börav
således i princip aldrig kontrollerat inte någon närvarandevara om
begär det.

43§

Till underlag för bedömningen den intagenår i slutenav om som
anstalt skall i särskilt fallett besök skall ita förvägemot
undersökas den besökande har dömts ellerom misstänktär för
allvarlig brottslig verksamhet. I den utsträckning det behövs och
lämpli kan ske skall upplysningar ocksåen inhämtas hansomiga förhållanden i övrigt. Vadperso föreskrivits gäller inte,som nu

den mån det är uppenbart obehövlil på grund den be-t attavsökande kändär eller skäl. underlag för bedömningenannatav
intagen i öppen anstalt skallav iom särskilten fall fåett ta emotbesök får sådan kontroll i dengöras mån detsom sagts ärnyss

påkallat säkerhetsskäl.av
Som villkor för besök kan säkerhetsskäl föreskrivas denav att

besökande underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbe-
siktning eller medger undersökning väska eller förvarings-av annan
anordning medförs.som

Paragrafen 29 § andra, tredjemotsvarar och femte styckena KvaL.
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Telefonsamtal

44§

ifår skeanstaltenochintagnamellanTelefonsamtal utompersoner
förvägraskanintagenske. Enkanlämpligendetutsträckningden

elleranstaltenisäkerhetenäventyratelefonsamtal ägnatär attsom
tillellersamhälletianpassningmotverka hanskan varaannarssom utredningunderintagenOmeller nåför honomskada enannan.on

ocksåfår hanintagna,andrafrånavskildhåldisciplinärendeett sav telefonsamtal iandramedkontakterfrånhindras genompersoner
medsyftetförnödvändigt ut-oundgängligen attmån detden är

skallinte äventyras.redningen
sådanmed kansamtalaönskarintagnedenBeträffande den som

detden månistycket görasförstai 43 §kontroll ansessom avses
behövligt.

skall tjänstemansäkerheten,tillmed hänsynpåkallatdetOm är
fårAvlyssning ägatelefonsamtal.avlyssna rumlämpligtpå sätt
advokatmedTelefonsamtalvetskap.intagnesmed den somendast

avlyssnasintefårangelägenheträttslig utaniintagnebiträder den
medgivande.intagnesden

§ KvaL.30Paragrafen motsvarar

bestämmelserGemensamma

45 §

avvikelserbeslutaintagenvissbeträffandefårRegeringen omen
tillhänsynmedpåkallatdet§§37-44 äribestämmelsernafrån om

verkställig-underintagneför denriskentillellersäkerhet attrikets
användandeinnefattartill brottmedverkar avanstaltiheten som

syften.politiskaföreller tvångvåld, hot

KvaL.§31Paragrafen motsvarar

anstaltVistelse utom

Permission

46 §

motverkaförellersamhälleti attassningenunderlättaFör att anv tillståndbeviljasintagenkanetsberövandetfriföljderskadliga enav Föreliggernormalpermission.tidkortför vissanstaltenlämnaatt missbrukellerbrottslighet annatfortsattförobetydlig farainteen skallbedömningdennaVidmedinteerrnissionnormalfår es.
tagitpå sättellernyttjat annatden intagnebeasärskilt artas om
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befattning med narkotika inom anstalten eller giltigt skäl vägratutan
lämna enligt 30att prov
Permission får också särskild anledning föreliggerges, om annan

än i första stycket särskild permission.som Kananges den an-gelägenhet ligger till förgrund ansökan särskildsom en om
permission ombesörjas under normalpermission, skall sådan
permission i första hand användas.

Denna bestämmelse permission 32 § första och andramotsvararom
styckena KväL. Permissioner behandlas i den allmänna motiveringen
under avsnitt l0.2.

Enligt första stycket kan intagen beviljas normalpermission för att
underlätta anpassningen i samhället eller för motverka s.k. anstalts-att
skador. Det tidigare begreppet korttidspermission slopas, eftersom
begreppet långtidspermission inte längre används. Permission enligt
46 § skall dock, liksom tidigare korttidspermission, omfatta enbart viss
kortare tid. Normalpermission enligt första stycket kan flertalet intagna
normalt påräkna någon gång under straffverkställigheten. Den
hittillsvarande s.k. regelbundna permissionen kan sägas formutgöra en

normalpermission.av
förstaI stycket det tilläggetgörs permission kan medges föratt även
motverka skadliga följder frihetsberövandet.att Detta innebärav

emellertid inte någon egentlig ändring i förhållande till nuvarande
tillämpningsområde för regelbunden permission. Tillägget föranlettär

den precisering riktlinjerna för kriminalvårdens utformningav av som
igörs 4 § lagförslaget. Genom tillägget undviks permissionsbe-att

stämmelsen bakgrund stadgandet i 4 §mot motsattsvis skall kunnaav
uppfattas så permission inte får medges föratt motverka anstaltsska-att
dor.

Normalpermission skall enligt första stycket detvägras, före-om
ligger inte obetydlig fara för fortsatt brottslighet elleren annat
missbruk. Detta uttryckssätt för den riskbedömning skall vidgörassom
prövningen ansökan normalpermissionav en utgöraom attavser en
anpassning till gällande praxis för permission enligt 32 första§ stycket
KvaL. Någon allmän skärpning praxis såledesär inte avsedd. Detav
får framdelesäven viss risktagning iaccepteras samband meden
permission. Särskilt gäller detta frigivningennär förestående.är nära

Vid prövning ansökan normalpermission skall liksomav en om
hittills beaktas den intagne giltigt skäl vägrat lämnaom utan att
urinprov för kontroll han inte påverkadär beroendeframkal-attav av
lande medel. Provtagning för sådant ändamål får sedan den l juli 1993

Ävenske i formäven blod- eller utandningsprov. lämnavägranav att
dessa former skall beaktas vid prövning permissionsfrågan.av prov av

l andra stycket föreskrivs särskild permission får beviljasatt detom
föreligger särskild anledning än i första stycket.annan som anges
Möjligheterna till särskild permission begränsas på så sätt att an-
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skälintenormalpermission, utgörvidombesörjaskangelägenhet, som
skallintagnedenfalletdetHärmedpermission. attsärskildför avses

begärdförtidpunktentillanslutninginormalpermission nära enha
hindernågraföreligger störredet inteOmpermission.särskild

förnormalpermissiondennasiganvändaintagneskall denhäremot, -av
normalper-kommandeEnangelägenheten.aktuellaombesörja denatt

såpåden intagne sättfördagarnâgraförskjutasockså attkanmission
intemedför bestämmelsenövrigtärende. lsittskall kunna uträtta

permission.särskildförförutsättningargällandeändringnågon nuav

47§

andra6 §iintagenbeviljasintefârNormalpermission avsessomen
permissionsärskildfärdärtillskälsynnerligaFöreliggerstycket.

sådanbeviljas intagen.
erforderligakande villkorställasskallpermission ansesFör som

Skriftligelleranmälningsskyldighet annat.vistelseort,beträffande
Ompermissionstillfälle.för varjeskalllan upprättaspermissions
vidden intagneföreskrivasdetbehöv kan atttil ärsynnoggrann andra6 §ibevaknin Intagenunderskall ståpermission avsessom. bevakning.ståpermissionskall vidstycket erun

fjärdeochtredje§i 32finnsKvaLibestämmelserMotsvarande
medgjortsföljdändringarharbestämmelsenföreslagnadenIstyckena.

särbehand-KvaLstyckettredje§i 7bestämmelsernaanledning omatt
lagförslaget.stycketandra6 §långtidsdömda ersättsvissaling avav

ställapermissionvidobligatorisktdetblirstycketandra attEnligt
erforderliga vistelseort,beträffandekan an-villkorde ansessom

ellernälningsskyldighet annat.
fortsatttillskyldigsigpermittenten görmotverkaFör attatt

normalpermis-förkravinförsmissbrukeller ettbrottslighet annat som
denVägrarpermissionsplan.skriftligföreliggaskalldetsion att en

normalpermission vägrasskallplan,sådanupprättantagne att en
medhjälpbehövakanintagnedensak ärEnlonom. attannan

kunnaskalldenförkontaktmansin attplanenutformning t.ex.avav
krävsmedgeskunna attskallnormalpermissionFörgodtas. att

medförenligaaktiviteter ärsådanainnehållerpermissionsplanen som
Permissions-normalpermission.medsyftetangivnabestämmelsenidet

Omtidsåtgång.beräknadförgrundtillläggasskallplanen även
förbindandepermissionsplanenblirbeviljasnormalpermission

disciplinärförgrundföreliggerinte planendenneFöljerpermittenten.
bestraffning.
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48§

Till förberedelse frigivning kan intagen 26av kap. 7 §en som avsesbrottsbalken beviljas permission under viss längre tid frigivnin s-permission. Sådan permission får inte beviljas för tid före den
då två tredjedelar straffet har avtjänats.av

För frigivningspermission skall ställas de villkor kansom anseserforderliga beträffande vistelseort, anmälningsskyldighet eller
annat.

Bestämmelsen frigivningspermission har överförts från 33om § KvaL
i den lydelse trädde i kraft den julil 1993. Frågansom frigiv-om
ningspermission berörs i den allmänna motiveringen under avsnitt
l0.2.10. För uppnå enhetlighetatt med övriga bestämmelser om
vistelse anstalt har den ändringenutom gjorts det blir obligatorisktatt

ställa de villkor, kanatt erforderligt för ifrågavarandesom anses
utevistelse.

Behandlingsplacering anstaltutom

49 §

Kan intagen vistelse anstalt bli föremål fören särskildautomgenom
åtgärder kan underlätta hans anpassning iantas samhället,som kan
han få medgivande för sådant ändamål vistasatt anstaltenutom
under lämplig tid, särskilda skäl föreligger behandlingsplaceringom

anstalt. Därvid skallutom särskilt beaktas den intagne behöverom
våråleller behandling missbruk beroendeframkallandeannan mot av
me e .Första stycket gäller inte intagen i 6 § andraen som avses
stycket.

Paragrafen nuvarande 34 § förstamotsvarar och fjärde styckena KvaL.
I den bestämmelsen institutet benämningen behandlingsplace-nya ges
ring anstalt. Frågan behandlasutom i den allmänna motiveringen under
avsnitt 10.3.

50§

För behandlingsplacering skall ställas de villkor kansom anseserforderliga. I samband med vård eller behandling får detannan
föreskrivas den intagne skall skyldigatt lämna blod-, urin-attvara
eller utandnings för kontroll han inte påverkadärrov attav avberoendeframka lande medel. Vid beslut placering kan meddelasom
föreskrift enligt 26 kap. §15 brottsbalken gälla för tid efteratt
Villkorlig frigivning.
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planeradedentidigtsåpåbörjasfår inteBehandlingsplacering att
åter-beräknadedenblir kortare änbehandlingstidenellervård-

verkställighetstiden.stående

Dessastyckena KvaL.tredjeochandra34 §Paragrafen motsvarar
denmedkompletteratsparagrafenföreslagnai denbestämmelser har

föreskrift enligtbehandlingsplacering kanvid beslutföreskriften att om
meddelas.15 § BrBkap.26

finns skäldetstycket näri förstaparagraf stadgassistnämnda attI
stödbehöversamhälletianpassningför sinfrigiven avettantaatt en

fårprövotiden,underiakttaharvad hanföreskriftsärskild attomen
Särskildvidare.tillstid ellervissförföreskrift meddelassådanen

föreskrift får avse
gången,årtid, högstvissunderbostadeller ettvistelseort

utbildning,ellerförvärvsverksamhetarbetsanställning,2. annan
behandling i ellerellervårdellernykterhetsvårdläkarvård, annan

inrättning.dylikellersjukhusutom annan
denföljerparagrafen i BrBaktuella atti denstycketandra omAv
måskada,uppkommenbrottetförpliktats ersättaharfrigivne genom

skadeståndsskyldighetensförochrörande tid sättföreskriftermeddelas
till denmed hänsynföreskrifter intesådanamånfullgörande i den

kanomständigheterövrigaoch antassituationekonomiskafrigivnes
sistaiföreskrivsSlutligensamhället.anpassning imotverka hans

särskildfårövervakning,understårfrigivnedenstycket att om
sådaniför denna;skall gällavadmeddelasföreskrift somom

frigivnedenomfattningi Vilkenochvilket sättföreskrift fâr anges
Avfrivârdsmyndigheten.ellerövervakarenmedkontakthållaskall

denförskyldighetinnefattaföreskrift fårocksåföljerstycke attsamma
frivârdsmyn-ellerövervakarentillunderrättelselämnafrigivne att

föreskrifteniellerskolaarbetsplats,fråndigheten annanutevaroom
inrättning.ellerverksamhetangiven

26 kap.föreskrift enligtmeddelamöjlighetenföreslagnaDen att
föreskriftmeddela attbehovetsiktefrämst enBrB att§15 tar

ellerbehandlingshempåbehandlingsplacerats ettt.ex.intagen som
frigivning.Villkorligefterkvarskall äveninrättningliknande stanna

viddetmeddelasalltidföreskriftsådanskallmeningvår omEnligt
börden intagneklartstårbehandlingsplacering attbeslutetförtiden om
detfrigivning. OmVillkorligefterinrättningenaktuelladenpåvistas

mindreharellerobehövligföreskriften ettärsigskulle Visa attsenare
Villkorligeftersåväl föreändrasdennakaninnehåll,lämplig som

frigivning.
övervaknings-föreskrift fårmeddeladåsidosätterfrigivenOm en

skallvarningbeslutaBrB18 §kap.26 atttillämpningnämnd med av
frigivnedenövervakningbeslutaellerfrigivnedenmeddelas avom

dock längstförflutit,harprövotidenårdeteftertidunder viss att ett av
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till prövotidens utgång. Har frigiven allvarligt åsidosatt sinaen
åligganden och kan det han inte kommerantas låtaatt sigrättaatt

någon åtgärd övervakningsnämndgenom kanannan vidta fårsom
nämnden enligt 26 kap. 19 § BrB förklara villkorligt medgiven frihet
förverkad till tid högst månad varje gång. Förverkandeförkla-en av en
ring behöver inte ha föregåtts sådan åtgärd i 18av som avses

Som framhålls i den allmänna motiveringen får frigiven, ien som
strid föreskrift avviker ellermot på misskötersätt sig underannat en
behandlingsplacering, ha allvarligt åsidosatt sina åligganden.anses I
normalfallet bör då övervakningsnämnden förklara viss tid denav
villkorligt medgivna friheten förverkad. Det kan givetvis finnas enstaka
situationer sådantnär förverkande kan underlåtas, den intagnet.ex. om
lämnat behandlingshem och iett stället självmant underkastat sig annan
lämplig vård eller behandling.

Även såledesom den möjligheten meddela föreskrift förattnya
tiden efter Villkorlig frigivning främst gäller skyldigheten för den
intagne kvarstanna på vårdinrättningatt eller liknande efter frigivning,

det möjligär även meddela andra föreskrifteratt bedöms erforder-som
liga.

Frigáng

§

För underlätta anpassningenatt i samhället kan intagen, ären somi behov särskilda stödåtgärder inför frigivningen, medgesav att
under arbetstid utföra arbete eller deltaga i undervisning, utbildning
eller särskilt anordnad verksamhet anstalten frigång.annan utom
Vid prövning medgivande till frigång särskiltskall beaktasav omden intagne i behovär inskolningi arbetslivet eller frigångav

kan väsentligt underlätta försörjningsmöjligheterantasannars ans
efter frigivningen. Det bör vid anstalt från vilken intagna normalt
beviljas frigång vidtagas särskilda åtgärder för främja sådanatt
verksamhet.

Frigång får inte beviljas intagen 6 § andra stycket.en som avses
För frigång skall ställas de villkor kan erforderligasom ansesbeträffande vistelseort, anmålningsskyldighet eller På platsenannat.

för frigångsverksamheten skall för den intagne särskildutses enkontaktman.

Dessa bestämmelser frigång 11 § KvaL och fjärdemotsvarar 11 §om
stycket KvaF. Institutet frigång behandlas utförligt i den allmänna
motiveringen under avsnitt 10.4.

I första stycket föreskrivs intagen, i behovatt är särskildasom av
stödåtgärder inför frigivningen kan få frigång för underlättaatt
anpassningen i samhället. Begreppet frigång införs således i
lagtexten. Vidare det skall särskilt beaktasatt detanges föreliggerom
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kanfrigångellerarbetslivetinskolning i antasbehov annarsomav
frigivningen.efterförsörjningsmöjligheternaunderlättaväsentligt

för detfrigångmedge attFörutsättningarna stramasatt upp genom
stöd försärskilti behovskallintagne attdenmarkeras avatt vara

hand tillämpasförstaskall iFrigângför frigâng.frågaikommakunna
främstfrigivningen,vidsituationsocialaden intagnesförbättraför att

eller försörjning.sysselsättningvad avser
stycket inteandrai 6 §fâr intagnastycketandraEnligt avsessom

föranledskonsekvensändring,enbartDettafrigâng. ärbeviljas somen
särbehandlingKvaLtredje stycketi §bestämmelserna 7 avomattav

lagförslaget.stycket§ andra6lângtidsdömda ersättsvissa av
frigángförstycket ställastredjeenligtskallvillkorErforderliga

detbetydelsenmarkeraFörpermission. attvidliksom upp-att av
anstalt nämndaiföreskrivsfrigängsplatsenochmellankontakträtthålls

skallfrigângsverksamhetenförplatsen utsesdet påstycke enatt
bestämmelsemotsvarandeEnden intagne.förkontaktmansärskild

meddeladeKriminalvärdsstyrelseni denärvarandeförfinns av
till lagenöverförsbestämmelsenanstaltsföreskrifterna. Genom att

etableras ikontaktmöjlighetdennaväsentligtdetmarkeras är attatt
enskilt fall.varje

anstaltFritidsaktiviteter utom

§52

tillfälleberedasintagenbörske, utomkan attlämpligenOm det en
ellerföreningsverksamhetsådanideltafritidanstalten på annan

ianpassningenunderlättaägnadverksamhet ärliknande attsom
vistelsesådananstalt. Förfritidsvistelse utomsamhället utom

Därviderforderliga.kanvillkorställas deskallanstalt ansessom
tillsyn. intagenunderskall ståintagnedenföreskrivaskan somatt
fritidsvistelsemedgesstycket får inteandra utomavsesli6 §

ansta

styckena KvaL.tredjeochandra14 §bestämmelseDenna motsvarar
allmännai denbehandlasanstalt ävenfritidsvistelseFrågan utomom

utevistelsebenämnsbestämmelsenunder avsnitt 10.5. Imotiveringen
uttryckanstalt. Dettaför fritidsvistelsefritidsaktiviteterför utom

bestraffning, varviddisciplinärbestämmelseniförekommer även om
bestämmel-har iparagraf. Vidareförevarandeenligtutevistelseravses

erforderliga liksomkanvillkor,det tilläggetgjorts att ansessomsen
anstalt.fritidsvistelsevidskall ställaspermission även utomvid
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Disciplinära påföljder

53 §

Bryter intagen anbefalld ordning eller meddelademot anvisningaren
han befinnernär sig inom anstalten eller han vistasnär utanför

anstalten med stöd bestämmelse i 58 § eller med stödav som anges
63 § första stycket, får disciplinär bestraffning åläggas honomav

enligt andra stycket, det inte föreligger anledning han skallom att
låta sig rätta anvisning eller tillsägelse eller gärningenav ärom avsådan beskaffenhet bestraffning påkalladär hänsynatt tillav
ordningen eller säkerheten inom anstalten.

Som disciplinär bestraffning kan
den intagne meddelas varning,
förordnas viss bestämd tid, högst tio dagar, inteatt skall inräknas

i verkställighetstiden för den påföljd den intagne undergår,
förordnas den intagne under viss bestämd tid, högstatt tio dagar,

skall vistas i emum,
förordnas4. den intagnes ersättning enligt 18 § skallatt minskas

med 20 % under viss bestämd tid, högst 30 dagar, då den intagne
anvisadutövar verksamhet,

förordnas normalpermission, frigivningspermission,att frigång,
fritidsvistelse anstalt och behandlingsplaneringutom anstaltutom
inte får medges under viss bestämd tid eller

den intagne förflyttas till avdelning eller anstalt.annan
förordnandeEtt enligt andra stycket 2 får inte medföra denatt

intagne skall vistas längre tid i anstalt än detmotsvararsom
fängelsestraffhan undergår. Förordnande enligt andra stycket 3

ställs den intagne vistas i sitt bostadsrum.att För-ver genom
ordnande enligt andra stycket 5 får begränsas till visst slagatt avse

vistelse anstalt. Beslut disciplinär bestraffningutom gäller,av om
inte förordnats, omedelbart.annatom

Förslaget beträffande disciplinär bestraffning behandlas utförligt i den
allmänna motiveringen under avsnitt 14. Motsvarigheten till den
föreslagna bestämmelsen disciplinär bestraffning finns i 47 § KvaL.om

förstaI stycket förutsättningarna för meddela disciplinäranges att
bestraffning. Liksom tidigare brott anbefalldutgör ordning ellermot
meddelade anvisningar grund för disciplinär bestraffning. Någon
ändrad avgränsning vilka slags förseelser grund för dis-utgörav som
ciplinär bestraffning således inte.görs Däremot har tillämpningsom-
rådet för disciplinär bestraffning utökats vad tidpunkten föravser

Ävenmisskötsamheten. de disciplinära förseelser den intagnesom
begått vid beviljad vistelse anstalt, under vilken han inte ståttutom
under tillsyn, grund för disciplinärutgör bestraffning. Har han rymt
från anstalt kan disciplinär bestraffning däremot inte åläggas meden
anledning misskötsamhet under sådan utevistelse. Som framgårav av
58 § lagförslaget inräknas i verkställighetstiden liksom tidigare endast
sådan utevistelse den intagne har fått tillstånd till. De utevistelsersom
det främst frågaär utgörs permission, frigâng, fritidsvistelseom av
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Ävenanstalt och behandlingsplanering anstalt. utevistelseutom utom
införsjukhusvård enligt 25 § eller för inställelse domstol ellerför

första under tillämpningsområdetnämnd enligt 63 § stycket faller in
disciplinär bestraffning.för bestämmelsen om

med vissa bestämmel-kan med stöd 2 § lagen 1991:435Intagen av
överförasinternationellt brottmålsomrâdet tillsamarbete påser om

förunder-för förhör konfrontation i samband medfrämmande ellerstat
inräknas enligteller vid Sådan vistelse anstaltsökning rättegång. utom

Misskötsamhet under sådani verkställighetstiden.63 § andra stycket
utredningstekniska skäl inte läggas till grundutevistelse skall främstav

disciplinär bestraffning.för
bestraffning.formerna disciplinärandra stycket de olikaI avanges

varning.intagne åläggas Någonenligt gällande kan denLiksom rätt
avsedd.för varning inteändring ärutrymmetav

det disciplinärpunkten andra stycket kanEnligt andra som
itid inte skall inräknasbestraffning förordnas viss bestämdatt

den påföljd den intagne undergår.verkställighetstiden för
form för disciplinärstycket införstredje punkten andraI som en ny

under vissförordna den intagnebestraffning möjligheten att att
bestämd tid skall vistas i enrum.

bestraffningdisciplinärfjärde punkten andra stycket kanEnligt som
Med ersättningintagens ersättning.förordnas reducering avsesom av

studieersättning ellerarbetsersättning,detta sammanhangi annan
kriminalvården. Detenligt den intagne erhållerersättning 18 § som av

från den del ersättningen dendisciplinära avdraget skall göras av som
deanstaltstiden. Avdrag kan ske enbartdisponera underintagne äger

för ersättningsbe-intagne utfört syssla vilken handagar den någon är
ellerålagts disciplinärt avdrag på arbets-rättigad. Om intagen, somen

utföra sysselsättning, kan detstudieersättning, ånyo anvisadvägrar att
sanktionfinnas skäl tillgripa någondenna förseelseför att annannya

avdrag på intagens ersättning.än
stycket utevistelseenligt femte punkten andraförordnandeEtt att

ansökaninnebärunder viss bestämd tidfår medgesinte att omen
dis-avslåsunder nämnda tid kommerutevistelsesådan rentatt av

intagnebestämmelsen inte den ärskäl. medförciplinära Däremot att
förordnandet löptdisciplinäratill utevistelse så detberättigad ut.snart

sedvanligtskall påtidutevistelse efter nämnda prövasansökanEn om
permissionsärskildDisciplinpåföljden inte hinderutgörsätt. mot att

stycket.enligt 46 § andrabeviljas
förflyttningstycketandrapunktenenligt sjätteförordnandeEtt avser

från slutenellerslutentillavdelninganstaltfrån öppen enenen
med högreavdelninganstalttill sådanavdelninganstalt en annan

säkerhet.
användningenbeträffandevissa begränsningartredje stycket finnsI

tidstilläggfleraellerdisciplinära tidstillägget på sådet sätt ettattav
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inte får medföra den intagne skall vistas längre tid isammantaget att
anstalt det fängelsestraff han undergår.än Sådantmotsvararsom
tillägg innebär i praktiken tiden för den intagnes frihetsberövandeatt
förlängs. Beslut disciplinär bestraffning fattas administrativom av
myndighet. För det disciplinära tidstillägget inte skall komma iatt
konflikt med internationella regler frihetsberövande skallattom
beslutas domstol föreskrivs i paragrafens tredje stycke sådanattav
bestraffning inte får medföra den intagne skall vistas längre tid iatt
anstalt det fängelsestraff han undergår.än motsvararsom

Om intagen inte kan komma fråga föri Villkorlig frigivning meden
till strafftidenshänsyn längd eller på grund, kan enligt detannan ovan

anförda tidstillägg inte påföras honom. Vidare ligger det i sakens natur
fängelseintagen verkställer livstid inte kan bli föremålpå föratt som

disciplinärt tidstillägg.
lntagen, sjuk han skall lämna anstalten, får enligt 26 §är närsom

begäran fortsattpå beredas sjukvård i anstalten, det kanegen om anses
förlängningskäligt. En sådan tiden för vistelse i anstalt frivilligärav

därföroch kan inte inverka för disciplinärt tidstillägg.på utrymmet
Vidare föreskrivs i tredje stycket disciplinär placering i avskild-att

het skall ske i den intagnes bostadsrum. därvidHan har i normal ut-
sträckning tillgång till de personliga tillhörigheter han inneha där.äger

disciplinär placering i avskildhet kan,En så bedöms lämpligt,om
användas på så den intagnes kontaktman eller kriminal-sätt att annan
vårdstjänsteman samtal försöker påverka den intagne till attgenom

sig efterinrätta den ordning gäller i anstalten.som
tredje föreskrivsI stycket vidare förordnade enligt andra stycketatt

får begränsas till visst slag5 utevistelse. En sådan ordning kanav vara
motiverad den intagnes utevistelser bör begränsas på grundom av
misskötsamhet samtidigt viss pågående rehabiliteringsinsats intesom
bör avbrytas.

54§

Vid prövning fråga disciplinär bestraffning enligt 53 § skallav om
beaktas förseelsen får, har fått eller kan bedömas få andraom
följder för den intagne. intagenHar med stöd 56 § hållits avskildav
under utredningen disciplinärende skall härförtiden till-ettav
godoräknas honom, disciplinärt förordnande enligt § andra53om
stycket 3 åläggs honom i anledning nämnda utredning.av

Motsvarigheten till denna bestämmelse finns i 48 § KvaL. Det givetär
fårbestämmelsen begränsad betydelse med denatt en mera av oss

föreslagna ordningen, vilken följderinnebär vissa sådanaatt som
tidigare skolat beaktas enligt denna bestämmelse betraktasformellt som
disciplinära sanktionsmedel. Genom paragrafens andra mening har det
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utredningenunderhållits avskildtid intagen ettgjortstillägget avatt
disciplinärtillgodoräknas honom,skalldisciplinärende ensam-om

denanledningmedåläggs honombostadsrumi hansvistelse av
Åläggs underavskildhållitsintagen,utredningen.aktuella somen

bestraffningdisciplinärdisciplinärendet, någonutredningen annanav
avskild.hållitstill hanskälig hänsyndärvidskall atttas

55§

bestraffning bestämmasdisciplinärskallförseelserfleraFöreligger
förseelser.samtligaförgemensamt

fårstycket 2§ andraenligt 53förordnandenUpprepade samman-
intagenfördagarfemtontidlängre äninte somlagt enavse

förfyrtiofem dagarochmånaderfyrai högstfängelseundergår en
månader.fyratidlängre änfängelse påundergårinta somen 53 §enligtförordnandenupprepadeförtidensammanlagdaen

intagenfördagaröverstiga tiofår inte3stycket somandra en
intagenfördagarfemtonmånad,högstfängelse iundergår enen

ochmånaderfyrahögstfängelse i änundergår menenmersom fängelseundergårintagenförkalenderårfyrtiofem dagar somenper
månader.fyratidpå längre än

i denberörsbestämmelsedennareglerasfrågorDe genomsom
styckenaandraoch14.9. Förstaavsnittundermotiveringenallmänna

§ KvaL.i 49bestämmelsernaparagrafförevarande motsvararav
tidstill-disciplinäraupprepadeförspärreglerfinnsstycketandraI

i högstfängelseundergårdenspärregel för enTidigarelägg. som
vidfrågaiinte kommakanfrigivningVillkorligslopats.månad har

enligt vårtkantidstilläggDisciplinärtmånader.tvåhögststrafftider
Villkorligföri frågakan kommainteintagenåläggasinteförslag som

för denspärreglerbehovinte någotdärförfinns somfrigivning. Det av
månader.tvåi högstfängelseundergår

begränsningarbestämmelserinnehållerstycketTredje omnya
i denensamvistelsedisciplinärbeslutupprepadebeträffande om

skallintagnefängelsestraff dendetUppgårbostadsrum.intagnes
disciplinärförsammanlagda tidenfår denmånad,högsttillavtjäna en

Omdagar.tioöverstigaintebostadsrumintagnesdenensamvistelse i
denfårmånader,fyrainte samman-överstigerfängelsestraffet en men

dagar.femtonöverstigainteensamvistelsedisciplinärförtidenlagda
sammanlagdafår denmånaderfyrafängelsestraffet änOmfattar mer

dagarfyrtiofemöverstigaintebestraffningdisciplinärsådanförtiden
kalenderår.per
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56§

Under utredningen disciplinärende får intagen tillfälligtettav en
hållas avskild från andra intagna i den mån det oundgängligenär
nödvändigt för syftet med utredningen inte skall äventyras.att
Atgärden får inte under längretid fyra dygn. Kan denänvara
intagne inte hållas avskild i får han placeras i allmäntansta ten,
häkte, detta lämpli han förs tillär än anstalt.överattom are annan

intagneDen skall få den ättnad i avskildheten möjlig.ärsom

Paragrafen 50 § KvaL.motsvarar

57§

Disciplinärende skall skyndsamt. Innan beslut meddelasavgöras
skall förhör hållas med den intagne. Over vad förekommit vidsom
förhör och undersökning skall protokoll föras.annan

Paragrafen 51 § KvaL.motsvarar

Övrigt

58 §

Tid för vistelse anstalt enligt 25, 46, 48, 49, eller51 52 §§utom
inräknas i verkställighetstiden, inte särskilda skäl talar det.motom

Paragrafen 39 § KvaL.motsvarar

59§

Om intagen avtjänar straff för brott riktathar sigetten motsom
någons liv, frihethälsa, eller frid, skall málsäganden tillfrågas om
han eller hon vill bli underrättad i vilken kriminalvårdsanstaltom
den intagne befinner den intagnes förflyttnin till anstalt,öppen,permissioner och vistelser tidpunkt förutom ansta ten,an ra
frigivning mning och uteblivande efter permission.samt om

Underrättelse skal ske så tidigt möjligt.som

I den inom Justitiedepartementet upprättade promemorian Ds 1993:29
Brottsofren i blickpunkten åtgärder för stärka brottsoffrensatt-
ställning föreslagitshar bestämmelse underrättelse tillatt en om
målsägande angående intagens vistelse anstalt in i 35 §utom tasen
KvaL. Bestämmelsen till sitt innehåll Kriminalvárdssty-motsvarar
relsens utfärdade råd i Det i promemorian lämnadeämnet. förslaget

ihar denna paragraf infogats i förevarande lagförslag.
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60§

intehantillsesmöjligtskallintagen attVid omtransport av en
uppmärksamhet.obehörigasförutsätts

vidintagenfårsäkerhetsskäl,nödvändigtdetOm är enav
medbeläggasanstaltvistelseundereller utomtransport annars
medbeläggasfår intagenanstaltinomförflyttningVidfängsel.

säkerhetsskäl.nödvändigtoundgängligendetsel, ärfän avom
den intagnesskada förmedförbefarasdet transportattan

inhämtas.medgivande tillskall läkares transportenhälsa,

KvaL.42 §Bestämmelsen motsvaras av
beläggasfårintagengjortstilläggetdock detharstycket attandraI

ound-detanstalt, ärinomförflyttningvidfängselmed även om
i denbehandlasfrågasäkerhetsskäl. Dennanödvändigtgängligen av

l5.4.4.avsnittundermotiveringenallmärma
detendastanvändasbestämmelsedennastödfår medFängsel omav

fängsel föranvändandesäkerhetsskäl. Fråganmotiverat avär omav
i 61däremotreglerasuppträdandevåldsamtbetvingaatt

tillämpasskallanstaltinomfängselanvändaMöjligheten enatt
placerad iskallrymningsbenägen enärrestriktivt. Intagen varasom

byggnadstekniskochbevakningsådanharanstalt,sluten ensom
ställas.normalt kansäkerhetskravdetillgodoserutformning somsom

skalskyddets.k.till detmed hänsynskallintagenrymningsbenägenEn
iEndastfängsel.medbelagdanstalten renaivistaskunna attutan vara
inomförflyttningunderfrågaidet kommakanundantagsfall att en

måstefängsel. Detmedintagenbeläggasäkerhetsskälanstalten enav
nödvändigtoundgängligen attframståfallet avenskildadeti som

inomförflyttningvidfängselmedintagnedenbeläggasäkerhetsskäl
i säker-placeradhan äromständighetendenEnbart attanstalten.

vidfängselanvändaförtillräckligt skälinte något atthetsavdelning är
anstalten.inomförflyttning

61§

påverkadsåeller ärvåldsamtträder avintagenEn somupsom kanhanberusningsmedeleller attalkoholhaltiga dryc annater
avskild frånhållastillfälligtfåri anstaltenordningenbefaras störa

detbetvingaförnödvändigtdet attså länge ärintagnaandra
upphört.påverkan hartillselleruppträdandetvåldsamma

våldsamtbetvingaförotillräckligamedelandrasig att upp-Visar
detfängsel,medbelagdhållasfår hanintagen, omträdande enav ellertill hansmed hänsynnödvändigt annansoundgängligen egenär

hälsa.liv ellertillsäkerhet
intestycketandraellerförstaifalliintagenKan angessomen
tvåi högsthäkteallmäntihan placerasfåranstaltenavskild ihållas

tillföras överhanlämpligare än annandetta är endygn, attom
anstalt.
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Läkare skall så det kan ske undersökasnart den föremålärsomför åtgärd enligt denna raf. frågal den hållspara avskildom somdärför han påverkaäratt berusningsmedel skall sådanav enundersöknin dock äga endast det behövs med hänsynrum tillomhans tillstån Over vad förekommit skall protokoll föras.som.

Paragrafen 23 § KvaL.motsvarar

62§

Medför kvinna spädbarn vid intagningen eller föder hon därefter
barn, kan tillstånd henne ha barnet hos sig.attges

Paragrafen 41 § KvaL.motsvarar

63§

En intagen skall inställas vid domstol eller vid nämnd isom avses37 kap. brottsbalken, domstolen eller nämnden begärom det. Begär
myndighet intagenannan skallatt inställas inför denna,en prövarkriminalvårdsstyrelsen det skall ske. I anslutning till inställelseom

frågaär får intagenvarom tillfälligtnu placeras i allmänten häkte,
det behövs säkerhetsskäl.om av

Tiden för inställelse i första stycket inräknassom iavsesverkställighetstiden. Detsamma gäller tid intagen vistassom en utomanstalt med stöd 2 § lagen 1991:435 med vissaav bestämmelser
internationellt samarbeteom på brottmâlsomrâdet.

Atalas intagen, skall han på begäranen erhålla den lättnad i
verkställigheten erfordras för utförande hanssom talan i målet.av

Paragrafen 43 §motsvarar KvaL.

64§

Har intagen uppsåtligen förstörten egendom tillhör anstalten,somfår ersättning härför medeltagas tillkommerut honomav enligtsom18 § första stycket.
Arbetsersättnin för intagens räkning innestårsom hosenkriminalvårdsmyn ighet får inte utmätas.

Paragrafen 45 § KvaL.motsvarar
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65§

minstutomhusvistasdagligen enmöjlighethaintagenskall attEn däremot.hinder mötersynnerligtintetimme om

KvaL.stycketandra13 §Paragrafen motsvarar

66§

beredasskallreligionsinvill utövaanstalteninomintagenEn som
ske.det kanutsträckningi denhärtilltillfälle

KvaL.15Paragrafen motsvarar

67§

ochbestämmelsergällandeföljerbegränsningardeMed avsom
rättintagnade attharkriminalvårdeninomverksamhetenföravtal

ärfrågorianstaltsledninmed somöverlägga enordninglämpligi lämpligiså rättharDe attintagna.deförintresse ocgemensamtav sådanaiöverläggningförvarandramedsammanträdaordning
dockfårintagnaandrafrånavskildhållesintagenEnfrågor. som skekandetendastsammanträdeelleröverläggning omideltaga

olägenhet.utan

KvaL.36 §Paragrafen motsvarar

68§

inomsäkerhetochordningupprätthållaförnödvändigt attdet ärOm
intagentillkommerlagenenligtförmånerkananstalten, som

inskränkas.tillfälligt
kanuppenbarligenlagi dennabestämmelsetillämpningOm av hälsa,psykiskaellerkroppsligaintagensförmedförabefaras enmen sådantförebyggaförpåkallad attärjämkning görasfår den som

men.

KvaL.53och52Paragrafen motsvarar

M.MBESLUT
.

avslutasAvsnittetoch besvär.beslutreglerfinnsavsnittdettaI om
anstalt.tillinförselangående m.m.straffbestämmelse vapenavmed en
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69§

Frågor i 48 § prövassom kriminalvårdsnämnden.avses Detsam-av
gäller frågorma i 49 den intagnesom avses har dömts tillomfängelse i lägst tva âr. Ovriga frågor enligt 49 § prövas denavövervakningsnämnd till verksamhetsområde anstaltenvars hör.

Paragrafen 54 § KvaL.motsvarar

70§

Regeringen kan förordna tillämpningenatt 48 och 49 §§ fåravöverflyttas från kriminalvårdsnämnden till den Övervakningsnämnd,
till verksamhetsområdevars anstalten hör.

Paragrafen 55 §motsvarar KvaL.

71§

En intagen får hos kriminalvårdsnämnden pákalla prövning avövervakningsnämndens beslut i frågor i 48 och 49 §§.som avses

Paragrafen 56 §motsvarar KvaL.

72§

Övervakningsnämndsbeslut enligt denna lag länder till efterrättelse
omedelbart, inte annorlunda förordnas.om

Mot kriminalvârdsnämndens beslut enligt denna lag får talan intef oras.

Paragrafen 57 §motsvarar KvaL.

73§

Beslut enligt denna lag i andra frågor än i 69-71 §§som avsesmeddelas kriminalvårdsstyrelsen.av
Beslut i frågor på vilka första stycket tillämpligtär gäller

omedelbart, inte något förordnas.om annat

Paragrafen 58 §motsvarar KvaL.
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74§

ärendebeslutaviss intagenbeträffandefår ettRegeringen att omen
prövninregeringenstillanstalt skall överlämnasvistelse omutom ,till riskeneller örsäkerhettill riketsmed hänsyn attpåkallatdet är
till brottmedverkaranstaltverkställigheten iunderden intagne som

syften.politiskaföreller tvångvåld, hotanvändandeinnefattar av

KvaL.58 §Paragrafen motsvarar a

75§

fårlagenligt dennasärskilt fallibeslutKriminalvårdsstyrelsens .anstaltvistelsefrågaiBesluttill kammarrätt. utomöverklagas om
för-meddelatharregeringenvilkenbeträffandeintagenför en

Detsammaregeringen.dock hosöverklagas45 §enligtordnande
harlagenligt denna änstyrelsenbeslutandragäller som nuav

angetts.

59 § KvaL.Paragrafen motsvarar

76§

kanbestämmerregeringenmyndighetdenellerRegeringen som
kriminalvårdsmyndig-till någonöverflyttningföreskriva annanom

kriminalvår-inomtill tjänstemänellerkriminalvårdsstyrelsenhet än
och 70 §§69befogenhet enligtsnämnds samtövervakninden avav

falli andra änlagenligt dennabefogenhetkriminalvârdsstyre sens
stycket 14§ andrai 12 samtavsessom

§ KvaL.60Paragrafen motsvarar

77§

frågori andra änbeslutkan ändraKriminalvårdsstyrelsen som avses
meddelats76 § harenligtbemyndigandeefter§§i 69-71 av ensom

åkallafårangårbeslutetkriminalvårdsmyndighet. Den somannan
gåttdet harbeslut,sådantprövningstyrelsens onomett omav

emot.

stycket iandraKvaL. Avstycket61 § förstaParagrafen motsvarar
kriminalvårdsmyn-följer någonbestämmelsesistnämnda att annanom

§ andraenligt 47beslutmeddelatKriminalvårdsstyrelsen hardighet än
anmälas föromedelbartbeslutetåtgärd, skalldisciplinärstycket 2 om

itagitsintebestämmelse harKriminalvårdsstyrelsen. Denna upp
erforderliganmälningsskyldighetSkulle sådanlagförslaget. ansesen

föreskrift därom.meddelaKriminalvårdsstyrelsen kunnatorde
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78§

Den olovligen till intagen överlämnar eller försökersom en
överlämna eller denne kan skada sig själv ellerannatvapen som

med, dömes till böter eller fängelse i högst år, inteannan ett om
gärrlijiârirgen;elagdtmedsträngarpksttraff]är ilbrottâballâen.n dmnar n ona en magen a o 0 a 1ga ryc ere er an ra
berusningsme eller injektionssprutasådan eller kanyl kansom
användas för insprutningi människokroppen eller hjälper nå on

intagen sådana berusningsmedel elerattannars en omma
föremål, dömes till böter eller fängelse i högst månader, intesex om
gärningen eljest i lag belagdär med straff.strängare

Paragrafen 62 § KvaL.motsvarar

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1994, då lagen 1974:203 om
kriminalvård i anstalt skall upphöra gälla.att

Beslut meddelats med stöd bestämmelse lageni 1974:203som av
kriminalvård i fortfarandeanstalt skall gälla. Sådana beslut enligtom

lagen kriminalvård i anstalt skall gäller dock inteomprövasom som
längre till dess omprövning harän skett.

Intagen har hänförts till den kategori intagna i 7 §som som avses
tredje stycket lagen kriminalvård i anstalt, skall hänförligaom anses
till 6 § andra stycket denna lag till dess omprövning skett.

4. Vid tillgodoräknande tid för vistelse anstalt har skettutomav som
före denna lags ikraftträdande skall bestämmelserna i 39 § lagen
1974:203 kriminalvård i anstalt tillämpas.om

Vid disciplinär bestraffning för förseelse begåtts innan dennasom
lag i kraft skall bestämmelsernaträtt i lagen 1974:203 kriminal-om
vård i anstalt tillämpas, inte bedömning enligt denna lag lederom en
till lindrigare bedömning.en

Punkt I

Enligt denna bestämmelse skall i samband ikraftträdandetmed den
föreslagna fängelselagen KvaL upphöra gälla. Oavsettatt om en
intagen påbörjat straffverkställighet medan KvaL gällde, skall
framdeles fängelselagens bestämmelser tillämpas hans fall.
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Punkt 2

Beslut meddelats enligt KvaL innan fängelselagen skall fortfarandesom
gälla. Främst redan beslutade vistelser anstalt inte skallutomattavses
behöva anledning lagstiftningen.i den Haromprövas t.ex.av nya
korttidspermission beviljats enligt första stycket KvaL för33 § en
tidpunkt infaller först efter fängelselagen i kraftdet trätt ägerattsom

alltjämt utnyttja beviljade permissionenden intagne den sålunda utan
beslut permission stöd fängelsela-något meddelas medatt nytt om av

Däremot föreligger det inte något hinder upphävamot att ettgen.
meddelats med stöd förutsättningar förbeslut KvaL, attsom av om

fängelselagen.upphäva sådant beslut föreligger enligt bestämmelse iett
Beviljad permission kan således återkallas, den intagne missköterom
sig.

det gäller beslut skall placering i säker-När omprövas, t.ex.som
hetsavdelning specialavdelning enligt KvaL, skall sådan prövning ske

bestämmelserna i den lagen,enligt nya

Punkt 3

hänförligabeslut bedömts till den kategori intagnaIntagna genomsom
hänförliga till§ tredje stycket KvaL, skall i stället7som avses anses

i 6 § andra stycket fängelselagen. Vidden kategori intagna avsessom
sådant beslut kategoritillhörighet skallomprövningen ett omav

bestämmelser tillämpas. Detta innebär intagenfängelselagens att som
tid fyra efter omprövning inteverkställer straff på kortare åränett

andra stycket fängelselagen.länge kan hänföras till 6 §

Punkt 4

skall tillgodoräknasVid prövning intagen vistelse anstaltutomav om
verkställda tillämpas frågasåsom i anstalt, skall 39 § KvaLhonom när

utevistelse före ikraftträdandet fängelselagen.ägtär som rum avom
härtill bestämmelse i fångelselagen,Anledningen motsvarandeär att

inte medger utevistelse KvaL tillgodoräknas.58 enligtatt

Punkt 5

förseelsebestraffa intagen förUppkommer fråga disciplinärtattom
bestämmelserna ifängelselagen trädde kraft skallhan begått innan i

utvidgas möjligheternatillämpas. Genom fängelselagenKvaL att
anstalt.bestraffa intagen för förseelse under vistelse Dennautom
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utvidgning dock inte förseelser begåtts före den lagensavser som nya
ikraftträdande.
i Om tillämpning fängelselagens bestämmelser skulle medföraen av

lindrigare bedömning disciplinförseelse begåtts föreen denav en som
lagen ikraftträdande skall de bestämmelserna tillämpas.nya Dettanya

falletär förseelsen med tillämpning bestämmelserna i KvaLom en av
skulle ha föranlett tidstillägg, medan disciplinpáföljd skulleen annan
ha beslutats fängelselagen hade tillämpats.om

16.2 Lagen 1974:202 beräkning straff-om av
tid m.m.

23§

Har avbrott iägt verkställigheten fängelse, skall det antalrum av
dagar avbrottet läggas till slutdagen.varat

Som avbrott icke den undergår fängelse häktasatt medanses som
anledning misstanke brott.av om

Genom beslut enligt lagen 1994:000 verkställighetom av
fängelsestraffkan bestämmas viss tid inte skall inräknas iatt

ställighetstiden. Därvid förstaäger stycket motsvarandever
tillämpning. Vid bestämmande slutdagen skall dock bortses frånav
disciplinärt förordnande enligt 53 § andra stycket 2 lagen om
verkställighet fängelsestraff.av

Tredje stycket ändras på så hänvisningsätt till dengörs föreslagnaatt
fängelselagen. Vidare det tilläggetgörs vid bestämmande slutdagatt av
skall bortses från disciplinärt tidstillägg enligt 53 § andra stycket 2 den
föreslagna fängelselagen. Disciplinärt tidstillägg skall begränsas så att
den intagne inte kommer vistas längre tid i anstalt framgåratt än som

den brottmålsdom ligger till grund för straffverkställigheten.av som
Härav följer beslut sådant tidstillägg skallatt medföra senarelägg-om
ning enbart förtidpunkten villkorlig frigivning. Däremot skall denav
disciplinära bestraffningen inte påverka datumet för slutdagen.

Övriga16.3 författningsförslag

Den föreslagna lagen 1994:000 verkställighet fängelsestraffom av
föranleder följdändringar i lagen 1976:371 behandlingenom av
häktade och anhållna m.fl. och lagen 1991:1129 rättspsykiatriskom
vård. Följdändringarna är endast teknisk karaktär föranleddaav attav
den lagen har paragrafindelning lagen 1974:203ännya annan om

Ändringarnakriminalvård i anstalt. fordrar ingen särskild motivering.
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yttrandesärskiltochReservationer

AnderbergChristelledamotenReservation av

anstaltBehandlingsplacering utom

missbrukardemanstaltbehandlingsplacering somutom avSåvitt avser
Visserligenmajoriteten.medjagmedelberoendeframkallande är ense

ieller kananstalt vartvistelsetillmedgivande utomsådantinnebär -
straff-urholkninginnebärauppfattas avallmänheten enfall av -

inteskerdeteftersomgodtasemellertidmåsteDettaverkställigheten.
tjänargradockså i högintressenintagnestill den utanhänsynbara av

elleralkohol-direktnämligenbrott ärmångaallmänintresset;
därförledermissbruksådantminskningVarjenarkotikarelaterade. av

avbrottenmångaDeminskar.samhälletikriminalitetentillsiktpå att
deningeägnadeför sigi och att menär orobehandlingsplaceringarnai

genomförandeochkriminalvården ett avinomskettutveckling som
färre.avbrotten.blirtillledabörområde attdettapåförslagvåra

dennaförskälbärande typattnågra avfinnaintejagkanDäremot
ellerstudierändamål, såsomandraförfå skeskallanstaltvistelse utom

anförtvad jagtillhärhänvisar omJagvärnpliktstjänstgöring.
frigång.angåendereservationeninådebeslutmaskerade

missbruksvårdför änanstalt är annatvistelsetillMöjlighet utom
föreslagnadenRedanändamål.fängelsestraffets ossavmedoförenligt

detanstalt gör rentbehandlingsplacering utombenämningen
ochstudierinnefattakunnaskulledetmotiverasvårtspråkligt attatt

annat.
behandlingsplacering utommeningenligt minskäl böranfördaPå

placeringlagförslaget endasttillinskränkas att avse49 i§enligtanstalt
beroendeframkallandemissbrukbehandlingellervård mot avför annan

medel.

Frigång

påtillämpatsibland har ettfrigångsreglernaframhållsdirektiven attI
straff-urholkningoacceptabelinnebära avkommitsätt att ensom

direktiven,enligtdärför,skulleFängelseutredningenverkställigheten.
tydligare sätt.utformaskanfrigång ettförvillkorenöverväga om
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Utredningens majoritet föreslår ingen ändring villkoren förav
frigång och heller inte hittillsvarande praxisanser behöveratt ändras

bl.a. JO, framgårtrots att avsnitt 10.4.6, vid flerasom tillfällenav
riktat allvarlig kritik tillämpningen frigångsreglema.mot I JO:sav
ämbetsberättelse 198889, 102, JOsäger Jag kan inte underlåtas. att
peka på händelser denatt ifrågavarande är ägnade rubbasom att
allmänhetens tilltro till kriminalväsendet och inverka menligt på
arbetslusten hos många befattningshavare inom andra detgrupper av
svenska rättsväsendet. Uttalandet visserligenrör missbruk av
utevistelse enligt 14 § KvaL sinäger giltighet också på missbrukmen
under frigång, vilket några nyligen inträffade, mycket uppmärksamma-
de fall tydligt vid handen.ger

I vårt land tröskelnär hög innan någon döms till fängelse. Domsto-
len skall alltid beakta de omständigheter talar för lindrigaresom en
påföljd fängelse.än Påföljderna villkorlig dom skyddstillsyn, isamt
förekommande fall i kombination med kontraktsvård eller sam-
hällstjänst, alternativutgör till fängelsestraff och företrädeäger framför
fängelse. Fängelse får ådömas först brottetsnär straffvärde eller an
eller den tilltalades tidigare brottslighet utesluter lindrigareannan,
påföljd. Mot bakgrund härav måste utgå ifrån de negativaattman
konsekvenser frihetsstraff för med sigett redan har beaktatssom av
domstolen vid påföljdsbestämningen. Domstolen har också tagit hänsyn
till de sociala och andra skäl i det enskilda fallet skulle medförasom

icke frihetsberövandeatt påföljd föredra frånen den tilltaladesattvore
synpunkt har, den ändanär dömer till fängelse, funnitmen dessaatt
skäl inte tillräckliga.är

Mot denna bakgrund och efter genomgång praxis kan jag inteav
finna än varje beviljad frigångannat att urholkningutgör en av
verkställigheten. De fall redovisas i vårt betänkande undersom
avsnitten 10.4.4 och 10.4.6 och liksom de fall i departe-tassom upp
mentspromemorian Ds Ju 1985: 1 Lyxfångar finns dom visar enligt-
min mening frigång både i teorin ochatt i praktiken bland-utgör en
ning tidigarelagd villkorlig frigivning ochav nåd. Särskilt när ett
beslut frigång kombineras med frigångspermissionom ligger frigången
nådeinstitutet nära.

Enligt mitt förmenande detär oacceptabelt verkställighetsmyndig-att
heten administrativt beslut kanett omvandlagenom domstolett av

fängelsestraffutmätt till icke frihetsberövande påföljd. En sådanten
ordning står också i strid den huvuduppgift för kriminalvårdenmot

utredningen enigär nämligensom verkställa det domstolenattom, att
straffetutmätta är tillfoga brottslingen obehagavsettsom att ett som

står i proportion till den brottslighet för vilken han dömts.
Någon gång kan naturligtvis särskilt ömmande omständigheter

föreligga. Den dömde bör då hänvisad till ansöka nåd hosvara att om
regeringen i stället för majoriteten föreslår,att, verkställig-som
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maskeratlättsåsomfrigâng ettbeslutskall kunnahetsmyndigheten om
nådeinstitut.

slopasbörfrigângsinstitutetsåledesjagSammanfattningsvis attanser
utgå.skallfängelselagtillförslaget§ i51och att
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SörestedtBirtheledamotenReservation av

brevväxlingintagensKontroll av

avtjäna.strafftiderlångaharanstalteri slutna attde intagnaMånga av
viktig del i derasdemförfå brevoch ärskickaMöjligheten enatt

derasbrevväxlingdennaTidvis kanyttervärlden.medkontakt vara
innehållerfallmångaanstalten. Iutanförvärldenmedkontaktenda
och djupttankarinnerstaavsändarensintagnefrån dentill ellerbreven

meddelanden.personliga
förutnyttjasocksåemellertidkanbrevväxlingintagnesDen

För-verksamhet.brottsligplanläggningochmeddelanden avom
anstalt.narkotika iinföraförutnyttjas ocksåintagnatillsändelser att

möjlighethanödvändigtdet attanfördatill det är attMed hänsyn
brevväxling.intagnasdekontrollera

brevväx-kontrolleraföreslårmajoritet rättenUtredningens attatt
Enligtanstalterna.de slutnavadsärskiltutvidgas,skalllingen avser

möjligtgenerellpersonal attanstaltensskallförslagmajoritetens ges
intagne.från dentill ellerförsändelserimeddelandendelta av

brevkontrollen tillutvidgamajoritetenmed enJag attär omense
Dettaintagne.från denochtillförsändelserkontrollgenerellsådan av

vadintegritetpersonliga änintagnesideningrepp nuinnebär störreett
framhölldepartementschefenmed vadlikhetmedger. Ireglergällande

1391974:20,lagstiftning prop.nuvarandetill anserförarbetenai s.
beredsintagnedenlämpligtsynpunktprincipiell attfråndetjag vara

honomeller från öppnastillförsändelsenärvarande närtillfälle att vara
intagnesden rättmeningmin attenligtbörDock varagranskas.och

sannoliktordning kansådanMedovillkorlig.närvarande göras manen
skallsidaintagnesdenfråndetundvikautsträckningbetydande atti

ovidkomman-misstankarmissförstånd elleronödiga attuppkomma om
brevgranskningen.påinverkatskall hafaktorerde

skalllagförslaget39 §det ijagbakgrunddenna attMot anser
närvarandefåskallså begär,hanintagen, varaföreskrivas att omen

från honom.ellertillförsändelsegranskningochöppningvid av

besökkontrolleradeTillämpningen av

i hansledviktigtanstalten utgöri ettfårintagnebesök den mottagaDe
underlättaryttervärldenmedkontakt samtupprätthållamöjligheter att

för deSärskiltfrigivningen.kommandedenanstaltsvistelsensåväl som
permissiontillmöjligheter somharintevilkalångtidsdömda samma

bakgrundMotbesök.fåangeläget avdet emotintagna är taövriga att
nödvändigtäninteskälgodadärfördetfinnsanförda att merdet
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inskränka de intagnas möjligheter få besökatt familjmottaga ochav
värmer.

Emellertid måste också inväga de problem besökman hossom en
intagen kan medföra. Bland kan besök användas förannat föra inatt
narkotika i fängelserna. Det förekommer besökare,t.ex. haratt som
haft narkotika gömd i någon kroppens håligheter, överlämnar detav
otillåtna till den intagne. Dennepreparatet kan därefter gömma
narkotikan på liknande ellersätt svälja den. Föreligger det misstanke

intagen har svaltatt narkotika för föraom inen den i anstalten,att
skall han ställas under intensivbevakning. En sådan bevakning är
emellertid såväl tidskrävande kostnadskrävande. Såsom redovisassom
i avsnitt 13.5 .2 detär tekniskt möjligt analysnumera att genom ettav
urinprov konstatera förvarar narkotika i kroppen.om en person
Kriminalvården har dock inteännu tillgång till härför erforderlig
kontrollutrustning. Då det olika skäl inte lämpligtär utökaav att
kontrollen besökare, bör andra för förhindrasättav narkotikaatt att
införs i anstalterna övervägas.

Förekomsten narkotika är i de slutna anstalterna.stor Ett ledav i
strävandena förhindra narkotika kommeratt in iatt anstalterna kan

utöka användningen bevakadeatt besök.vara Enligt personal vidav
anstalterna förekommer det missbrukare hot elleratt våldgenom
tvingar intagna, inte missbrukare,är in narkotika i sambandsom att ta
med besök eller pennissioner. Mot bl.a. denna bakgrund kan en annan
åtgärd för begränsa förekomstenatt narkotika i anstalternaav attvara
placera narkotikamissbmkare och ickemissbrukare i skilda anstalter.
Om sådan differentieringsgrund hade kunnat tillämpasen fullt ut,
skulle restriktivare besökspolicy i form bevakadeen besök inteav
behöva tillämpas vidän anstalter för vilka det föreliggerannat risk för
införsel narkotika.av

Vad gäller principerna för differentiering de intagna ansluter jagav
mig till majoritetens förslag. I praktiken detär emellertid svårt att
genomföra strikt differentiering med avseende på förekomstenen av
narkotikamissbruk bland de dömda. Det finns för närvarande intet.ex.
tillräckligt säkra metoder för avgöra missbrukatt narkotikaettom av
skett under kortare eller längre tid. Vidare förutsätter sådanen en
differentiering det vid varje intagningstillfälleatt finns så många lediga
anstaltsplatser korrekt placering kanatt ske redan vid straff-en
verkställighetens inledning.

För de fall där samtliga intagna i anstalt eller på avdelning ären en
missbrukare med relativt korta strafftider ansluter jag mig till
majoritetens uppfattning Kriminalvârdsstyrelsen skall kunnaatt besluta

de intagna i sluten anstaltatt eller på sluten avdelning skall fåen en
enbart bevakade besök.mottaga Däremot det sig inte rimligt låtater att

restriktioner gäller andraäven intagna, sådanasamma hart.ex. som
långa strafftider eller inte på något har missköttsätt sig undersom an-
staltstiden. Vid bedömningen intagen skall få enbartav taom emot
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möjligt hjälpbevakade besök bör också beaktas det medär attatt av
fastställa har narkotika i någonurinprov gömtom person aven

besök skall utökashåligheter. Om användningen bevakadekroppens av
rimliga garantier för dedet enligt min mening samtidigtmåste attges

också framdeles kommerkan sköta obevakade besökintagna attsom
särskilt intagna med långagällerbeviljas sådana. Dettakunna

strafftider.
användningen bevakadejagovanstående bakgrundMot att avanser

bör kunnanärvarandetjänsteman vid anstaltenvilka ärbesök under en
min meninglagförslaget skall enligti 42 §Bestämmelsernautökas.

utökade möjligheternadeutformas sådantemellertid på sätt attattett
narkotikamiss-tillbevakade besök begränsasenbartmedge intagna

brukande intagna.
såsomnågot behovföreliggajag det inteövrigtFör att,avanser

skall skebesökkontrolleradeinföra sådanaföreslår,majoriteten som
fysiskinte kan ha någonoch besökarenintagnebesöksrum där deni
fysiskförhindraangelägetbedömsvarandra. Om detmedkontakt att

tillräckligtdethans besökare,intagen och ärmellankontakt att enen
besöket.närvarande underkriminalvårdenfrån ärtjänsteman
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NilssonLarsyttrandeSärskilt expertenav

Fängelseutredningensbiträdaintekan jagnedanredovisasskälAv som
behand-förkostnadsansvaretfrånbefria kommunernaförslag att

34-placering.§s.k.tidigareanstaltlingsplacering utom
bedömsochfängelsetilldömts varadenväsentligtDet är att som
möjlighetmissbruk attförbehandlingsinsatser gessärskildabehovi

behand-behandlinglämpliggenomgå genomverkställighetenunder
detfast ärslåviktigt attdetVidare är attanstalt.lingsplacering utom

missbrukareförprimära attdet ansvaret enharsocialtjänsten som
vården.lämpligastedenerhåller

minskatKvaL§enligt 34placeringarotillfredsställande attDet är
visarunderlagsäkertingetdockfinns somDetåren.deunder senaste

frånavstårskälekonomiska attkommunernaberordetta att avatt
place-antaletMinskningenvårdkostnaderna. avdelsingarantera av

placering görs.innanplaneringbristande enpåberokanringar t.ex.
ellervårdmotiverade för attdåligtärklienternamedförakan attDetta

kanDetklienten.enskildedeninteväljsvårdalternativ passardet som
enligtplaceradeärde%30cirkaendast somförklaraockså avatt

uppmärksam-Andrabehandlingen.planeradefullföljer denKvaL§34
kriminalvår-försvårtfall kan attvissaidetproblem varaärmade att

och kost-vårdansvaretförståhemkommun attklientensfåden att
defrågai senastekommunenibottinteklientförnaderna somen

förinommedtill rättakomma ramenbörproblem attDessaåren.
nuvarande systemet.de

RättenbetänkandeframlagdanyligensittiSocialtjänstkommittén har
gällerdetregler närtydligareföreslagit1993:30SOUbiståndtill

skalldetföreslårKommittén attärenden.härdeni typen avansvaret
fängelse-avtjänarföransvarigär sompersonhemkommunen somvara

verkställig-efterkostnadsansvaretförtydligaskullevilketstraff
medge rätt attförslagÄven attFängelseutredningenshetstiden.

beslutvidfrigivningvillkorlig omeftertidenförföreskriftmeddela
plane-bättremedtillsammansanstalt, enbehandlingsplacering utom

denfullföljerantaletinnebärabedömning att somminenligtkanring,
tvåformenbeslutadenyligen omökar. Denbehandlingenplanerade

ekonomiskakriminalvårdensdessutominnebär attfrigivningtredjedels
såledesDetutökas. äranstaltbehandlingsplaceringför utomåtaganden

effektivablianstalt kanbehandlingsplaceringar utomrimligt attantaatt
kriminal-mellankostnadsansvaretformelladetförändrarattutan man

socialtjänsten.kommunaladenochvården
OffensivuppdragiSocialstyrelsen ett om1993juliiRegeringen gav

utvecklingfortsattbl.a. avinnebärUppdragetnarkomanvård. en
ärhuvudmomentkriminalvård. Ettochsocialtjänstmellansamverkan
denåförkontraktsvården attoch34-institutetutveckla §ytterligareatt
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missbrukare föremålär för kriminalvárdspåföljd.som På detta börsätt
vården missbrukare dömts till fängelsestraffav förbättras.som
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101999:KVVFSAnstaltsföreskrifterna

Intagning i anstalt

verkställighetshandlingar kon-identitets- ochintagning i anstalt skallVid§1
omständigheterAndraskall antecknas.intagningenförGrunden avtrolleras.

antecknas.ocksåintagningen skallförbetydelse

sig iinställeravvikelseefterpermission ellermedi sambandintagenOm2 § en skall hanplacerad,där han är oavsettanstalt den,till änförpassaseller annan placering. Detsammafortsattbesluti avvaktanplatstillgången tas emot om
intehan ännuverkställbar dom, ävenavtjänasig förinställerdengäller omattsom

anstalt.ellerhänvisad till dennablivit annan
beslutarmyndighettill denanmälasskalllnställelsen omsomsnarast

ditintagen ellerintagnedär dentill anstalt,anstaltsplacering och den senast var
hänvisats.han

ochriksanstalti slutenintagenfinnas den ärfotografi skallVälliknande3 § som
ellerfängelsestraff i två åravtjänat mer.

mottagandehälsotillståndsitttillfrågasskalli anstaltDen av4 § omtassom fysisktmedicin eller han ärbehöverhan attintagenOmtjänsteman. attuppgeren sjuksköterskaläkare,till anstaltensanmälassjuk, skall dettapsykiskteller snarast
underrättas.anstaltsledningenskallDessutomsjukvårdare.eller

vårdbehovskall hanssjukdom,akutvisar teckennyintagen avOm en
sjukvårdspersonal.bedömasomedelbart av

tillfällefåtill anstaltenefter ankomsten attnyintagen skall§ Den är snarast5 som
duscha.

enligtsängutrustningochkläderförses medskallnyintagen6 § Den som hankvittera detskall mottagit.utrustnmgslista. Denanstaltens intagne

medgivande.anstaltenskläderinte användafårintagen utan§ En7 egna

förskottfåpå begäranskallkontanter,saknarnyintagen ochDen är8 § somsom 0.5högstbeviljas med procentFörskottanstalten.ersättning från avsinpå
tiotal kronor.till högreutjämnat närmastbasbeloppgällande

ordningsregler,gällandeinformerasnyintagen skallDen är9 § snarast omsom signalanordningar.brandskyddsinstruktioner, ochlokaler

fåskallalkoholhaltiga drycker,medförnyintagen och§ Den är10 somsom skallfallanstalten. lbortförda frånfå dessa annatbekostnadpåmöjlighet att egen
i 158förfaras på sätt som anges

Behandlingskollegium

tjänstemaneller denanstalten,förchefenbeståBehandlingskollegium skall§11 av ochtillsynsbefälenarbetsdriften,förordförande representanterhan samtutser, som Vidfinns.sådanstudieledareochsjuksköterskamöjligt omvårdarna samt om kollegiet.iingåfrivårdeninomockså handläggareskalllokalanstalt
medsammanträdevidnärvaraövervakare har rättintagne och hans attDen

behandlas.honomärende rörsig, närkollegiet, och där yttra som
fjortonde dag.gångminstsammanträdaKollegiet skall varen

kollegiet.medsammanträdevidförasProtokoll skall
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Behandlingsundersökning och behandlingsplanering

12 § Behandlingsundersökning skall vid behov utföras eller kompletteras.
Fullständig behandlingsundersökning skall utföras beträffande intagen somdömts till fängelse i två månaderän eller till skyddstillsyn,mer om person-undersökning eller fullständig personutredning inte tillgängliär Be-annan .träffande intagen dömts till enbart fängelse i högst två månader be-som

handlin förkortas.
Chefen för anstalten, eller tjänstemanden han skall förutser,som ansvara

undersökningen. Om lämplig befattningshavare saknas, skall handläggare från
frivården, enligt överenskommelse mellan anstalten frivårdsmyndigheten,och

för behandlingsundersökning intagen kan komma stå underansvara av atten som
övervakning efter anstaltsvistelsen.

13 § Behandlingsplan skall inomupprättas veckor från intagningen. I planentre
skall frågor arbetsplacering, undervisning, utbildning, fritidssysselsättning,om
ekonomi, medicinsk och psykologisk behandling, särskilda insatser missbrukmot

beroendeframkallande medel, vistelse utanför anstalt, förflyttning, säkerhetav samt
frigivningsförberedelser uppmärksammas.

Permissionsplan ingå iskall behandlingsplanen.

14 § Förslag till behandlingsplan skall Denupprättas. utarbetar förslaget tillsom
behandlingsplan skall utgångspunkt för planen igenom domen med densom en
intagne.

15 § Den intagne skall stimuleras själv medverka aktivt i planeringen. Varjeatt
nyintagen skall därför informeras kriminalvårdens samtom egna resurser
möjligheter till förmedling stöd och hjälp från andra samhällsorgan. varjeIav

finnasanstalt skall introduktionsansvarig.en

16 § Förslaget till behandlingsplan skall föredras i behandlingskollegiet, vars
ordförande fastställer planen.

§ Behandlingsplan17 vidskall behov behandlingskollegiet.omprövas av

Anstaltslokaler

18 § Anstaltslokalerna tillräckligtskall uppvärmda, vädrade och upplysta.vara
Anstaltens egendom skall vårdas väl. Skadad egendom skall ellersnarast repareras

med Städutrustningersättas skall finnas avdelningarna.påny.

19 § Den intagnes bostadsrum skall med stol, bord, skåp, säng,utrustatvara
spegel, väggtavla och inteaskkopp, föranleds säkerheten inomannatom av
anstalten.

intagnaDe skall hålla god ordning i bostadsrum och utrymmen.gemensamma

20 § l bostadsrum får inte förvaras sådant kan säkerheteniäventyra anstaltensom
sanitäreller vålla olägenhet. Den intagne får inte heller inneha egendom sådanav

ieller sådan visitationmängd bostadsrummet försvåras.art att av
Verktyg, arbetsmateriel, avfall från verkstad eller arbetsdrift, lacker ellerannan

liknande får inte förvaras i bostadsrum tillstånd.preparat utan

Tvätt

21 § Sänglinne åtminstoneskall bytas fjortonde dag och handdukar sjundevar var
dag. Om tvättmöjlighet finns, skall den intagne själv sina kläder. I falltvätta annat
skall det finnas möjlighet tilldelade underkläder och bytaatt strumporav
åtminstone sjunde dag.tre par var
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hygienPersonlig

dagligen.duschamöjlighetintagne skall ha22 § Den att

hårvård.fåregelbundetbekostnadmöjlighetintagne skall ha§23 Den att egen

tillhandahållasskallsanitetsskyddrakhyvel ochtandborste, avkam,24 § Tvål,
isäljasinteberusningssyfte fårianvändaskanHygienartiklaranstalten. som

intagna.detillgängliga förhållaseller sättanstalten annat

Förplägnad

dricksvattentilltillgångskall haintagneDenregelbundet.skall§ Mat25 serveras
till kaffe ellerfå hettmöjlighet te.och vattenatt

singrundvegetarian ellersärskild kost, ärordinerats avintagen§ En26 som
kost.erbjudasskallvissförbjuden ätareligion mat annanatt

Inlåsning

skallannorlunda,beslutatintekriminalvârdsstyrelsendäranstalt,§ I sluten27
20.00.klockanlåstatill bostadsrummendörrarna vara däranstalt,i slutenbostadsrummentillskall dörrarnahelgdagarsönd- ochLör-,

08.00.klockanlåsasannorlunda,beslutat senastintekriminalvårdsstyrelsen upp
helgdag.medjämställsnyårsaftonjulafton ochMidsommarafton,

Spel pengarom
iförbjudetärinsatsspel medeller andratärningsspel pengarKortspel, av28 §

anstalt.

Ordningsregler m.m.

ordningsregler.särskildaskall upprättaanstaltVarje§29
tillförfattningarochaktuella lagar samttilltillgångskall haintagne§ Den30 rådallmännaföreskrifteroch lokalaregionala samtcentrala,andraordningsregler,

verkställigheten.gällersom

Samtal

anstaltsledningen.förföreträdaremedtill samtalintagne har rätt§ Den31 lämpligtpåelleranslag annatskall lämnassamtalstidernaUpplysning genomom tillfällefåskall hanärende, snarastbrådskandegällersamtalintagnesdenOmsätt.
till samtal.

intagnedenanstaltenpåbesökvidregionledningen skall geförFöreträdare
till samtal.tillfälle

Självdeklaration

själv-avlämnaskalldeklarationsskyldighet attmed uppmanasintagen§ En32
deklarationsblanketter.tilltillgångskall haHandeklaration.

Rösträtt

val.vid allmännamöjlighet röstaberedasskallintagen att33 § En
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Familjebidrag

tillbidrag beviljas intagnes familj, skall i förekommande fall34 § Innan den
frivårdsmyndigheten i distrikt, familjensamråd ske med det där bosatt.är

Familjebidrag beviljas anstalten.av

Dödsfall

avlider i tillkallas. Polismyn-intagen anstalt, skall läkare omedelbart35 § Om en
digheten skall underrättas.

anhörige till intagne också underrättasden skallDen närmast snarast om
dödsfallet.

Sysselsättning

timmar iOrdinarie sysselsättningstid för den intagne skall 40 veckan.36 § vara
Arbetstiden15-minutersraster varje skall förläggastid ingår två arbetsdag.I denna

Midsommarafton,17.00 helgfri måndag-fredag.07.30 och klockanmellan klockan
jämställsjulafton nyårsafton med helgdag.och

arbetstiden förekomma, krävs med hänsynförläggning kan dettaAnnan omav
personalorganisationersysselsättningens berördatill och är överens.art

övertid.år, får inteintagen, inte fyllt 18 arbeta37 § En som

räkningtillstånd i för ellerintagen, fått anstalten arbeta38 § En att egensom
sigfinns material hålla medskall bekosta ocharbetsgivare anstalten,utom finnsintesådana anstalten.nödvändiga verktyg, om

följa förhandfått tillstånd studera hand, skallintagen,En att enegensom
fastställd plan.

sysselsättninginte ellerintagen, sjuk, får åläggas arbete39 § En är annansom
läkares godkännande.utan

Frigång

frigångvid anstaltfrigångsansvarig personalen därSärskild skall bland40 § utses
förekommer.

itillsammans intagne ochfrigången med denFrigångsansvarig skall planera
frivården.inomförekommande fall dennes handläggare

frigångsverksamheten.platsen förSärskild kontaktman skall41 § utses
frigångsplatsen medfrigångarensFrigångsansvarig skall kontrollera närvaro

kontaktmannen.

utrustningnödvändig ochFrigångsansvarig till frigångaren har42 § skall attse
till från anstalten ordnade.ochbeklädnad ärsamt att resorna

utnyttjaintetill frigångare, kanFrigångsansvarig skall också att somse
anstaltsledning ochmöjlighet till medordinarie samtalstider, får kontakt annan

personal.

villkor gäller förinformeras deintagne43 § Den skall noggrant somom
Frigångssedel skall utfärdas.frigången.

hemdistrikt skall ocksåfrivårdsmyndigheten i hansintagnes övervakare ochDen
frigången.informeras om

synnerliga skäl talar det.frigångsresor, inte44 § Anstalten skall betala emotom

tillinomvid studier anstaltentimersättning45 § Anstalten skall betala somsamma
ersättning frånavtalsenlig fullberättigad till lön,intefrigångare, är annansom

kostbidrag,Frigångaren skall fåsärskilt vuxenstudiestöd.myndighet beviljatseller
inte på anstalten.kanhan ätaom
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myndighetersättning från ellerFrigångare avtalsenlig fullhar lön, annansom
varjedagersättning till anstalten försärskilt vuxenstudiestödbeviljats skall betala

särskildafrigångsdag, inte skäl talar det.emotom

studiematerial, kursavgifter ochfrigångarensbetala46 § Anstalten skall
beviljatsmyndighet ellerersättning frånfullstudieresor, denne harinte annanom

vuxenstudrestöd.särskilt

olycksfallsersättning övrigasjuk-Frigångaren skall få och47 § somsamma
försäkringskassan ellerersättningar inte betalasintagna, sådana annanavom

myndighet.

försäkringskassan.vid sjukdom själv kontaktaFrigångaren skall48 §

Fritidsverksamhet

ordningsregler.framgå anstaltensför promenad skall49 § Tider av

fåromfattning varje intagenbedrivas i sådanFritidsverksamhet skall§50 att
fritidssysselsättning.sig någontillfälle ägnaatt

på TVradio ochmöjlighet lyssna§ Den intagne skall ha51 samt utanatt se
dagstidning.tilltillgångkostnad ha

vid kursbynverksamheteninformerasintagne fortlöpande§ skall52 Den om
Gruvberget.

samverkan mellanlåna böckermöjlighetintagne skall ha§ Den53 att genom
bibliotek.kommunaltanstalt och

stycket lagenenligt 14 § andrautanför anstaltfritidsverksamhetVid54 §
informerasintagnei KvaL skall denkriminalvård anstalt1974:203 noggrantom

skall utfärdas.Tillståndskortgäller.villkorde somom
nattetid skallellerfortlöpande i flera dagaranstaltFritidsverksamhet utanför55 §

34 § KvaL.särskild permission ellerförbestämmelsernaenligtregleras

i slutenplaceradi två år och äravtjänar fängelse lägstintagen56 § En somsom
stycketenligt 14 § andrautanför anstaltfritidsverksamhetbeviljasfåranstalt

foretidigare månaderinte beviljasfår änfritidsverksamhetSådanKvaL. tre
i fall denanstalten skall deFritidsverksamheten utanförpermission.regelbunden

permission undersin regelbundna ägaintagne haft förstabelviljasinnan den rum
syn.

Andlig vård

informeraslämpligt sättpåanslag eller§ intagne skall57 Den annat omgenom
andlig NAV och dess arbete.för vårdnämnden

Avskildhet m.m.

avskildhet.beslututredning föreskall föras§ Protokoll över58 om

ide lättnaderberedasskallavskilts från andra intagnaintagen59 § En som in-gemensamhet ochsysselsättning,möjliga i formavskildheten är avsom
formation från omvärlden.

i spännbälteeller läggasfángselintagne inte beläggas med attfår utan60 § Den
fortlöpande hållaskallPersonalenbefálsställning närvarande.i ärtjänsteman

består.åtgärdenintagne så längeuppsikt denöver
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61 § Samråd med häkte skall ske, före beslut häktesplacering enligt 23 § ochom50 § KvaL. Angående återförande till anstalt den placeradär enligt 23 §av somKvaL, 8 § häktesföreskrifterna.se
Den anstalt, där intagneden inskriven,är skall till han återförs tillatt denna,seeller] anstalt, så anledning tillannan häktesplaceringsnart enligt 50 § KvaL

ört.upp

62 § Om intagen under utredning disciplinärendeen placeras i häkte, skallav denanstalt, där han inskriven.är utreda och avgöra ärendet.

Anmälan

63 § Anmälan till kriminalvårdsstyrelsen skall ske
anstalten bedömer intagen börom placerasatt i specialavdelningen eller2. anstalten meddelar beslut inskränkningom i de intagnasom gemensamhetenligt

17 § första stycket andra meningen KvaL.

tillhörigheterPersonliga och pengar

64 § Personliga tillhörigheter, den intagne har sigmed till anstaltensom eller somför hans räkning,tas skallemot förtecknas och beskrivasnoggrant på mottagnings-
kort. Förteckningen skall skriftligen godkännas den intagne. Om han vägraravdetta, skall den tjänsteman förteckningenupprättar intyga dennasom riktig.ärattFörtecknad egendom skall förvaras och vårdas väl.

Den intagnes tillhörigheter får inte lämnas till hans skriftligautanannanmedgivande eller myndighets beslut.
Den intagne själv för tillhörigheter hanansvarar får inneha i anstalten.somSådanatillhörigheter är anstalten skyldig förvara, han begär det.att om

65 § Fonskaffningsmedel, möbler och andra skrymmande föremål levandesamtdjur får inte medgivande förvaras iutan anstalten.

66 § En intagen intefår inneha läkemedel eller andra medicinska preparat.Om den intagne till anstalten medför läkemedel eller andra medicinska preparat,skall dessa omhändertas och anstaltens läkare skall besluta hur dessa skallomförvaras.

67 § Om egendom inte inomfår innehas påträffas hos intagensom ellerenanstaltsområdet, skall den omhändertas.
Om egendomen tillhör viss skall den förvarasintagen, enligten dessa

föreskrifter. I fall skall den överlämnasannat till polismyndighet.

68 § En intagen i lokalanstalt eller öppen riksanstalt får fritt inneha pengar, omhänsyn till förhållandena vid anstalten inte föranleder kontantinnehavetattbegränsas. Kontantinnehavet får i så fall bestämmas till lägst 2,5 % gällandeavbasbelopp.
intagenEn i sluten riksanstalt får inte medgivande inneha såutan mycket pengarbeloppet överstiger 1,8 %att gällande basbelopp. Beloppen skall utjämnas tillav

närmast högre tiotal kronor.

69 § Den nyintagenär och har sigmedsom han inte får inneha,som pengar, somskall lämna tilldessa förvaring eller skicka dem från anstalten bekostnad.egenPengar eller andra värdeföremål är Omhändertagna skall förvaras isom
anstaltens kassaskåpeller säkertannat utrymme.

70 § Pengar, tillåtetutöver belopp, påträffas hos intagen i anstalten, skallsom enomhändertas och sättas konto med bankbok för intagnesden räkning.

71 § Innan intagneden friges, skall han skriftligen godkänna avräkningen. Om han
vägrar, skall den upprättat avräkningen intyga denna riktig.som är Den intagneatt
skall också kvittera sinaoch tillhörigheter. Om han skall,pengarna vägrar, med
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tjänsteman vittne, antecknas utlämnats vittnetsvad samtannan som som namn.
Anteckningen skall tjänstemannen och vittnet.signeras av

72 § Förvarad egendom, försvinner,skadaseller och förvarade eller omhän-som
dertagna förkommer, skall Ersättnings-allmänna medel.ersättaspengar, som av

överstigeryrkande 3 000 kronor kriminalvårdsstyrelsen.skall prövassom av

Kioskverksamhet

möjlighet73 § Den intagne skall ha kioskvaror kioskforsäljning,köpaatt genom
varubeställningar eller Varorna säljas tid minstskall bestämdvaruautomat. en

i De skall säljas enligt priser Prislistagång veckan. gällande skall anslåsorten.
kiosklokalen medfölja kioskvagn.vid eller

Sortimentet fastställs i berusningssyfteanstalten. Preparat kan användasav som
inte ingå i sortimentet.får

Skriftligt med ömsesidig uppsägningstid månader skall finnas.avtal treen
kioskvaruförsäljarenskall finnas bestämmelser de måste följa.I avtalet reglerom

Varuforsäljning beställningslistor särskild rekvisition.74 § skall skegenom genom
Betalningintagne beställningen kvittera förDen skall underteckna och varorna.

såsom intagne skall ha tillgång tillskall erläggas anstalten beslutat. Denvarorna
uppgift sortiment priser.ochom

Brevgranskning

därtill tjänsteman.intagens får endast granskas utsedd75 § En brev av
brevöppning, minst tjänstemänintagne inte närvarande vid skall tvåOm den är

intagnetjänsteman granskat brevet skall underrätta denDennärvara. omsom
granskningen.

forseglas.Efter granskningen skall brevet

genomläsning innehållet,§ Granskning brev får ske öppnande och76 genom avav
genomläsning genomlysning Om breveteller brev.öppnande oöppnatutan av

otillåtna inteefter föremål, får det läsas.enbart for sökaöppnats att
fådenskickas ändring, intagnefrån intagen kan efter skall77 § Om brev en

Anteckning, överstrykning ändring idetta. ellertillbaka brevet med besked om
vidtjänsteman anstalten.får intebrev göras av

britt,straffbart upplysningarinnehållet i bedöms eller lämnarOm brev vara om
polismyndighet underrättas.skall snarast

intagen sammanslutning intagnatill eller§ Om brev eller från78 en aven
förvarassåförseglas i intagnes akt eller detkvarhålls, skall det och läggas den att

kvarhållningsbeslutet förAnteckning och dageninte kan läsas obehöriga. omav
vidbeslutet skall fästas brevet.

handling.särskild Avskall kvarhållas skall framgå79 § Beslut brevatt av
innehålldag ochhandlingen skall framgå meddelat beslutet, beslutetsvem som

uppgift delgivning.samt om

i låst brevlåda.§ intagen vill skicka, skall läggas80 Brev. som

Besök

§ Anstalten fattar beslut besök.81 om

lämpligt upplysasintagne anslag eller på sätt82 § Den skall annat omgenom
tider och regler för besök.anstaltens

intagnes medgivande.får inte beviljas den83 § Besök utan
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84 § Barn i åldern 2 14 år får endast efter prövning besöka intagen,noggrann- endenne är barnets föräldervårdnadshavareom eller under längre tid sammanbott
med sådan. I andra fall skall det finnas särskilda tillskäl besöket.

Person i åldern l5 17 år får inte besöka intagen sin vårdnadshavaresutanen-medgivande.

85 § Den besökande skall legitimera sig, han inte kändär personalen vidom avanstalten.

86 § Besök skall iäga särskilt besöksrum eller i lämpligtrum annat utrymme.
87 § Den besökande skall före sammanträffandet med den intagne informeras omvad han får medföra vid besöket. Om det bedöms nödvändigt den besökandeattkroppsvisiteras, skall undersökning tillhörigheterde han önskar medföra vidavbesöket ske i hans närvaro. Andra tillhörigheter får inte undersökas. Dessa skall
förvaras på betryggande sätt.ett

88 § Den besökande skall upplysas han inte vill underkastaatt, sigom omkroppsvisitation, han har möjlighet avlägsna sig träffaatt den intagne.utan att

89 § Tillåten egendom den besökande önskar lämna till den intagne skallsom tashand vakthavande tjänsteman. Denne skallom undersökaav egendomen och
överlämna den till den intagne.

90 § Om narkotika, eller den intagne kan sigannat, skada själv ellervapen som
med, påträffas vid visitation besökande, skallannan anstaltsledningenav genastunderrättas. Därefter skall polisanmälan Dengöras. besökande får inte samman-träffa intagne.med den

91 § Vid misstanke besökandehar sådant föremålatt i 90 §om ellersom angesi kroppen och har för avsikt överlämna detta till intagne,denatt skall an-staltsledningen underrättas. Därefter skall polisanmälangenast Dengöras.
besökande får inte sammanträffa med intagne.den

92 Vid§ besök utomstående skall hänsyn till de intagnas anonymitetsskydd.av tas
Om besökare lokaler där intagna vistas, skall dessaunderrättas. Besökarepasserar
får inte lämnas tillträde till intagens bostadsrum hans medgivande ochen utan
tillstånd personalen.av

93 § Besökare får inte fotografera inom anstaltsområdet tillstånd.utan

94 § Vid bevakade besök skall samtal föras på språk, förstås närvarandesom avtjänsteman. Vid behov skall tolk anlitas.

Telefon

95 § Telefonautomat skall finnas i lokalanstalt och riksanstalt.öppen

96 § Om den intagnes telefonsamtal hans frigivningssituation,rör skall anstalten
för kostnaderna.svara

Korttidspermission

Om regelbunden permission

Återkommande97 § korttidspermission regelbunden permission får beviljas enintagen avtjänar fängelse i lägst två månader och intesom särbehandlasenligtsom7 § tredje stycket KvaL.

98 § Regelbunden permission skall föregås individuellt bestämd kvalifika-av entionstid. I normalfallet får regelbunden permission beviljas först sedan fjärdedelenden sammanlagda strafftiden avtjänats normaltid.av
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förhöjd missbruk kvalifika-Föreligger risk för återfall i brott eller skallannat
tid nödvändig.tionstiden förlängas normaltiden till bedömsutöver den längre som

kvalifikationstiden åklagarmyndighetVid bestämmande skall polis- ochden somav
intagne information intehandlagt ärendet rörande den kontaktas för det ärom

obehövligt.
kvalifikationstiden häktningstid inräknas.skallI

understigandeavtjänar två år, fårEn intagen i anstalt, fängelseöppen utansom
permission efternormaltid beviljas regelbundenhinder bestämmelserna enomav

kvalifikationstid av
strafftidenmånad högst år ochär etten om

strafftiden överstigertvå månader år.2. ettom
avtjänats ibeviljas minst månad straffetPermlissionfår dock inte förrän en av

ansta
beviljasavtjänar i åtta år får regelbundenintagen fängelseEn änmersom

permission efter normaltid två år.en av

iår placerad slutenintagen avtjänar fängelse i lägst två eller är99 § En som
permission minst två månaderförränfårmte beviljas regelbundenanstalt av

istraffet anstalt.avtjänats

iplacerad slutenavtjänar fängelse i lägst två år eller§ En intagen är100 som
enskilda beviljas regelbundensärskilda föreligger i fallet,får, skäl detanstalt om

tidigareläggning fårnormaltiden. Sådangällandepermission före den för honom
minimitidTidigareläggning får aldrig medgesså denomfatta högst månader. atttre

underskrids.i 99 §som anges
inte beviljasregeli två år fårintagen avtjänar fängelse lägstEn somsom

avtjänats.verkställighetenpermission förrän månaderregelbunden avsex

beviljaslivstid får regelbundenavtjänar fängelse§ intagen101 En som
verkställigheten.månaderpermission tidigast efter två år och sex av

beviljasriksanstalt får regeli lokalanstalt eller§ En intagen öppen102 som ny
permissionensfrån föregåendepermission efter månad denförstregelbunden en

i riksanstaltplacerad slutenintagenbörjan. gäller för ärDetsamma somen
utbildningi viss ellervisst arbete, deltasjukdom, för utföragrund att av annanav

varit i lokalanstalt ellerskulle ha placeradanledningjämförlig och annarssom
riksanstalt.öppen

permissionbeviljas regelbundenregeli riksanstalt fårintagen slutenEn som ny
permissions början.föregåendemånader från denefter tvåförst

sista två veckorna föreinte beviljas under depermission fårRegelbunden
frigivning.Villkorlig

31infaller tiden decemberunder den 1permission103 § Regelbunden som -lämpligt tillmed hänsynintagne det och det bedömsjanuari begärfår, denom
jul-, nyårs- trettondedags-till ellerutanför anstalten, förläggasförhållandenhans

inte100 § får dockstödpermission tidigarelagts medRegelbundenhelgen. avsom
permission efter sådanregelbundenytterligare tidigareläggas. Inte heller får ny

deförläggas sådant sätti 118 119 §§misskötsamhet och attsom avses
kvalifikationstider underskrids.där sägsom

beviljaseller denpermission beviljas gångenförsta när104 § När regelbunden
permissionstiden omfatta119 fårkvalifikationstid i 118 ochefter angessom
permissionstiden omfattabeviljas fårpermission därefter48 timmar. Närhögst
restid.nödvändigpermissionstid ingår intetimmar. l72högst

frigångspermissionOm

månader eller däröver ochstrafftid på tvåsammanlagd§ En intagen med105 en
korttids-beviljas återkommandefårfrigång enligt ll § KvaL,medgettssom

särskilda talar detinte skälverkställighetenpermission efter månad emotomen av
månader fåromfatta högstfrigängsperioden beräknasfrigångspermission. Om tre

tid fårpågå under längrefrigången skallbeviljas varje vecka. Ompermission



Bilaga 480 SOU1993:761nr

permission beviljas tillvecka dess månader frigångsperiodentrevarannan av
beräknas återstå. Därefter får ermission-beviljas varje vecka.

Frigångspermission får timmar. Vidhögst 36 längre sammanhängandeattaom
får permissionenhelg dock förlängas till timmar.omfatta högst 72 Om det inteatt

obehövligt,uppenbart skall frigångspermission påbörjas iär och avslutas anstalten.
permissionstid ingår nödvändigI inte restid.

Om särskild permission

106 Särskild permission beviljas§ får för intagen utanför anstalten skallatt en
ombesörjakunna angelägenhet väsentlig förär betydelse honom ochsom av som

inte ombesörjaskan under regelbunden permission eller Särskildsätt.annat
permission beviljasfår bl för intagen skall tillfälleatt atta

besöka närstående svårt sjuk vid. närståendesbegravningellerär närvarasom
eller
2. enligt inställa sig vid myndighet, intekallelse domstol eller domstolenannan om
eller myndigheten begär den intagne inställas försorg,skall anstaltensatt genom

sinaeller bevaka intressen i rättslig angelägenhet ellersättannat en
vidta frigivning.förberedelser för
Särskild beviljaspermission får också medicinska skäl.av
För särskild permission villkor ändamål vistelseort.skall ställas ochom

permission inte nödvändigtSärskild får omfatta tid förlängre vad ärän attsom
tillgodose permissionen.syftet med

misskötsamhet i107 § En intagen gjort sig skyldig till sådan 118som som avses
permission119 får, innan permission, särskildoch § han haft regelbunden medges

föreligger fall alltidendast det mycket starka skäl härför. I dessa skallom
bevakning.inte särskild permission Omskall underövervägas ägaom en rum

permission tränings-särskild permission förberedelse till regelbundensom
permission- finns ibestämmelse 111en

IokalanstaltspermissionOm

i isärskild permission enligt 106 intagen lokalanstalt, den108 § Utöver § kan en
beviljastill personliga förhållanden,mån det påkallat med hänsyn hansär

myndigheter, sjukvårdsin-permission för frivårdsmyndighet, socialabesökaatt
vidrättningar, tilltänkt arbetsgivare medverkaövervakare, eller kanannan som

lokalanstaltspermis-förberedelser inför frigivningen lokalanstaltspermission. För
villkor tidsåtgångsion bestämmelser angående ochskall gälla motsvarande som

lokalanstaltspermission beviljasi 106 § tredje fjärde styckena. lnnanochanges
inte permissionen lämpligen tillgodosesskall undersökas ändamålet med kanom

i permission.samband med regelbunden

besökspermissionOm

permissions-intagen i vilken inne i109 § En lokalanstalt eller riksanstaltöppen är
timmar ivarje beviljas permissiongång, får gång månad under högst sexen

anhörig närståendebesöksper-samband med han besök elleratt tar emot annanav
mission.

transportpermissionOm

intagen beviljaspåtaglig missbruk inte föreligger får110 § Om fara för en
förflyttaspermission för enskild till till vilken han skallföreta anstaltatt resa

transportpermission.
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Om träningspermission

§ Om nödvändigtlll det med till missbrukär hänsyn risk för eller eljest förav
förbereda regelbunden permission, permissionskall sådan föregås elleratt av en

flera kortare permissioner träningspermission.
Träningspermission intefår beviljas normaltidenföre för regelbunden

permission.

Om lufthålspermission

Lufthålspermission112 § kortare bevakad permission, syfteär är atten vars
minska skadeverkningarna långa frihetsberövanden. Sådanpermission får, efterav

bedömning behovet och kraven i varje enskilt fall, beviljassäkerheten av
intagen som

enligt tredjesärbehandlas 7 § stycket KvaL eller
avtjänar livstidsstraff eljest kvalifikationstid2. eller har på lägst två år ochen sex

månader eller
,i kriminalvård19 § första stycket 2 förordningen 1974:248 isom avses om

anstalt KvalF eller
utvisningtill följd eller anledning inte medges regelbunden4. av av annan

permission.

planering permissionOm av m m

permission i minska risken113 § En skall alltid förberedas och planeras syfte att
missbruk. Särskild därvid förhållandenför uppmärksamhet skall de underägnas

permissionen tillbringas vilka villkor ställas.vilka skall och behöversom
planeringen permission åklagarmyndighetVid skall den polis- och somav en

intagne information intehandlagt ärendet rörande den kontaktas för det ärom
obehövligt.

korttidspermission intagne,uppehälle under skall betalas denResa och omav
permissionens särskilda omständigheterinte ändamål eller andra kostnadergör att

%överstiger 0,5utgå allmänna medel. Den del kostnaden förbör av av resa, som
utjämnat till tiotal alltidgällande basbelopp högre kronor, skall docknärmastav

inte finns särskilda Beslututgå allmänna medel det skäl däremot.av om om
ekonomiskt bidrag fattas anstalten.av

polismyndighet, erforderligt,114 § På begäran eller det bedömsom annarsav en
polismyndigheten eller intagen vistasskall på den de där skall underort orter en

Polismyndighetenpermissionen skall alltid bevakadunderrättas underrättas om en
intagenpermission permission till ioch för dömts fängelse lägst två år.en somom

intagen för skall målsägandenBeträffande dömts brott moten som person
erforderligt. Sådanförestående permission det bedömsunderrättas om en om

alltid Den intagneunderrättelse skall lämnas målsägande begär det. skallom en
regel upplysas lämnad underrättelse.omsom

villkor för permissionOm

nödvändiga förbedömskorttidspermission villkor§ För skall ställas de115 som
misskötsamhet.motverkaatt

i permissionsbeslut ochi första stycket skallVillkor angesavsessom
permissionssedelintagne skall erhållatillståndskort. Denpermissionssedel eller

förvillkor ställtsdedärjämte informerastillståndskort ocheller noggrant somom
permissionen.

permissiontillsyn underOm

avvikaenintagenka_n kommaföreligger risk förOm uttalad116 § det attatten
skallpermission, beviljas särskildunder det börtrots permissio-permission,men

utanförvistelsenunder helainnebär hanbevakad. Bevakad attpermissionnen vara
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tillsyn minst kriminalvårdstjänstemän,anstalten skall stå under två minstvaravav
tillhöra tillsynspersonalen vidskall vård- och anstalten.en

Permission tillsyn, på i förstaunder ordnadär sätt änannatsom som anges
permission.stycket, obevakadär

Vid permission skall bevakningspersonalen instrueras117 § bevakad noggrant om
instruktionen tjänstemanskall fullgöras. skall framgå vilkenhur uppdraget Av so

bevakningen, vilket permissionen har beviljats,för för ändamålhar huvudansvaret
villkor vilka bevakningspersonalen vidtaövriga gäller och åtgärder skallde som

permissionens visar sig inte genomförasdet under gång denna kanatt somom
planerat.

permission åtföljasintagen, beviljats ändå skallOm obevakadsom aven
lämpligkriminalvårdstjänsteman. eller skall denneövervakare annan person,

permissionen, villkor erhållainformeras ändamålet med eventuella samtom
erforderliga instruktioner för uppdraget.

Om misskötsamhet m.m.

verkställigheten brott, eller försöktintagen under begått118 § En nytt rymtsom
uteblivit permission, får beviljas regelbundenefterfrån anstalten ellerrymma

intagen i lokalanstalt ellerpermission tidigast efter fyra månader han öppenärom
riksanstalt.intagen itidigast efter månader han slutenriksanstalt och ärsex om

begicks,angivna tider räknas från den dag brottetI första stycket senaste
verkställigheten återupptogs.försöket ägde elleratt rymma rum

verkställighetenintagen under119 § En som
ringapermissionsmissbruk inte ellergjort sig skyldig till ärsom

varit läkemedel elleri berusningssyfte påverkad2. innehaft eller annatav
varit narkotika dettaberusningsmedel narkotika eller påverkad utgörän utan attav

ellerbrott
narkotika elleravsedda för brukinnehaft föremål ärsom av

urinprovgiltigt lämna för droganalys4. skäl vägratutan
iintagen lokalanstaltbeviljas permission tidigast efter två månader hanfår ärom

iintagen slutentidigast efter fyra månader hanriksanstalt och äreller öppen om
riksanstalt.

begickstider förseelsen ellerangivna räknas från den dagI första stycket
verkställigheten återupptogs.

efterlysningOm

vistelse skallavvikit uteblivit efter anstalt,120 § Har intagen eller utomen
Därefter skallpolismyndighet telefon.lokala omedelbart underrättasnärmaste per

efterlysning skriftligen.begäras
institution avviker därifråntill sjukhusOm intagen överförts eller annanen som

begärainstitutionen inte efterlysa honom, skall anstaltenlåtaoch attavser
efterlysning.

uteblivandet minst månader kvarintagne vid avvikandet eller hadeOm den sex
kriminalvårds-inträffade tilli detavtjäna anstalt, skall anstalten anmälasnarastatt

efterlysning.prövning internationellför fråganstyrelsen omav
finns omständigheter tyder denskall detI anmälan att somsomanges om

Tillsig till utomnordiskt land. anmälan skallavvikit uteblivit kan begetteller ha ett
kopior strafftidsbeslut.gällande ochfogas två domav

enligt 34 §Vistelse utanför anstalt KvaL

kontaktmänenligt 34 § KvaL skallvistelse utanför anstalt121 § I samband med
intagnevid den placerad.anstalten och där ärutses

intagnevistelse intagne kontaktmannen, där den§ Vid sådan skall den och122
placeringen.villkor gäller förinformeras deskall placerad, somomvara

Tillståndssedlar utfärdas.skall



1993276SOU 483 Bilaga 1nr

Overvakare frivårdsmyndigheten i hemdistriktet i distrikt,och det där densamt
intagne placerats, informerasskall också vistelsen.om

Vid behov polismyndighetenskall eller de intagneden där denort orter,
vistas, underrättas. Polismyndigheten alltidskall skall underrättas, det gällerom

intagen i riksanstalt till isluten dömts fängelse lägst två år eller dömtsen som som
för narkotikabrott. intagenDen skall upplysas underrättelsen.grovt om

Fördelningen123 § intagne och kriminalvårdsverket förmellan denansvaretav
vid sådan vistelse till intagneskostnaderna skall bestämmas med hänsyn den

ekonomiska förutsättningar.

intagen i internatforläggning124 § När placerats skola med skall planerasen
vidverksamhet för honom lov och andra uppehåll mellan kurserna.

ledigheterintagen militärtjänst permissioner och andraFör skallgören som
i förstaplaneras sätt stycket.samma som anges

utrustningtill intagne erhåller nödvändig och125 § Anstalten skall denattse
för vistelsen.beklädnad

Samrådsorgan

överläggningar förhållandena iintagna skall126 § De och personalen ha om
Vid skall deltaintagna företräds valda ombud. sammanträdenaanstalten. De av

personalkategorier intagna.olika och motsvarande antalförrepresentanter

organisera sig i fortroenderåd, styrelse fårintagna127 § De har rätt att vars
omröstning.väljs Anstaltenarbetstid. Styrelsen slutensammanträda under genom

nödvändigt skrivmaterial.tillhandahållaskall
arbetstid deti underintagna samlashar också stormötenDe rätt att om

lämpligen kan ske.

sjukvårdochHälso-

till anstalten undersökasnyintagen efter ankomsten128 § Den skallär snarastsom
behandling, han har behovsärskilda vård ellerläkare. Han skall den av.somav

intagnes anpassning i samhället,fysiskt handikapp, försvårar den129 § Vid som
behandlingbedömning förutsättningarna föri samråd med läkareskall göras aven

kriminal-behandling beslutaskostnadskrävande skalleller åtgärd. Mer avannan
vårdsstyrelsen.

fysisk sjukdom,psykisk skall denintagne visar tecken eller130 § Om den
till sjukvårdsper-anmälandetta omedelbarttjänsteman uppmärksammar görasom

olycksfall.intagne drabbasanstaltsledning. Detsamma gäller densonal och avom
läkarvård.Vid fara skall han omedelbart komma underakut

anhörigeallvarligt skall denolycksfall slag, närmastOm sjukdom eller är av
till intagne underrättas.den

läkarvård.förutanför anstalteneller beslutar vistelseAnstalt läkare om
samråd medföreskrifter efterbevakning särskildaellerAnstalten beslutar om

intagneinrättning, dit den förts.den

medföljaläkarhandlingarintagnesförflyttning från anstalt skall den131 § Vid en
i förseglat läkarkuvert.

förvaras i hansläkarhandlingarintagnesanstaltsvistelsen upphör skall denNär
i förseglat läkarkuvert.personakt

vidmedföljabehov skallomedelbaraintagnesOrdinerade läkemedel för den132 §
medföljerintebehandlingsjournal läkarkuvertförflyttning. Om och transporten,

intagneinformation, innan dennödvändigfåmottagande anstaltenskall den
skickas till denmedföljer skallHandlingar inteanländer. snarasttransportensom

mottagande anstalten.
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133 § Om saknar sjuksköterska viss tjänstemananstalten skall förutses att svara
sjuksköterskaläkemedelsförrådet. Förutom läkare och får endastdenneha hand om

tillnyckel förrådet.

Utdelning får förutom ombesörjas134 § läkemedel läkare endastav av av
sjuksköterska därtill tjänsteman. Utdelning får ske enligteller utsedd endastannan

direktiv.ordination eller skriftligaläkares generella

Tandvård

varje intagen§ Akuttandvárd har behov sådan.135 skall ges som av

anpassning i§ Om dålig försvårar intagnes samhället, skall136 tandstatus den
förutsättningarna för tandvård bedömas.

iBarn anstalt

Tillstånd intagen sig i anstalt anstalten.137 § för ha barn hos lämnasatt aven
vistas.socialnämnden i kommun, där barnetSamråd skall ske med densnarast

behövs för§ Den intagne få sådanabostads- och arbetsförhållanden138 skall som
tillfredsställande vård barnet.av

nödvändig utrustning.intagne förses139 § Den och barnet skall med

inför myndighetInställelse annan

kriminal-övervakningsnämnd eller140 § Om myndighet domstol,änannan
intagen inställas vid myndigheten, skall fråganvårdsnämnden begär skallatt en

särskilt.prövas
uppgivnamedgivande inte tid krävs för detSådant får längre änavse som

sigmedgivande försäkra denändamålet. Innan lämnas, skall anstalten attom,
förvaras behandlas säkerhets- och behand-intagne kommer ochatt ett ur

lingssynpunkt godtagbart sätt.

Ersättning för sysselsättning m.m.

ersättning till intagen§ riksanstalt utbetalas141 I lokalanstalt och skallöppen en
kontantinnehavetbegränsats enligt 68varje vecka inte beslutkontant om genom

142 § riksanstalt till den intagne, ersättning ochI sluten skall, av pengar, som
skickas till varje vecka utbetalas kontant belopp sammanlagtanstalten, ett som

% överföras till0.8 gällande basbelop Aterstående medel skall ettmotsvarar av .särskilt permissions- rigivningsmedel intillkonto för dess beloppoch att ett
%motsvarande 3 gällande basbelopp finns innestående kontot. Därefterav

till föreskriftenutbetalas hela den intjänade ersättningen intagne, dock skallden
följas.i 68 § andra stycket

För intagen ålderspension inte deltager i ersättningsbe-har ochen som som
sysselsättning intagen förtidspension sjukbidragrättigad för ellerharsamt en som
inte erbjudas ersättningsberättigad sysselsättning, lämpligoch kan bedömssomsom

tillföreskrifterna i första skickasför honom, gäller stycket för pengar som
anstalten.

delvisintagen förtidspension sjukbidrag och endastFör har eller somen som
tilli ersättningsberättigad sysselsättning utfyllnadkan deltaga gäller att upp

skickas tillersättning heltidssysselsättning får från demotsvarande ske pengar som
föreskrifterna första stycket.anstalten med beaktande av l

Vid ersättning till intagna143 § kriminalvârdsanstalter med marknadsanpassad
särskildagäller regler.



Bilaga 14851993:76SOU nr

i ersättnings-eller deltagerpension sjukbidrag ochintagen har144 § En somsom
enligtersättning gällandetid erhållasysselsättning, skall för sådanberättigad

studieersättningar.ochföreskrifter arbets-om ersättning vidinteerhållersjukbidragpension ellerintagen harEn som
arbetslöshettandläkarbesök,ellersjukdomolycksfall, läkar- m.m.

intjänat under veckan.ersättning haninformeras denskallintagne145 § Den om
kontoställ-beskedfåbegäranriksanstalt hari rättintagen slutenEn att om

ningen.

för skadaErsättning

tillhöregendomuppsåtligen förstörtintagendåErsättning för skada,146 § somen
elleregendomenreparation skadadedenförkostnadenskallanstalten, avmotsvara

nyanskaffningsvärdet.%70högst av

Kroppsvisitation

tjänstemanundersökandeskyddsvisitation skallkroppsvisitationVid ytlig§147
bäri det denneinnehålletkontrolleraochintagnes kläderutanpå denendast känna

används.metalldetektorintesig,medsig eller harpå om
personal.kvinnligvisiterasi handförstaKvinna skall av

ytterkläder ochsigintagnekroppsvisitation skall denVid att ta148 § avuppmanas
övriga kläderundersökning. Omtillhörigheter förandradessaöverlämna samt

ochdessasig ävenintagnedenskallundersökas, att tabehöver avuppmanas
undersökning.fördemöverlämna

ombyteskläder.fåvid behovskallintagneDen

Kroppsbesiktning

delvisellerheltintagnekroppsbesiktning skall den attVid ytlig§149 uppmanas
degranskadäreftertjänsteman skallUndersökandeståsig därefterochklä upp.av andra delar änundersökatillåtetinteDet ärkroppen. attsynliga delarna av handi förstaskallintagnehuvudhår. Denochfotsulorarmhålor,handflator

visa fotsulorna.ochlyftahanden,själv öppna armarnaattuppmanas kroppsställningar försärskildainta attintefår annarsintagneDen attuppmanas
granskas.skall kunnakroppenosynliga delar av

ombyteskläder.skall Vld behovintagneDen

ialdrig närvarokroppsbesiktning får görasytligKroppsbesiktning eller av150 §
intanågon en.annan tjänsteman närvarakroppsbesiktning skallytligkroppsbesiktning ellerVid annan

vittne.som
avskild frånhan hållaskroppsbesiktning kansigintagenOm motsätter§151 en skallavskildhetKvaL. Sådan3ochförsta stycket 1enligt 20 § varaintagnaandra

Deni kroppen.föremåleftersöktharhanför konstateratillräckligt länge att om
tillsyn.oavbrutentid underhållasunder dennaskallintagne

Urinprovskontroll

urinprovskontroll.förutfärda reglerAnstalten skall§152

Urinprov skallkroppsvisiteras.hanurinprov, skallintagen lämnar153 § Innan en
tjänsteman.överinseendeunderlämnas av ellerkvinna, läkareendastfårurinprov,skall lämnakvinnlig intagenNär en

sjuksköterska närvara.
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154 § Om urinprovsanalys negativt utslag, intagneskall den meddelasger snarast
detta.

Utandningsprov

155 § Innan utandningsprov skall den intagne få möjlighet sköljatas, att munnen.Vid positivt skall den intagne förnekar hannytt druckittas,prov attprov om
alkohol.

Berusningsmedel

156 § En intagen får inte använda narkotika innehaeller injektionsspruta, kanyl
eller andra föremål, särskiltär ägnade användas för missbruk ellersom att avbefattning narkotika.medannan

157 § En intagen får inte förtära alkoholhaltiga drycker eller använda andra
berusningsmedel i anstalten eller utanför anstalten, då han står tillsynunder avkriminalvårdspersonal.

Omhändertagande otillåten egendomav

158 § När egendom i 63 § KvaL förstörs, skall minst två tjänstemänsom anges
närvara och protokoll föras. Av protokollet framgåskall meddelatvem sombeslutet, dagen för beslutet och tjänstemän.närvarande

Förhör med intagen m.m.

159 § Förhör skall hållas intagnemed den
vid misstanke brott anstaltens ordningsregler eller dessa föreskriftermotom

eller
vid misstanke misskötsamhet vistelseunder utanför anstalt där prövningom

skall ske enligt 39 § KvaL.

160 § Vid förhör intagenmed skall förutom förhörsledare möjligt vittneen om
närvara.

161 Vid§ anmälan enligtbeslut 61 § andra stycket KvaL skall förhörsprotokol-av
let tillsammans med strafftidsbeslutgällande och kopia daganteckningarnaavskickas till kriminalvårdsstyrelsen.

Frigivning

162 § Anstalten bestämmer på dagen intagnenär den friges.skall

163 § Den intagne skall friges med för årstiden lämpliga kläder och skor. Saknar
han medel, skall anstalten bekosta utrustningen. Om anstaltsvistelsen inte
överstiger två månader, skall dock anstalten bekosta den intagnes utrustning endast
då särskilda skäl föreligger.

164 § Om den intagne saknar medel, skall tillanstalten betala hans hemortenresavid frigivningen.

165 § En intagen införsaknar medel frigivningen skall i tid dessförinnangodsom
möjlighet kontakta socialtjänsten.ges att

Om omständigheter vid frigivningen hindrar intagneden få kontakt medatt
socialtjänsten, skall anstalten ordna det hjälpbehovetomedelbara frigiv-genom
ningsbidrag.
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försäkringskassanskallsjukbidrag,viljadpensionär ellerintagen är166 § Qm en
denna.skriftligt beskedfrigivningenföregod tid oml

denunderrättas närfrigivningsortenpolismyndighetenskallVid behov§167
intagengällerdetalltid underrättas,skallPolismyndighetenfriges. enintagne om

fördömtsår elleri två grovtlägsttill fängelsedömtsriksanstalt somi sluten som
underrättelsen.skall upplysasintagneDennarkotikabrott. om

Beslut m.m.
hanochanstalttillförflyttas tasintagen skallanstaltFinner annan§168 enatt en i olikabelägnaanstalterna ärellerregionmyndigheten,skalldär,inte omemot region-begäranregionen, påmottagandei denregionmyndigheten avregioner,

placering.beslutaregionen,avsändandei denmyndigheten om

angåendebeslutmeddelasstycketi andravadundantag§ Med169 angessomav anstalten.chefen förkriminalvårdsanstaltintagna ibehandlingen avav
angåendebeslutmeddelarKriminalvårdsstyrelsen

112 §enligtlufthålspermission
. intagenlufthålspermission föranstalt än somvistelse utomannan. fängelselivstidsavtjänar

utvisadår och ärtvåi lägstfängelsetilldömts som
specialavdelningiintagenvariteller harär

KvalFl-2första stycketi 19 §avses
intagen140 § förenligtutevistelse som. livstids fängelseavtjänar

utvisadochår äri tvålägstfängelsetilldömts som
KvalF1-2stycketförstai 19 §avses KvaL§20stycketandrai 20 § samt aintagen avsessom. KvalF1-2stycket19 § förstaiintagenplacering avsessomav. intagenanstaltiplacering öppen somav. fängelselivstidsavtjänar

specialavdelningivarit intageneller harär
permissionsgångregelbundeniinte är i frågabeslutasigförbehållet rättensärskilt fall attikanKriminalvårdsstyrelsen

två år.i lägsttill fängelsedömtsintagenkorttidspermission för somom
stadgasvadundantagfår medkriminalvårdsanstalt, somför avChefen170 § en visstimyndighetens vägnarbeslut påförordnaKvalFstycket attandrai 39 §c tillöverlämnasföreskrifter fårenligt dessaärendenellerärende avgrupp erfarenhetochtillräcklig kunskapvunnit avmyndigheten omvidtjänsteman som

ärendetyper.ifrågavarande
skriftligaidokumenterasdelegation skallåterkallandeochMeddelande av

beslut.

föreskrifter.från dessaundantagkan beslutKriminalvårdsstyrelsen§171 om
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Internationella åtaganden

Standard forl Minimum Rules the Treat-
of Prisonersment

Preliminary Observations

following intended describe detailThe rules model system ofnot toare a
basisinstitutions. They seek only, of the general ofpenal theon consensus

essential of ofthought and the elements the adequatecontemporary most systems
principlewhat accepted being good and practicetoday, generallyto set out as

institutions.of prisoners the ofthe andtreatment management

variety of social, economic geographicalview of the legal, andIn great
evident ofconditions of the world, that all of the rules capablenot are

times. stimulateapplication all places and all They should, however,at toserve
practial difficulties theirendeavour the ofconstant to wayovercomea

minimumapplication, knowledge that they whole, thethe represent, as a
suitable United Nations.conditions which byaccepted theare as

field in which thought constantlyOn the other hand, the rules cover a
experiment practices, provideddeveloping. They intended preclude andtonotare

whichprinciplesharmony with the and seek further thethese to purposesare in
justifiablewhole. will be for thederive from the of the rules alwaystext as a

this spirit.prison administration authorize departures from the rulescentral to

institutions,the general of andPart I of the rules4. 1 managementcovers
untried convicted,prisoners, criminal civil,applicable categories ofallto or or

subject security corrective orderedincluding prisoners measuresto or measures
judge.by the

categories withcontains applicable special dealt2 Part H rules only theto
prisonersunder section applicable undereach section. Nevertheless, the rules A, to

applicable categories of prisoners dealt withshall equallybe tosentence,
governingconflict with the rules thosesections C D, provided they doB, and not

theircategories and for benefit.are

institutions asideof5. l The rules do seek regulate the management setnot to
correctional schools, butsuch Borstal institutionsfor oryoung persons as

institutions.I would be equally applicable suchgeneral part
include least all2 The of prisoners should atcategory young personsyoung

within jurisdiction juvenile rule, suchthe of Aswho courts. young personsacome
imprisonment.should be sentencednot to

PART

of ApplicationGeneralRules

Basic principle

impartially. shall befollowing applied There6. 1 The rules shall be no
religion, politicaldiscrimination language,grounds of colour, orrace, sex,on

otherorigin, birthother national social status.property, oropinion, or
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2 On the other hand, religious beliefsthe and moralto respectnecessary
of the which prisoner belongs.precepts togroup a

Register

7. l In place where imprisoned there shall be kept boundevery persons are a
registration withbook whichnumbered shall be ofentered eachrespectpages

received:prisoner
Information concerning his identity;a

b The for his commitment and the authority therefor;reasons
The his admissionc day and hour of and release.

2 received institution withoutNo shall be valid commitmentperson an a
of which details previouslyorder the shall have been register.entered the

Separation of categories

different categoriesThe of prisoners institutionsshall be kept separate or
institutions takingof of their criminal record, the legalparts account sex, age,

their detention necessities theirfor and the of Thus,treatment.reason
possible detaineda Men and shall far be institutions;separatewomen so as

institution which receives both of premisesand the whole thean men women
entirelyallocated shall beto separate;women

Untried prisonersb shall be from convicted prisoners;kept separate
imprisonedc Persons for debt and other civil prisoners shall be kept separate

imprisonedfrom by of criminal offence;persons reason a
d prisoners fromYoung shall be kept adults.separate

Accommodation

sleeping accommodation individual1 Where cells eachor rooms,
prisoner night himself. specialshall by cell by foroccupy a or room reasons,

overcrowding, prisonbecomes for the centralsuch temporaryas necessary
administration exception this desirablemake rule, haveto twoto to notan
prisoners cella or room.

dormitories occupied prisoners carefully2 Where used, they shall be byare
being suitable associate with conditions.another those Thereselected toas one

supervision night, keeping with institution.shall be regular by the of thenature

accommodation provided prisoners particular10. All for the of and alluse
sleeping accommodation shall requirements of beingall health, due regardmeet

climatic conditions air, minimumpaid and particularly cubic of floorto to content
lighting, heating ventilation.andspace,

In places where prisoners required livell. all work,toare or
windows prisonersa The shall be large enough enable the read worktoto or
light,natural and shall be constructed that they allow the ofby entranceso can

air artiñcial ventilation;fresh whether therenotor
Artificial sufñcient prisonersb light shall provided for the read workbe to or

without injury eyesight.to

sanitary installations prisoner12. The shall be adequate enable complytoto every
with the needs of when and clean and decentnature necessary manner.a

bathing installations provided that13. and shower shall beAdequate so every
prisoner enabled required bath shower,be and have temperatureto atmay a or a

hygiene accordingsuitable climate, for generalthe frequentlyto as as necessary
region, climate.geographical least weekand but temperateto atseason once a a

institution prisoners14. of regularly used by shall be properlyAll parts an
maintained and kept scrupulously clean all times.at
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Personal hygiene

thisand end theyrequired their clean,Prisoners shall be keep15. toto persons
fortoilet articlesprovided with with suchandshall be water are necessaryas

cleanliness.health and

compatible with theirmaintainprisoners goodIn order that16. appearancemay a
hair beard,of the andprovided forfacilities shall be theself-respect, proper care

regularly.enabled shaveshall beand tomen

beddingClothing and

clothing behis shallprisoner allowedwhoEvery17. l tonot ownwear
climate keepClothing suitable and adequateoutfit of for thewithprovided toan

humiliating.degradingbeClothing shallhealth. Suchhim in good orno manner
Underclothingcondition. shalland keptClothing shall be clean2 All proper

hygiene.maintenance offoroften thewashedchanged andbe necessaryas as
outside theprisoner removedwheneverexceptional circumstances,3 In a

his clothingallowedauthorized he shall beinstitution for to wear ownpurpose,an
clothing.inconspicuousotheror

shall betheir Clothing,allowedIf prisoners18. arrangementsto wear ownare
fitshall clean and forbeinstitution thatadmission thetheirmade toto ensureon

use.

national standards, bewith localaccordanceprisoner shall,Every19. or
whichsufficient bedding shalland with andwith bed,provided separateseparatea

itsenoughchanged oftenorder andissued, goodwhen keptbe clean to ensure
cleanliness.

Food

administration the usual hoursprovided by theprisoner shall beEvery20. 1 at
strength, of wholesomefor health andadequatenutritional valuewith food of

served.prepared andquality and well
prisoner he needsavailable wheneverDrinking shall be2 towater every

Exercise and sport

leastwork shall haveemployed out-doorprisoner who21. l Every atnot
permits.daily weatherair thesuitable exercise theofhour openone receivephysique, shallandof suitableprisoners, and others2 Young age
thisexercise. T0 end,oftraining periodrecreational during thephysical and space,

provided.equipment should beinstallations and

servicesMedical

services of leastavailable theinstitution bethere shallAt at22. 1 oneevery medicalof psychiatry. Theknowledgeofficer should havequalified who some
admini-general healthrelationship theorganized closeservices should be to

psychiatric service forincludecommunity nation. They shallstration of the aor
abnormality.of mentalofdiagnosis theand,the statestreatmentcases,proper

transferredshall bespecialistrequireSick prisoners who to2 treatment
facilities providedhospitalcivil hospitals. Whereinstitutionsspecialized aretoor

supplies shall bepharmaceuticalfurnishings andinstitution, their equipment,an
shall beprisoners, and theresickofmedical andfor the treatment acareproper

officers.suitably trainedstaff of
availableofficer shall beservices qualified dentalof3 The to everya

prisoner.
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23. In institutions1 womens there shall be special accommodation for all
pre-natal and post-natal and Arrangements shall be madetreatment.necessary care

wherever practicable for children be born hospital outside institution.theto a
child born prison, this fact shall mentionedbe the birth Certificate.not

2 Where nursing infants allowed remain institutionthe with theirtoare
provisionmothers, shall be made for qualifiedstaffed by wherea nursery persons,

infantsthe shall be placed when they the of their mothers.notare care

medical24. The officer shall examine prisonerand possiblesee every as soon as
his admissionafter and thereafter with view particularly thetoas necessary, a

discovery physicalof illness takingmental and the of allor necessary measures;
prisonersthe segregation of infectioussuspected of contagious conditions; theor

noting physicalof mental defects which might rehabilitation,hamper and theor
determination of physical capacitythe of prisoner for work.every

officer25. l The medical physicalshall have the of the and mental healthcare
prisonersof the and should daily sick prisoners, complainall all who ofsee

illness, prisonerand whom his attention specially directed.toany
2 The medical officer directorshall the whenever he considers thatreport to

prisoners physical mental health has will be injuriously affectedbeen bya or or
continued imprisonment condition imprisonment.by ofor any

medical26. 1 The officer shall inspect advise directorregularly and the upon:
The quantity, quality, preparation service of food;a and

hygiene cleanliness institution prisoners;b The and of the and the
sanitation, heating, lighting ventilation institution;c The and of the
suitability cleanlinessd The and of prisoners Clothing bedding;the and

e The observance of the rules concerning physical education and sports,
technical activities.where there personnel charge of thesecases no

director into consideration advice2 The shall take the and that thereports
medical officer submits according rules 25 2 26 and,and heto case concurs
with recommendations immediate givethe made, shall take effect thosesteps to to
recommendations; within histhey he doesnot Competence notare or concur
with immediately submitthem, he shall his advice of theand thereportown
medical officer higher authority.to

Discipline punishmentand

27. Discipline order shall maintained with firmness, withand be but no more
restriction for safe community life.than custody and wellorderednecessary

prisoner28. l No shall be employed, service of institution,the the any
disciplinary capacity.

This impede2 rule shall however, the functioning ofnot, systemsproper
self-government, which specified social, educationalbased under sportson or

responsibilitiesactivities supervision, prisonersentrusted, under whotoor are are
formed into for the of treatment.groups purposes

following29. The shall always be determined regulation ofby the law by theor
administrative authority:the competent

Conduct constituting disciplinarya offence;a
duration of punishment which infiicted;b The and betypes may

The authority impose punishment.c suchcompetent to

prisoner30. No shall punished with ofl be accordance the suchexcept terms
regulation, twice for offence.law and theor never same

2 No prisoner shall be punished informed of the offenceunless he has been
hisagainst him given opportunity of presenting defence. The.alleged and a proper

authority shall examination ofconduct thorough thecompetent a case.
hispracticable prisoner3 Where and the shall be allowed maketonecessary

interpreter.defence through an
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and all cruel,punishment placing dark cell,punishment, byCorporal31. a
prohibited punishmentscompletelydegrading punishments shall beinhuman asor

disciplinary offences.for

bereduction of diet shallconfinementPunishment closeby32. l neveror
certifiedprisoner andofficer examined themedical hasinflicted unless the

fit sustainwriting that he to
prejudicial thepunishment that beapply othershall2 The toto mayanysame

punishmentsuch beof prisoner. Inphysical mental health mayno caseaor
principle rule 31.statedfrom thedepartcontrary to or

punishmentsundergoing suchdaily prisonersofficer visitmedical shall3 The
alteration of theterminationconsidersdirector he theadvise theand shall or

health.of physical mentalgroundspunishment ornecessary on

restraintofInstruments

strait-jackets,ironschains, andhandcuffs,of restraint, suchInstruments33. as
chains irons shall bepunishment. Furthermore,appliedbe notshall oras anever

therestraint be usedof shallOther instrumentsrestraints.used exceptnotas
circumstances:following

provided shallthat theyduring transfer,againstprecautiona As aescapea administrativejudicialbeforeprisonertheremoved whenbe oraappears
authority;

officer;medicaldirection of thebyOn medical groundsb
fail,control ordermethods ofdirector, otherof the preventBy order toc

damaging suchhimself frominjuring othersprisoner from property;orora themedical officer andconsult thedirector shallthe report toinstances at once
administrative authority.higher

decided byrestraint shall beofof of instrumentsand34. The patterns usemanner
applied forbeinstrumentsadministration. Suchprisoncentralthe must not any

strictlytime thanlonger necessary.

prisonerscomplaints byInformation andto

informationwith writtenadmission shall providedbeprisoner35. 1 Every on
his theprisoners ofofgoverning theregulations category,about the treatment

seekingofauthorized methodsinstitution, theofrequirements thedisciplinary
complaints, all suchotherandinformation making toand matters necessaryas are

himselfhis obligations and adapthis rights andunderstand bothhim toenable to
institution.life ofthe theto

himconveyedinformation shall beilliterate, aforesaidprisoner the toa
ly.ora

makingopportunity week day ofeachprisoner shall have theEvery36. 1
officer authorizedinstitution thedirector ofcomplaints the the toto orrequests or

him.represent
inspector ofcomplaints thepossibleshall be make2 toto requests or

opportunity talk theshall have theinspection. The prisonerduring hisprisons to to
membersdirector otherwithout theinspecting officerotherinspector orto anyor

staff beingof the present.
withoutcomplaint,allowed makeprisoner shall be3 Every requestto ora

administration,prisoncentralthebut form,censorship substance toto properas
channels.approvedauthorities throughauthorityjudicial otherthe properor complaintfrivolous groundless,evidentlyUnless request4 oreveryor

delay.without unduewith repliedandshall promptly dealtbe to
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withContact outsidethe world

37. Prisonersshall be allowed under supervision communicate withtonecessary
their family andreputable friends regular mtervals, both by correspondence andat
by visits.receivmg

Prisoners38. 1 foreignwho nationals shall be allowed facilitiesreasonableare
communicate with diplomaticthe representativesand consular of the Stateto to

which they belong.
2 Prisoners nationalswho of States without diplomatic consularare or

representation the refugeesand stateless shall be allowedcountry or persons
similar facilities communicate with diplomaticthe representative of the Stateto
which intereststakes charge of their national international authorityor any or
whose task suchto protect persons.

Prisoners39. shall informedbe kept regularly of the important items ofmore news
by reading of periodicalsthe special institutional publications, bynewspapers, or
hearing wireless transmissions, similarby lectures by authorizedor any means as

administration.controlled by theor

Books

40. Every institution libraryshall have for the of all categories prisoners,ofa use
with recreationaladeciuatelystocked both instructional prisonersand books, and

shal be encouraged make full ofto use

Religion

institution41. 1 the contains sufficient prisonersnumber of of thea same
religion, qualified representative religion appointedof that shall be approved.a or

prisoners justitiesthe number of conditions permit,and the arrangement
full-time basis.should be on a

2 qualified representative appointedA approved under paragraph 1 shallor
servicesbe allowed hold regular and visits private prisonerspastoralto to topay

of his religion times.at proper
3 qualifiedAccess representative of religion refusedshall beto not toa any
prisoner. On prisoner objectthe other hand, should visit oftoany any a any

religious representative, his attitude shall be fully respected.

42. So far practicable, prisoner satisfyshall be allowed the needs oftoas every
his religious life attending services providedby the institution havingthe and

his possession religious instructionthe books of observance and of his denoml-
nation.

ofRetention prisoners property

43. Clothing prisoner1 All valuables, and other effects belonging tomoney, a
which regulations institutionunder the of the he allowed retain shallnot to on
his admission institution inventorythe be placed safe custody. An thereofto
shall signed prisoner.be by the Steps shall be taken keep them goodto
condition.

2 On of prisoner articlesthe release the all such and shall be returnedmoney
him far authorizedhe has been spend send suchto except toso as money or any

of institution, hygienicthe has been found groundsproperty out or necessary on
destroy article of Clothing. prisoner sign receipt for articlesThe shall theto any a

him.and returned tomoney
3 Any effects received prisoner outsidefor from shall be treatedmoney or a

the same way.
4 prisoner brings medicine, medicaldrugs the officer shalla any or

decide what shall be made of them.use
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illnes, transferNotification of death, etc.

injury prisoner, hisserious seriousillness of,Upon the death44. 1 to a ororor
affections, director shallmental theinstitution for the ofremoval treatmentto an

relative andmarried, thethe prisonerinform the nearestat orspouse,once
prisoner.previously designated by theotherinformshall event any personany

serious illness ofinformed of the deathprisoner shall be2 A at anyoronce
relative, prisoner shouldthecritical illness ofrelative. of theIn nearacasenear

bedside either underhiscircumstancesauthorized, allow,wheneverbe toto go
alone.escort or

hishis family ofinformprisoner the rightshall have3 Every to at once
institution.his transfer anotherimprisonment toor

prisonersofRemoval

institution, shall befrom theybeing removedprisonersWhen45. l to or anare
shall be adoptedpossible, safeguardsview little andpublicexposed to properas as

form.curiosity publicityinsult, andthem fromprotect anyto
ventilationwith inadequateprisonersof2 The ortransport conveyances

physical hardship,subjectwhich would themlight, to unnecessaryany wayor
rohibited.shall be

of thecarried theprisoners shall beof3 he out at expensetransport
ofconditions obtain for all them.shalladministration equaland

Institutional personnel

selection ofprovide carefuladministration for theshallprison46. l The every
humanity, professionaltheir integrity,sincepersonnel,grade of the on

administration of thethesuitability for the work thatpersonalcapacity and proper
institutions depends.

maintainawaken andconstantly seekprison administration shall2 The to
conviction that this workpublic theof thepersonnel andminds both of thethe

appropriate ofthis alland endservice of importance,social to meansgreata
used.public should beinforming the

full-timeappointedpersonnel shall beforegoing ends,3 To the on asecure securitywith ofcivil serviceofficers and haveprisonprofessionalbasis statusas
Salaries shallefficiency physical fitness.andconduct,subject only goodtotenure

benefitsemploymentsuitableretain andandbe adequate to attract men women;
exacting of theview of thefavourableconditions service shall beofand nature

work.

education andofstandardadequateshallThe personnel47. l possess an
intelligence.

traininggiven ofentering personnel shall beduty, theBefore2 a courseon
practicaltheoretical andrequiredspecific duties and betheir general and to pass

tests.
maintainpersonnel shalltheir theentering duringduty and3 After career,on

attending of in-capacityprofessional bytheir andimprove knowledgeand courses
intervals.organized suitabletraining beservice atto

.themselves andtimes conductshall allofmembers the personnel48. All at so
andexamplesfor good by theirinfluence prisonerstheir theperform duties toas

theirCommand respect.to

sufficient number ofincludeshallpossible, personnelfar the49. 1 So aas tradeandsocial workers, teacherspsychologists,psychiatrists,specialists such as
instmctors.

instructors shall beand tradesocial workers, teachersservices of2 The
excluding part-time voluntarywithout therebybasis,secured orpermanentaon

workers.
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50. 1 The director of institution should be adequately qualified for his task byan
character, administrative ability, suitable training and experience.

2 He shall devote his entire time his official duties and shall beto not
appointed part-time basis.on a

3 He resideshall the premises of institutionthe its immediateon or
vicinity.

4 When institutions under authoritythe of director,two heor more are one
shall visit each of them frequent intervals. responsibleA resident official shallat
be charge of each of these institutions.

51. The director,1 his deputy, and the majority of the other ofpersonnel the
institution shall be able speak the language of the of prisoners,numberto greatest

language understood by the number of them.or a greatest
2 Whenever the services of interpreter shall be used.necessary, an

52. In institutionsl which large requireenough servicesthe oftoare one orfull-time medical officers, least of residethem shall premisestheatmore one on
institutionof the its immediate vicinity.or

2 ln institutionsother the medical officer visit dailyshall resideand shall near
enough be able attend without delay ofto to cases urgency.

53. institutionl In for both and the of institutionthean partmen setwomen,
aside for shall be under the authority of responsble officer whowomen a woman
shall have the custody of the keys of all that of the institution.part

2 No male member of the staff shall the of the institution asideenter part set
for unless accompanied by officer.women a woman

3 Women prisoners shall be attended and supervised only by officers.women
This does however, preclude male members of the staff, particularly doctorsnot,
and fromteachers, carrying their professional duties institutions ofout partsor
institutions aside forset women.

54. Officersl of the institutions shall their relations with prisoners,thenot,
force selfdefence of attempted activeexceptuse or cases escape, or or

passive physical resistance order based law regulations. Officers whoto an on or
have force strictlythan andto mustrecourse mustuse reportno more necessary
the incident immediately directorthe of institution.theto

2 Prison officers givenshall be special physical training enable themto to
restrain aggressive prisoners.

3 Except special circumstances, staff performing duties which bring them
into direct with prisoners should be armed. Furthermore, staff shouldcontact not

circumstances be provided with unless they have been trained theirno arms
use.

Inspection

55. There shall inspectionbe regular institutionsof servicespenal and bya
qualified and experienced inspectors appointed by authority. Theircompetenta
task shall be particular that institutionsthese administeredto ensure are in
accordancewith existing laws and regulations and with view bringing abouttoa
the OÖJCCIlVCSof penal and correctional services.

PART II.

Rules Applicable Special Categoriesto

PrisonersA. under Sentence

Guiding principles

56. The guiding principles hereafter intended show spirit whichthe penaltoare
institutions should administeredbe and the which they aim,shouldatpurposes
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declaration Preliminary Observationaccordance with the l of themade under
text.present

which cutting off offender fromIrnprisonment and other result57. measures an
rightafflictive of taking from the theoutside world by the factthe are personvery

prisonself-determination depriving him of his liberty. Therefore theof by system
segregation maintenance ofincidental justifiable theshall tonot, except oras

situation.discipline, suffering inherent suchtheaggravate a

imprisonment similarjustification of ofThe and58. sentence or aapurpose
Thissociety against crime.liberty ultimatelydeprivative of to protectmeasure

farusedperiod of imprisonmentonly be achieved theend to ensure, socan
willing but ablesociety offender onlypossible, his thethat notreturn touponas

life.law-abiding selfsupportinglead andto a

remedial, educational, moral,utilizeinstitution should all the59. T0 this end, the
appropriatewhich andassistanceforms ofspiritual and other forces and are

individualaccording theapply themavailable, should seekand treatmenttoto
prisoners.needs of the

minimize differencesinstitution should seekrégime of the60. l The to any
responsibility of thelife liberty which tend lessentheprison life andbetween toat

beings.their dignity humanprioners duethe respect to asor
desirable that thecompletion of the2 Before the sentence, necessary

Thislife society.prisoner gradualfor thebe taken return totosteps aensure
organizedrégimepre-releaseachieved, depending the byaim be case, aonmay

trialinstitution, releaseappropriate byinstitution anotherthe onororsame
policethe butsupervision which entrustedkind of beunder tomust notsome

effective social aid.combined withshould be

their exclusion from theemphasizeof prisoners should6l. The nottreatment
agencies therefore,Community should,their continuingcommunity, but part

ofinstitution the taskstaff of thepossible theenlistedbe wherever to assist
connexion withprisoners. There should besocial rehabilitation of the every

improvingmaintaining allandwith duty ofinstitution social charged theworkers
agencies.socialhis family with valuableprisoner with anddesirable relations of a

compatible with themaximumsafeguard, theSteps should be taken extenttoto
security rights andcivil socialrights relating interests,the thelaw and tosentence,

social benefits of prisoners.other

shallinstitution detect andservices of shall seekmedical the62. The treatto any
rehabilita-which prisonersdefects hamperphysical illnessesmental may aoror providedservicessurgical psychiatric shall bemedical, andtion. All tonecessary

end.that

individualization ofrequiresprinciplesfulfilment of theseThe treatment63. l
classifying prisonersflexible ofthisforand groups;systempurpose a

institutionsdistributeddesirable should bethat suchtherefore separategroups
offor eachsuitable the treatment group.

security forofprovide degreeinstitutions theneed2 These everynot same
needssecurity according theofprovide varying degreesdesirable totogroup. providetheyfact thatinstitutions, by theOpendifferentof noverygroups. of inmates,self-discipline thetherelysecurity against butphysical onescape

selectedcarefullyforrehabilitation,favourableconditionsprovide the tomost
prisoners.

shouldinstitutionsclosedprisonersof notdesirable that the number3
countriesInhindered.individualization ofthat thelarge treatmentbe someso fiveexceedinstitutions shouldpopulation of such notconsidered thethat

possible.smallpopulation should beinstitutions thehundred. In asasopen smallwhichprisonsmaintainundesirablehand,4 On the other soto are
provided.facilities bethat cannotproper

should,Thererelease.prisonerswithsociety endof doesThe duty64. not a
releasedlending theofagencies capableprivategovernmentaltherefore, be or
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prisoner efficientafter-care directed towards lesseningthe of prejudice against him
and histowards social rehabilitation.

Treatment

65. The of imprisonmentsentencedtreatment similar shalltopersons or a measure
have its far the length of the permits, establishas purpose, so as sentence to
them the will lead law-abiding and selfsupporting lives after theirto release and

fit them do The shall beto such willto theirtreatment self-so. as encourage
and develop their of responsibility.respect sense

66. l T0 theseends, all appropriate shall be used, including religiousmeans carethe countries where this possible, education, vocational guidance training,and
social casework, employment counselling, physical development and strengthening
of moral character, accordance with the individual needs of each prisoner,
taking of his social criminaland history. his physical andaccount mental capacities

aptitudes,and his personal the hislength of and histemperament, sentence
after release.prospects

2 For prisoner with of suitable length, the director shallsentenceevery a
receive, possible after his admission, full all theas soon as reports matterson
referred the foregoing paragraph. Such includeto shall alwaysreports reportaby medical officer, wherever possible qualified psychiatry, the physical anda on
mental condition of the prisoner.

3 The and other relevant documents shall be placed individualreports anfile. This file shall be kept date and classified such that betoup a way canconsulted by the responsible personnel whenever the need arises.

Classification individualizationand

67. The of Classification shall be:purposes
a To from others those prisoners who, by of their criminalseparate reason

records bad characters, likely exercise influence:badtoor are a
b To divide the prisoners into classes order facilitate their withto treatment

view their social rehabilitation.toa

68. S0 far possible institutions sections of institutionseparateas separateor an
shall be used for the of differentthe prisoners.classes oftreatment

69. As possible after admission and after study of personalitythe of eachsoon as a
prisoner with of suitable length, of shall besentencea treatmenta programme

for himprepared the light of the knowledge obtained hisabout individual needs,
his capacities and dispositions.

Privileges

70. Systems of privileges appropriate for differentthe prisonersclassesof and the
different methods of shall be established institution, ordertreatment at toevery

good conduct, develop of responsibility and interesttheencourage a sense secureco-operationand of the prisoners their treatment.

Work

71. l Prison labour be of afflictivemust not nature.an
2 prisonersAll under shall be required subjectwork, theirsentence to to

physical and fitnessmental determined by medical officer.theas
3 Suflicient work of useful shall providedbe prisonerskeepnature toa

actively employed for normal working day.a
4 So far possible the providedwork shall be such will maintainas as orincrease prisonersthe ability honest living after release.to earn an
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5 Vocational training useful trades shall provided prisonersbe for able to
profit thereby especiallyand for prisoners.young

6 Within limits compatiblethe vocationalwith selection withand theproper
requirements of institutional administration discipline,and the prisoners shall be
able choose the of wishwork they perform.to type to

72. organizationl The and methods of institutionswork the shall resemble as
closely possible similarthose of outside institutions,work toas so as prepare
prisoners for conditionsthe of occupational life.normal

2 The interests of prisonersthe and of their vocational training, however,
be subordinated profitthe of making financial frommust not to purpose a an

industry the institution.

73. Preferably institutional industriesl and farms should be operated directly by
administrationthe privateand bynot contractors.

prisoners2 Where employed administration,work controlled by thenotare
they shall always be under the supervision of institutions Unlessthe personnel.
the work for of fullother departments the the normal forgovernment wages
such work shall be paid administrationthe by the whom the labourto topersons

supplied, being of of prisoners.taken the theaccount output

74. precautions laidl The down the safety and health of free workmento protect
institutions.shall be equally observed

Provision indemnify against industrial injury,2 shall be made prisonersto
including occupational disease, less favourable than those extendedterms noton

freeby law workmen.to

maximum working prisoners75. l The daily and weekly hours of the shall be
fixed administrative regulation, taking intoby law by local rulesaccountor or

the of freeregard employment workmen.custom to
fixed sufficient time2 The hours shall leave day week and forrestso one a

education activities required rehabilitationand other of the andtreatmentpartas
of the prisoners.

equitable remuneration prisoners.76. l There shall be of of the work ofsystema
prisoners their2 Under the shall be allowed spend least ofsystem to at parta

earnings articles their their earningsapproved for and ofsendto partuseon own a
their family.to

provide earnings3 The should also that of the should besystem part seta
aside administration constitute savingsby the fund be handedto to toso as a over

prisoner his release.the on

Education recreationand

prisoners77. Provision shall made for education of all capable1 be the further
profiting including countries thisof thereby, religious instruction the where

education illiterates prisoners compulsory andpossible. The of and shall beyoung
attention paid administration.special shall be by theto

withintegrated thepracticable, education of prisoners shall be2 So far theas
theireducational of their releasetheythe that after continuesystem country mayso

education without difficulty.

institutions for theprovided allactivities78. Recreational and cultural shall be
physical of prisoners.benefit mental and healthof the

Social relations and after-care

of suchimprovementmaintenance andSpecial attention paid the79. shall be to
interests ofdesirable the bestfamilyprisoner and hisrelations between as area

both.
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80. From beginningthe of prisoners consideration givenshall besentence toa
his future after release and he shall be assisted maintainencouraged and to or
establish relationssuch with agencies outside institutionthepersons or as may

intereststhe best of his family hisand social rehabilitation.promote own

81. Servicesl and agencies, governmental otherwise, which assist releasedor
prisoners reestablish themselves society shall far possible andto ensure, so as

that prisonersreleased be provided with appropriate documents andnecessary,
indentiñcation suitablehave homes suitablyand work andto to,papers, go are

havingadequately clothed climateregard the and and have sufficientto season,
their destinationreach and maintain periodthemselves the immediatelytomeans

following their release.
2 The representativesapproved of agenciessuch shall have all necessary

institutionthe and prisoners into Consultationand shall be takento to toaccess as
future prisonerthe of from the beginning of his sentence.a

desirable3 that the activities of agencies centralizedsuch shall be or co-
ordinated far possible theirorder the best of efforts.toas as secure use

B. Insane and Mentally prisonersAbnormal

82. found insanel Persons who be shall detained prisonsbe andto notare
shall be made them institutionsmentalarrangements to toremove as soon as

possible.
2 Prisoners suffer from diseaseswho other mental abnormalities shall beor

observed and specialized institutions medicaltreated under management.
3 During their prison, prisonerssuch shall be placed under thestay a

special supervision of medical officer.a
4 The medical psychiatric service of institutions provide forthe penal shallor
psychiatric of prisonersthe all other who need of suchtreatment treatment.are

83. desirable that should be taken, by with the appropriatesteps arrangement
the of afterpsychiatricto continuation treatmentagencies, ensure necessary

provision socialpsychiatricrelease and the of after-care.

C. Prisoners under Awaiting TrialArrest or

84. imprisoned1 Persons arrested of criminal againstby chargeor reason a
detained either policethem, who prison jailcustody custody but haveare or

been tried will untriedand sentenced, be referred prisonersnot yet to as
heremafter these rules.

2 Unconvicted prisoners innocentpresumed be and shall be treatedtoare as
such.

Without3 prejudice protectionlegal rules for the of individual libertyto or
prescribing the procedure be observed of untried prisoners, theseto respect
prisoners benefit specialshall by régime which described followingthea

its essentialrules requirements only.

85. l Untried prisoners shall be kept from convicted prisoners.separate
2 Young untried prisoners shall kept frombe adults and shallseparate

principle detainedbe institutions.separate

86. Untried prisoners shall singlysleep with the reservation ofseparate rooms,
different local of climate.thecustom respect

87. Within limits compatible withthe the of institution, untriedgood order the
prisoners desire,they have their food theirprocured atmay, so own expense
from outside, eitherthe through their family friends. Otherwise, admini-theor
stration provide their food.shall

88. l An untried prisoner shall his clothingbe allowed cleanto wear own
suitable.and
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shall supplied convictedprison different from2 dress, be thathe towears
prisoners.

opportunity work, but shalluntried prisoners shall be offered89. An always to not
paid forrequired shall bework. he chooses work, hebe toto

his theprisoneruntried shall be allowed90. An at atto own expense orprocure
materialswriting and otherthirdof such books,party newspapers,expense a

administration ofcompatible interests of theoccupation with theof as aremeans
institution.security good of thejustice and the and order

hisvisited treated byanduntried prisoner shall be allowed be91. An to own
his application and he ableforreasonable grounddentist theredoctor toor

incurred.expensespay any

his family hisimmediately ofprisoner informuntried shall be allowed92. An to
communicating with hisfacilitiesgiven fordetention shall be all reasonableand

subject only suchreceiving visits from them,family friends, and forand to
administrationinterests ofsupervision the therestrictions and as are necessary

institution.security of thejustice of and good orderof and the

allowed applyuntried prisoner shall beof his defence,93. For the toanpurposes
hisreceive visits from legalaid available, andaid suchfor free legal where to

him Confidentialhandview his defence and andadviser with tototo preparea
writingdesires supplied withbehe shall heinstructions. For these sopurposes,

sightadviser be withinprisoner his legalInterviews andmaterial. between the may
institution official.hearing policewithin ofthebut not ora

Civil PrisonersD.

ofimprisonment for debt by orderpermitscountries law94. In where the or a
imprisoned shall benoncriminalunder other notcourt persons soprocess,any

safeseverityrestriction thansubjected togreater necessary ensureto orany
that offavourable thanTheir shall be lessorder.custody and good nottreatment

possibly bereservation, that theyhowever,prisoners, withuntried the may
required work.to

Imprisoned without ChargeArrestedE. Persons or

International Covenantprovisions article ofof 9 theWithout prejudice the95. to
without shallimprisoned chargearrestedPolitical Rights,Civil and persons oron

sectionIl,accorded under I andprotection thataccorded thebe partpartsame as
applicable wherelikewise beprovisions shallof II, section A,C. Relevant part

this special ofbenefit ofconducivetheir application be the group personstomay
reeducationimplying thattakenprovided that shall becustody, orno measures

criminalconvicted ofrehabilitation appropriate notto anypersonsany way
offence.

Annex

Implementation of theEffectivefor theProcedures
PrisonersofMinimum for the TreatmentStandard Rules

Procedure 1

subjected formprotection of allStates whose standards for theAll to anypersons
Minimum Rules for theStandarddetention imprisonment fall of theof shortor

Prisoners Rules.of shall adopt theTreatment
202858XXVI ofresolutionAssembly, itsCommentary: The General

Standard MinimumStates theof MemberDecember 1971, invited the attention to
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Rules and recommended that they should be ejfectively implemented the
administration penal and correctional institutions and that favourable
consideration should be given their incorporation national legislation. Someto
States have standards that advanced than the Rules, and themay are more
adoption of the Rules therefore requested the such States. Wherenot parton
States feel that the Rules need be harmonized with their legal andto system
adapted their culture, the emphasis placed the substanceto rather than theon
letter the Rules.

Procedure 2

Subject, their adaptation existingthe laws and cultureto butas necessary, to
without deviation from spiritthe and of the Rules, Standardthe Minimumpurpose
Rules shall be embodied national legislation and other regulations.

Commentary: This procedure emphasizes that embody thetonecessary
Rules within national legislation and regulations, thus covering also aspectssomeof procedure

Procedure 3

The Standard Minimum Rules shall be availablemade all concerned,to persons
particularly law enforcement officials and correctionalto personnel, for purposesof enabling their application and execution the criminal justice system.

Commentary: Thisprocedure that the Rules, well nationalstresses statutesas as
and regulations implementing the Rules, should be made available allto personsconcerned with their implementation, in particular law enforcement ojjicials and
correctional personnel. The ejfective implementation of the Rules might also
involve the organization of training the central administration in chargecourses
ofcogectional The dissemination procedures discussedmatters. in procedures

to .

Procedure 4

The Standard Minimum Rules, embodied national legislation and otheras
regulations, shall also be made available and understandable all prisoners andto
all under detention, their admission and during their confinement.persons on

Commentary: To achieve the goal of the Standard Minimum Rules,
make the Rules, well the implementingto national andnecessary statutesas as

regulations, available prisoners and all under detention 95,to rule inpersonsorder further the that theto Rules the minimum conditionsawareness represent
that accepted suitable by the United Nations. Thus, this procedureare as
supplements the provisions contained procedure

A similar requirement, that the Rules be made available the forto personswhose protection they have been elaborated, has been already established in the
four Geneva Conventions 12 August 1949, which articles 47 the first
Convention, 48 of the second, 127 the third and 144 the fourth state
common:

The High Contracting Parties undertake, in time time ofpeace as war,disseminate the the Conventionto widelytext possible in theirpresent as asrespective countries, and, particular, include the study thereof in theirto
of military and, possible, civil instruction, that the principlesprogrammes sothereof become known the entire population, particular the armedtomay to

fighting forces, the medical personnel and the chaplains.

Procedure 5

States informshall Secretary-Generalthe of the United Nations ñveevery yearsof the of implementationthe and the withextent made regard thetoprogress
application of the Standard Minimum Rules, and of the factors difñculties,and

affecting their implementation, by responding the Secretary-GeneraVsany, to
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questionnaire. This guestionnaire following specifiedshould, schedule, bea
selective limited specific in-de reviewand questions order th andto to secure an

Takingstudy of the problems selected. into the Governmentsaccount reports 0
information within United Nationswell other relevant available the system,as as

periodicSecretary-General shall independentthe reportprepare an on progress
Minimumwith the implementation Standard Rules. in themade of therespect to

preparation of Secretary-General enlist the cooperationthose the alsoreports may
specialized agencies intergovernmental organizationsof and of the relevant and

organizations consultative with Economicnon-governmental the andstatus
Social Council. Secretary-General submit above-mentionedThe shall the reports

Committee Crime Prevention consideration furtherand Control for andtheto on
action, appropriate.as

Council,Commentary: will be recalled that the Economic and Social its
Secretary-General663 C XXIV of 31 July 1957, recommended that theresolution

informed five made with regard the applicationbe the toyears progressevery
Secretary-General makeof the Standard Minimum Rules and authorized the to

such information and askfor the publication, appropriate, toarrangements as
co-operation specializedfor supplementary information Seeking thenecessary.

and relevant intergovernmental and nongovernmental organizationsagencies a
wellestablished United Nations practice. In the preparation of his independent

with the implementation of the Standradmade respect toreport progresson
the Secretary-General will take into inter alia,Minimum Rules, account,

includingavailable the human rights of the United Nations,information organs
Sub-Commission Prevention ofCommission Human Rights, thethe onon

the Rights CommitteeDiscrimination and Protection Minorities, Human
Covenant Civil and Political Rights, and thefunctioning under the International on

of Racial Discrimination. The implementation workCommittee the Eliminationon
future convention against could also be taken intounder the torture account, as

might under body of principles forinformation which be gathered thewell as any
and detainees currently under preparation in theprotection of prisonersthe

General Assembly.

Procedure 6

provideinformation mentioned 5 Statesshouldof procedure above,As thepart
with:Secretary-Generalthe

administrativeregulationsCopies of all laws, anda abstracts measuresor
application of the Standard Minimum Rules underconcerning the to persons

of detention;detention and places andto programmes
materialdescriptive personnel and theAny data andb treatmenton programmes,

detention, statistics, available;form ofof under andnumber persons any
information implementation of wellthe the Rules,Any other relevantc on as as

possible difñculties their application.information theon
663 C XXIVrequirement from both resolutionCommentary: This derives

the United NationsSocial Council recommendationsthe Economic and and the
Although theoffenders.the prevention of crime and the treatmentoncongresses

provided for,information specificallyitems suggested here not seemsare
Member States overcominginformation assistfeasible collect such orderin toto

for suchFurthermore, thedifjiculties through exchange experience. requestan
human htsinformation analogous the existing periodic reporting systemto on

6Council its resolution 4 Boriginally established by the Economic Socialand
1956.XXII of 1 August

7Procedure

Minimum Rules and theSecretary-General disseminate StandardThe shall the
possible, and makeimplementing procedures, languagespresent asas many

non-governmentalavailable States intergovernmental andall andthem to
circulation of Rules andorganizations widest theconcerned, order theto ensure

implementing procedures.the present
Standarddissemination of theCommentary: The needfor the widest possible

in-with all appropriateRules self-evident. Close co-operationMinimum
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tergovernmental and non-governmental organizations important to secure more
efective dissemination and implementation of the Rules. Therefore, the Secretariat
should maintain close with such organizations shouldand make relevantcontacts
information and data available them. should also those organiza-to encourage
tions disseminate information about the Standard Minimum Rules and theto
implementing procedures.

Procedure 8

The Secretary-General shall disseminate his implementationthe of thereports on
Rules, including analytical summaries of periodicthe of thereportssurveys,
Committee Crime Prevention and Control, prepared for Unitedthereportson
Nations the prevention of crime and the of offenderstreatmentcongresses on as
well the of the scientific publications and other relevantreportsas congresses,
documentation timefrom time be deemed further thetoas tomay necessary
implementation of Minimumthe Standard Rules.

Commentary: This procedure reflects the practice of disseminating suchpresent
of the documentation for the United Nations bodies concerned,reports partas as

United Nations publications articles in the Yearbook Human Rights andor as on
the International Review Criminalof Policy, Crimethe Prevention Criminaland
Justice Newsletter and other relevant publications.any

Procedure 9

The Secretary-General widestshall the possible reference and of thetoensure use
of the Standard Minimum Rules by the United Nations itsall relevanttext

including technical co-operation activities.programmes,
Commentary: should be ensured that all relevant United Nations bodies

include make reference the Rules and the implementing procedures, thustoor
contributing wider dissemination and increasing the of specializedto awareness
agencies, governmental, intergovernmental and nongovernmental bodies and the
general public the Rules and of the commitment of the Economic and Social
Council and the General Assembly their implementation.to

The which the Rules have practical effect correctionalextent to any on
administrations depends the through which theyto great extenta on measures

local legislative and administrative practices. They should be known andpermeate
understood wide of professionals and non-professionals throughout thea range
world. Therefore, there needfor publicity form,in which couldgreata more any
aLso be attained frequent references the Rules, accompanied by publicto
information campaigns.

Procedure 10

As of its technical co-operation Unitedpart and development theprogrammes
Nations shall:

Aid Governments,a their setting strengtheningand comprehen-at request, up
sive and humane correctional systems;
b Make available Governments requesting services ofthem the andto experts
regional interregionaland advisers crime prevention and criminal justice;on

Promote nationalc and regional seminars and other meetings professionaltheat
and non-professional levels further the dissemination Minimumof the Standardto
Rules and the implementing procedures;present

Strengthend substantive regional trainingresearch and institutessupport to
crime prevention and criminal justice that associatedwith the United Nations.are

United NationsThe regional researchand training institutes crime prevention
criminal justice,and co-operation with national institutions, shall develop

trainingcurricula and materials, based the Standard Minimum Rules and theon
implementing procedures, suitable for criminal justice educationalpresent use

all levels, well specialized human rights andatprogrammes as as courses on
Subjects.relatedother
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Nationsthe UnitedthatprocedurethisTheCommentary: to ensurepurpose
United Nationstheactivitesthe trainingandassistancetechnical programmes

application of thefor theInstrumentsused indirectinstitutesregional asare
fromprocedures. Apartimplementingand theMinimum RulesStandard present

and the like,manualspersonnel, trainingfor correctionalregular training courses madeforshould beprovisionlevel,decision-makingpolicy andparticularly theat
includingMember States,submitted by expertthe questionsadvice anexpert on particularlyreferralStates. Thisinterested systemreferral expert seemssystem to

viewand withtheir spiritaccordingRulesimplement theorderin to atonecessary assistance.suchrequestingcountriesof thesocio-economicthe structureto

Procedure 11

Control shall:Prevention andCrimeCommitteeNationsUnitedThe on
withMinimum Rules,Standardtime time, thereview, fromunderKeepa to

applicable theproceduresandstandardselaboration of rules, toview theto newa
of liberty;deprivedoftreatment persons periodicincludingimplementing procedures,theFollowb presentup

above.procedure 5reporting under
periodicofthecollected ininformationtheCommentary: As coursemost

brought thebewouldmissionsassistancetechnical toduringwellinquiries asas ensuring theControl,andPreventionCrimeCommitteeof theattention on with thepracticescorrectionalimproving restsRules intheejfectiveness
theinthe futuredeterminewouldrecommendationswhoseCommittee, course
Theprocedures.implementingthetogether withRules,of theapplication

theshortcomingsexistingclearly definethereforeshouldCommittee reasonsor
thewiththroughalia,Rules, intertheimplementation Contactslack ofthefor

with the viewconcerned,countries tojustice theofand ministriesjudiciary
remedies.appropriatesuggesting

12Procedure

assist GeneraltheshallPrevention ControlandCrimeCommitteeThe on Nations humanUnitedCouncil and otherSocialEconomic andAssembly, the any
of ad hocrelatingrecommendationswithappropriate, reportstobodies,rights as application andpertaining thewithcommissions, toinquiry respect to matters

Minimum Rules.Standardimplementation of the
relevantControl thePrevention andCrimeCommitteetheCommentary: As on

alsoshouldRules,MinimumStandardof theimplementationthereviewbody to
above-mentioned bodies.theassist

13Procedure

precludingconstruedbeshouldimplementing proceduresNothing in the aspresent
forthinternational lawavailable underremedies setother ortoresort meansorany violations of humanofredressagencies for thebodiesNations andUnitedotherby

violations of humanofconsistentprocedureincluding therights, patterns grosson
of 27 May1503XLVIIIresolutionCouncilSocialEconomic andrights under

the In-ProtocolOptionalthecommunication under toprocedure1970, the
procedurecommunicationtherights andPoliticalCivil andternational Covenant on RacialofFormsElimination of AllConvention theInternationaltheunder on

Discrimination.
withconcernedpartlyonlyRulesStandard MinimumSince theCommentary: are

excludeshouldproceduresthe notrights issues, avenuespecific human anypresent
in-with existingaccordanceinrights,suchviolationoffor redress any

standards andregionalternational norms.or
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2 FN:s principer till skydd allaav perso-
någonnerdunder form frihetsberö-av

van e

Body of principles for the protection of all under form of detentionpersons any orimprisonment

Scope of the Body of Principles

These Principles apply for the protection of all under form ofpersons anydetention imprisonment.or

Use of terms

For the of the Body Principles:ofpurposes
a Arrest the of apprehending for the alleged Commissionactmeans a person
of offence by the action of authority;an or an
b Detained person deprived of personal libertymeans any person except as aresult of conviction for offence;an
C Imprisoned person deprived of libertypersonal resultmeans any person as aof conviction for offence;an
d Detention the Condition of detained defined above;means persons asimprisonmente the condition of imprisoned defined above;means persons asf The words judiciala other authority Judicial other authorityor mean a orunder the law whose and should afford thestatus possibletenure strongest

of impartiality and independence.guarantees Competence,

Principle 1

All under form of detention imprisonment shall bepersons treatedany. or ahumane and with for the mherent dignity of the humanmanner respect person.

Principle 2

Arrest, detention imprisonment shall only carriedbe strictly accordanceor out
with the of the law and officials authorizedprovisions forCompetent or persons
that purpose.

Principle 3

There shall be restriction derogation from of the human rights ofno upon or any
under form of detention imprisonment recognized existingpersons any or or anyState law, Conventions, regulationspursuant to the that thiscustom pretextor onBody of Principles does recognize rightssuch that recognizesnot them toor alesser extent.

Principle 4

Any form of detention imprisonment and all affecting the humanor measuresrights of under form of detention imprisonment shall be ordereda person any or
by, be subject the effective Control of, judicial authority.to otheror a or

Principle 5

These Principles shall be applied all within territorythe of givento persons anyState, without distinction of kind, such colour, language, religionany as race, sex,
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ethnic social origin,religious belief, political opinion, nationalotheror oror
birth other status.property, or

applied designed solely rights andMeasures under the law and theto protect. nursing childrenspecial especially mothers,of andstatus pregnantwomen, women
juveniles, sick handicapped shall be deemed beand aged, not toor persons

discriminatory. The for, application of, such shall alwaysneed and the measures
subject review judicial authority.be by otherto a or

Principle 6

imprisonment subjectedof detention shall beunder formNo toany orperson
punishment.inhuman degrading Nocruel, treatmenttotorture or oror

justiñcation for cruel,invoked othercircumstance whatever be torture ormay as a
degrading punishment.inhuman treatment oror

Principle 7

rights duties containedthe andprohibit by lawStatesshould act contrary toany
appropriate sanctionssubject and conductPrinciples, suchthese make toactany

investigations complaints.impartial upon
violation of this Body ofbelieveOfñcials have that2. who toreason a

superiortheirshall thePrinciples abouthas occurred matter toto reportoccuror
authorities vestedappropriateauthorities otherand, where to or organsnecessary,

remedialwith reviewing powers.or
violation Body ofbelieve of theground thatother who hasAny to aperson

rightthe theabout shall havePrinciples has occurred reporttoto occuror
appropriateofficials involved othersuperiors of wellthe the tomatter to asas

reviewing remedialwithauthorities vested powers.oror organs

Principle 8

unconvictedappropriate theirsubjectdetention shall bePersons to treatment to
frompossible, be keptAccordingly, shall, wheneverthey separatestatus.

imprisoned persons.

9Principle

investigatedetention thekeep him underauthorities whichThe arrest ora person,
and thegranted them under the lawexercise only theshall to exercisepowerscase
authority.judicial othersubjectshall beof these to to orrecourse apowers

Principle 10

his oftime of theinformed thewho arrested shall beAnyone arrestat reason
against him.informed of chargeshis shall be promptlyfor andarrest any

1IPrinciple

effectivebeing givendetention withoutshall be keptA not anperson
detainedauthority. Ajudicial otheropportunity be heard promptly byto ora

assisted by counselright himself bedefendshall have the toto asorperson
prescribed by law.

receive and fullhis shalldetained and counsel,2. A promptany,person
therefor.with thecommunication detention, togetherof order of reasonsany

appropriatereview theempoweredauthority shall be3. judicial otherA to asor
detention.continuance of
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Principe 12

There shall be duly recorded:
Thea for the arrest;reasons
The timeb of the and the taking of the arrested place ofarrest toperson a

custody well that of his first before judicial authority;otheras as appearance a or
The identityc of the enforcementlaw officials concerned;
Precise informationd concerning the ofplace custody.

2. Such records shall communicatedbe detainedthe his counsel,to person, or
the form prescribed by law.any,

Principe 13

Any shall, the of and the of detentionat moment arrest atperson coinmencement
imprisonmeiit, promptly thereafter, providedbe by the authority responsibleor or
his detentionfor imprisonment, respectively, with information andarrest, or on

explanation of his rights and how avail himself rights.of suchtoan

Principe 14

A who does adequately understand speak the language used by thenotperson or
authorities responsible hisfor detention imprisoninent entitledarrest. toor
receive promptly language which he understands informationthe referred toa

principle 10, principle principle1l,paragraph 12. principleparagraph and
13 assistance,and have the free of charge, of interpreterto necessary, an
connection with proceedingslegal subsequent histo arrest.

Principe 15

Notwithstanding the exceptions contained principle 16, paragraph and
principle 18, communicationparagraph of detained imprisonedthe or person
with the outside world, particular hisand family deniedcounsel, shall benotor
for than of days.mattermore a

Principle 16

Promptly after and alter each transfer from place of detentionarrest one or
imprisonment detainedanother, imprisoned entitledshall beto toa or person
notify require authoritythe notify his familymembers ofto competent toor or
other appropriate of his choice of his detention irnprisonmentzirrest,persons or or
of the transfer and of the place where he kept custody.

2. detained imprisoned forcigner, he shall also be promptlya or person a
informed of his right communicate appropriate withby consularto postmeans a

the diplomatic mission of the State of which nationalhe whichor a or
otherwise entitled receive such communication with internationalaccordanceto
law with representativethe of internationalthe organization, hecompetentor

refugee otherwise under the protection of intergovernmental organiza-a or an
tion.

detained imprisoned3. juvenile incapable of under-a or person a or
standing his entitlement, authoritythe its initiativeshallcompetent on own

notificationundertake the referred this principle. Special attention shall beto
given notifying guardians.to parents or

4. notificationAny referred this principle shall be made permittedto toor
be withoutmade delay. The authority notificationhowever delaycompetent may a
for periodreasonable where exceptional investigationneeds of the require.a so
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I 7Principle

Heof legal counsel.assistancetheentitled havedetained shall beA to aperson
andafterauthority promptlyhis rightof by the arrestinformedshall be competent

exercisingfacilities forreasonableprovided withshall be
choice, shallhis heofcounsellegaldetained does have2. not ownapersona authorityjudicial otherhim byassignedlegal counselentitled havebe to orto aa

himwithout byrequirejustice andinterests ofwhere the paymentall socases
sufficienthavehe does tonot means pay.

18Principle

communicate and consultentitledshall beimprisoneddetainedA topersonor
counsel.with his legal

facilitiestime andadequateshall be allowedimprisoneddetained2. A personor
his counsel.consultations with legalfor

consultvisited andbe byimprisoneddetainedright of to3. The topersonora hisconñdentiality, withfullcensorship andcommunicate, without delayand or
exceptional circumstan-restrictedsuspendedbecounsellegal not saveormay indis-consideredregulations, whenlawfulspecified lawbybeto orces, goodmaintain security andauthority orderjudicial otherpensable by toora

order.
his counsellegalandimprisoneddetainedInterviews between4. personora official.enforcementhearing, of lawwithin thewithin sight, butbe not amay his legalandimprisoneddetainedCommunications between5. personora

against theevidenceinadmissiblebethis principle shallmentionedcounsel as
continuingwithconnectedunless theyimprisoneddetained oraarepersonor

crime.contemplated

Principle 19

andvisited byright beshall have theimprisoned todetained toA personor given adequatefamily and shall behismembers ofparticular,with,correspond
reasonablesubjectoutside world,withcommunicate the toopportunity to

regulations.lawfulspecified by lawrestrictionsconditions and oras

20Principle

possible be keptshallheimprisoneddetainedIf requests, asopersonora residence.ofhis usual placereasonablyimprisonmentdetentionofplace nearor

21Principle

detainedsituation ofof theadvantageprohibited take undueshall be orato
incriminateconfess,himcompellmgoffor the toimprisoned topurposeperson

othertestify againstotherwisehimself to person.anyor violence,subjectshall beinterrogatedbeingwhile todetained2. No person hisdecisioncapacity ofimpair hiswhichinterrogationofmethodsthreats oror
judgement.

22Principle

subjectedbewith hisshall,imprisoned todetained consent, anyNo evenpersonor health.hlSdetnmentalwhich beexperimentationscientific tomedical mayor
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Principle 23

The duration of interrogation of detained imprisonedany and of thea or personintervals between interrogations well the identity of the officials whoas asconducted the interrogations and other shall be recorded andpresentpersonscertified such form be prescribed by law.as may
2. A detained imprisoned his counsel when providedor by law, shallperson, or

have informationthe describedto above.access

Principle 24

A medical examination shall be offered detainedproper imprisonedto a or personpromptly possible after his admissionas the place of detentionas imprison-to orand thereañter medicalment, and shall be provided whenevertreatmentcare
This and shall be providednecessary. free oftreatment charge.care

Principle 25

A detained imprisoned his counsel shall, subjector only reasonableperson or toconditions security andto good order the placeensure of detention orimprisonment, have rightthe petition judicialto other authorityrequest foror a orsecond medical examination opinion.a or

Principle 26

The fact that detained imprisoned underwent medicala examination,or person athe of the physician and the results of such examinationname shall be dulyanrecorded. Access such records shall be ensured. Modalitiesto therefor shall be
accordance with relevant rules of domestic law.

Principle 27

Non-compliance with these Principles obtaining evidence shall be intotaken
determining the admissibility ofaccount such evidence detainedagainst a orimprisoned person.

Principle 28

A detained imprisoned shall have rightthe obtain within the limitsor ofperson to
available from public reasonable quantities educationalofresources, sources,
cultural and informational material, subject conditionsreasonableto to ensuresecurity and good order the place of detention imprisonment.or

Principle 29

In order supervise the strict observanceto of relevant laws regulations,and
places of detention shall be visited regularly by qualiñed and experienced personsappointed by, and responsible authority distinct fromto, the authoritycompetenta
directly charge of the administration of the place of detention imprisonment.orA detained imprisoned shall have rightthe communicate freelyor person to
and full conñdentiality with the visitwho the places of detentionpersons orimprisonment accordance with paragraph subject reasonableconditionsto tosecurity and good order such places.ensure
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Principle 30

constituteof detained imprisoned thatThe of conduct thetypes or person
descriptiondisciplinary offences during detention imprisonment, the andor

disciplinary punishment inflicted the authoritiesduration of that be andmay
specified lawfulimpose such punishment shall be by lawcompetent to or

regulations published.and duly
imprisoned right before2. detained shall the be heardA have toor person

action higherright bring suchdisciplinary action He shall have thetaken. to to
authorities for review.

Principles 31

according domesticappropriate authorities law,The shall endeavour toto ensure,
particular minor of theassistance dependent and, memberswhen needed to

particularfamilies of detained imprisoned and shall devote a measureor persons
children left without supervision.appropriate custody ofof thetocare

32Principle

timehis entitled takedetained counsel shall beA at to pro-anyperson or
authoritydomestic before ajudicial other challengeceedings according law tot0 or

obtain his withouthis detention order release delay,lawfulness ofthe to
unlawful.

simple expeditiousproceedings paragraph shall be and2. The referred lto
detainingdetained without adequate Theforand at cost persons means.no

detained beforewithout unreasonabledelay the theauthority shall produce person
reviewing authority.

Principle 33

righthis makeimprisoned counsel shall have thedetainedA toperson or aor
his particular ofcomplaint regarding treatment, torturerequest case oror

responsibleauthorities for theinhuman degrading theother cruel, treatment, toor
authoritiesdetention higher and, whenadministration of andof the place to

with remedialauthorities vested reviewingappropriateto powers.ornecessary,
detained imprisoned hisneither the2. In those where person norcases or

exercise his rights member ofpossibility under paragraphcounsel has the to a
imprisoned who hasfamily detained otherof thethe person any personor or

such rights.knowledge of the exercisecase may
maintainedcomplaintConfidentiality concerning the shall be3. request soor

complainant.requested by the
with repliedandEvery complaint shall promptly dealt4. be torequest or

rejected ofthe complaintwithout undue delay. request or, caseor
bring before judicialinordinate complainant entitleddelay, the shall be to ora

complainantNeitherauthority. the detained imprisonedother person nor anyor
complaint.suffer prejudice makingshallunder paragraph 1 for requesta or

34Principle

detained imprisoneddisappearance ofWhenever the death or person occursor a
imprisonment, inquiry into of deathduring his detention the cause oror an

itsauthority, eitherdisappearance be held by judicial othershall on owna or
family of suchmotion instance of member of thetheat person or anyaor a

circumstances suchhas knowledge of the Whenwho warrant,so anperson case.
basis deathwhenever theinquiry shall be held the procedural orsameon

detention imprison-termination of thedisappearance shortly after the oroccurs
availablemadefindings of inquiry thereon shall beThe suchment. reportor a

ongoing criminal investigation.doing wouldjeopardizeunlessrequest, anupon so
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Principle 35

Damage incurred because of omissions publicby officialacts or contrarya to
rightsthe contained Principlesthe shall be compensated according theto

applicable rules liability provided by domestic law.on
2. Information required be recorded under these Principles shall be availableto
accordance with procedures provided domesticby law for claiminguse

compensation under this principle.

Principle 36

A detained suspected of charged with criminal offence shall beperson or a
resumed innocent and shall be treated untilsuch guiltyproved according lawtoas

public trial which he has had all the for his defence.atin a guarantees necessary
2. The detention of such pending investigation and trial shallarrest or a person

be carried only for the of the administration of justice grounds andout purposes on
under conditions and specifiedprocedures by law. The imposition restrictionsof

such which strictly required for the of the detentionnotupon a person are purpose
hindrance the of investigation administrationthe ofto prevent toor process or

justice, for the maintenance of security and good order the place of detentionor
shall forbidden.be

Principle 37

detainedA criminal charge shall be brought before judicial otherperson on a a or
authority provided by law promptly after his Such authority shall decidearrest.
without delay the lawfulness and necessity of detention. No beupon person may
kept under detention pending investigation trial the written orderexceptor upon
of such authority. detainedA shall, when brought before suchan person an
authority, have the right make the received by himto statement treatmenta on
while custody.

Principle 38

detainedA criminal charge entitledshall be trial within reasonableperson toon a a
time release pending trial.or to

Principle 39

Except special provided for by law, detained criminalcases a person on a
charge entitled,shall be judicialunless authorityother decides otherwisea or
the interest of the administration justice,of release pending trial subject theto to
conditions that imposedbe withaccordance the Such authoritylaw. shallmay

necessitykeep the of detention under review.

General clause

Nothing the Body of Principles shall be restrictingconstruedpresent as or
derogating from right defined the International Covenant Civil andany on
Political Rights. v

lñe cruel, inhuman degrading punishment should beterm treatmentor or
interpreted widestextend the possible protection against abuses, whethertoso as
physical mental, including holdingthe of detained imprisonedor a or person
conditions which deprive him, temporarily permanently, of the of ofor use any
his natural sightsuch hearing, of his of place and thesenses, as or or awareness
passing of time.
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fängelsereglernaEuropeiska3

Enligteuropeiska fängelsereglerna.låtitKriminalvårdsstyrelsen har deöversätta
översättning följande lydelse.har fångelsereglernadenna

INLEDNING

Syftet med dessa regler är:
betydelse förgrundläggandefängelseadministration ärför sådana att som av

progressivt fängelse-ochpositiv behandling i moderntförhållanden ochhumana ett
underskridas;inte förserieskapasystem somen normer
fängelseadministration utvecklastimulera fördemb att enatt som ansvarar

principeraktuellapraxis på goda ochledningsstil baseradpolitik, och enen
rättvisa;målsättningbeträffande och

inställningprofessionellfrämjaanstaltspersonalenblandc somatt en
arbeteuppgifter förknippade med derasmoraliskaviktiga sociala ochåterspeglar
utförapersonalen på bästamöjliggör för sättförhållandenskapa attsamt att som

har handövrigt fångar dei och detill för samhället attarbetet samtomnytta som
itillfredsställelse arbetet;uppnå

för fång-tjäna måttstockbaskriterier kanrealistiskad att somsomge
anstaltsförhållandenainspektionförvårdsmyndigheten och dem avsom ansvarar

uppnåochbedömning verksamheten strävanianstaltsledningen derasoch attav
standard.högreen inte någotfängelsereglerna utgöreuropeiskadeunderstrykasDet bör att

praktikeni högreuppfyller redaneuropeiska fängelsesystemMångamodellsystem.
andrai medanställs reglerna,demi många avseenden än systemkrav som

svårighetermål. Skulledettatvivel eftersträvakommereftersträvar och attutan
Europarådetharvid tillämpningen reglerna,praktiska uppkommaproblemeller av

till godahjälpa medtill förfogande förexpertisorganisatoriska möjligheter och att
liggerfångvårdsmyndigheterolikafrånsprida erfarenheter deråd somsamt att

arbetsområde.inom dess
värdighet,mänskligförrespektenbetonasånyoeuropeiska fångelsereglernaI de

behandling depositivtillförpliktelse human ochfångvårdsmyndighetens av
lednings-modernaeffektiva ochviktenviktiga rollintagna, personalens samt av
demvägledning ochavseddaReglernametoder. är uppmuntranatt somge
disponeravaritVidare syftetharnivåer i fángelsesystem.på allaarbetar attett

referenser.blir finna användbaradet lättreglerna så attatt

DEL I

principerGrundläggande

moraliska förhållandenmateriella ochskall verkställas underFrihetsberövandet
i enlighet med deoch ärmänsklig värdighetrespekt för somgaranterarsom

europeiska fángelsereglerna.

hudfärg,grundDiskrimineringtillämpas opartiskt.skallReglerna2. ras,av
socialtnationellt elleråsikt,politiskreligion, ellerspråk, ursprung,kön, annan religiösaintagnesDenförekomma.skallekonomisk ellerfödelse, status,annan

respekteras.tillhör skallhanför denmoraliska regler gällereller de gruppsomtro
självkänslaochhälsaderassådanfrihetsberövade skallBehandlingen attvaraav tillsyftabehandlingenskalltillåter det, attstrafftidens längdmånI denbevaras.

kanfärdigheterochattityderfrämja deansvarskänsla ochutveckla deras som
möjligheterde bästamedtill samhället attåtervändafrihetsberövadehjälpa de att

frigivningen.försörja sig själva efterlaglydigt ochleva

skallmyndighet,behöriginspektörer,Kvalificerade och erfarna4. utses avsom
Derasdär.verksamhetenochinspektioner anstalternaregelbundnautföra av

verksamhetenutsträckningi vilkenhuruvida ochbevakauppdrag skall attvara



Bilaga 2 514 SOU 1993:76nr

anstalterna bedrivs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser, kriminalvår-
dens målsättning dessa regler.samt

Fån rättigheter särskilt med avseendepå lagligheten åtgärder vidtagnaars av-under rihetsberövande skall kontroll utförd i enlighet medgaranteras genom en-nationella bestämmelser rättsligt eller i vederbörlig ordning tillsattettav annat
lyder under fångvårdsmyndigheten och har behörighet besökaorgan som attsom

fångarna.

6. 1 De europeiska fängelsereglerna skall lätt tillgängliga nationella språkvara
för personalen;

2 Reglerna skall tillgängligaäven språk och på andra språkvara samma
detta rimligt och möjligt.ärom

DEL

Fångvårdens administration

Intagning och registrering

7. I Ingen intasskall i anstalt giltigt rättsligt skriftligt beslut.utan
2 Det väsentliga innehållet i detta beslut intagningen skall omedelbartsamt

registreras.

På varje ställe där någon fängsladär skall i förvar finnassäkert fullständig
information beträffande varje intagen i fråga om:

a fångens identitet;
b grunden för frihetsberövandet och beslutande myndighet;

tidpunktenc för intagning frigivning.och

Intagningen skall i enlighetske med de principernagrundläggande i dessaregler
och möjliggöraskall för fångarna itu med brådskande personliga problem.att ta

10. För varjel fånge tillräckligtmed lång strafftid, skall så möjligtsnart somintagningenefter fullständig och informationrelevant fångensrapporten ompersonliga situation behandlingsprogram siktar frigivningsforbe-påsamt ett som
redelser utarbetas och framläggas for godkännande eller kännedomstyresmannens
i enlighet med gällande bestämmelser.

2 En sådan alltidskall innehålla läkarrapport och frånrapport rapporten en
personal med direkt för fången.ansvar

3 Rapporter och upplysningar fångar skall förvaras för varje fånge för sig.om
Tillbörlig hänsyn skall till behovet konfidentialitet. Dessa ochtagas rapporterav
upplysningar skall jourhållas å och skall endast tillgängliga behörigaförvara
personer.

Placering och klassificering fångarav

ll. l Vid placering fångar olika anstalter eller vid valav avanstaltsregim skall tillbörlig hänsyn till fångarnas straffrättsliga juridiskaochtas
t.ex. häktade eller dömda, förstagångsdömda eller återfallsforbrytare,status kort

eller lång strafftid, särskilda behov behandling, medicinska behov derassamtav
kön och ålder.

2 Manliga och kvinnliga fångar i principskall hållas skilda från varandra. De
får dock delta tillsammans i organiserade aktiviteter vilka ingår inslag iett ettsomuppgjort behandlingsprogram.

3 Dömda icke-dömdaoch iskall princip skildahållas från varandra med
mindre de tillsamtycker inkvartering eller ideltagandegemensamtgemensam
organiserade aktiviteter till for dem.nytta

4 Unga fångar iskall anstalt skyddas så möjligtlångt från skadlig inverkan
och hänsyn skall till behov förknippadeär med deras ålder.tas som
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klassificering12. Syftet med eller omklassificering fångar skallav vara:
avskilja kriminell belastning personligaa dem grund elleratt som av

sannolikt skiljasegenskaper kommer dra från andra eller kanatt nytta att somav
dåligt inflytande fångar;komma utöva andraatt ett
placeringen främja behandlingångar för deras ochb underlättaatt attav

administrativa säkerhetsaspekter.sociala anpassning hänsyn till krav ochmed tagen

i möjligaste månSkilda skilda anstaltsavdelningar skall användas13. anstalter eller
placeringenolika behandlingprogram ellerför underlätta genomförandetatt avav

kategoriersärskilda frihetsberövade.

Inkvartering

för fallnattetid vistas i skilda celler med undantag de14. l I regel skall fångar
fördelaktigt med andra fångar.det de delar celldär attanses

Overvakningför sådangemenskap.Fångar skall2 bor tillsammanssom passa
i fråga.nattetid efter normalt för anstaltenskall ske vad ärsom

tillfredställainkvartering, särskilt skall kravFångarnas15. sovutrymmena,
Särskild vikt skallklimatförhållandena.sundhet hygien med beaktandeoch av

ventilation.belysning, uppvärmning ochvid kubikinnehåll,fästas yta,utrymmenas

följande gälla:arbeta skalllokaler där fångar måste bo eller16. I alla
omständigheter kanfångarna under normalaFönstren skall såa attstoravara

frisk luftsåi dagsljus. Fönstren skall konstrueradeeller arbetabl.a. läsa attvara
luftkonditionering.effektiv Dessutomför lokaler medmed undantagkan komma

så normalt utseendesäkerhetskrav, hafönstren, med beaktandeskall ett somav
konstruktion.placering ochmöjligt i fråga storlek,om

tekniskabelysning uppfylla godkändaskallb All normer.

varjetillgängliga sådärtillanordningar tillgång skallSanitära17. attsamt vara
nödvändigt undernaturliga behov då dettatillfredsställa sina ärfånge kan

hygieniska hyggliga förhållanden.och

tillgängliga såskallinstallationer för bad och duschTillfredsställande18. attvara
till klimatet såanpassadiduschavarje fånge kan bada eller vattentemperaturen
till årstid ochhygien med hänsynnödvändigt för allmänofta det är tagen

möjligaste mån böri Iåtminstone gång veckan.geografisk belägenhet enmen
rimliga tidpunkter.fritt vid alladuschafångar kunna bada och

alltidordentligt och hållasunderhållasanstalt skalll9. Alla delar rena.av en

hygienPersonlig

tillgång tillskall de harenlighet det skäletFysisk skall krävas fångar. Av20. av
renlighet.nödvändiga för hälsa ochtoiletteartiklarsådanaoch ärvatten som

kunnautseendevårdatför fångar skall kunna haAv hälsoskäl och21. samtettatt
hår och skägg.möjlighet till vårderbjudassin självrespekt, skall debehålla av

regelbundet.möjlighet raka sigManliga fångar skall ha att

Kläder och sänglinne

med kläderskallkläderinte tillåtsFångar bära22. l utrustas somatt egnasom
Dessa kläderhälsa.vid goddemlämpliga för hållatill klimatet och är attpassar

förnedrande.degraderande ellerintetfår sätt vara
ochskall bytasskick. Underkläderiskall hållas och2 Alla kläder gottrena

hygienisk synpunkt.nödvändigtså ofta ärtvättas ursom
bäratillåtasskall deanstalten,tillstånd lämnaNär fångar får att3 egnaatt

inte tilldrar sig uppmärksamhet.eller andra kläderkläder som
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23. När fångar i anstalt, skall deras personligatas kläder hand så detas attomi skickär färdigaoch användas.gott att

24. Varje fånge skall ha säng lämpliga sängkläder, skall hållassamtegen egna somi skick och bytas så ofta kraven renlighetgott tillgodoses.att

Mat

25. 1 Fängelsemyndighet skall i enlighet med hälsovårdsmyndigheternas-föreskrifter ombesörja fångar vid sedvanliga tider får riktigtatt lagadärmat som-och serverad och såväl ifråga kvalité kvantité fyller försom om som normernamodern hygien och dietik. Aven fångarnas ålder, hälsotillstånd och typen avarbete, skall beaktas så långt möjligt, religiösa eller kulturellasamt, krav.
2 Dricksvatten skall tillgängligt för varje fånge.vara

.Sjukvård

26. l Varje fängelse skall ha tillgång till minst legitimerad allmänpraktiseran-en
de läkares tjänster. Sjukvården organiserasbör i nära samarbetemed den allmänna
sjukvården i det lokala samhället ieller landet. Den skall även omfatta psykiatrisk
expertis för diagnos ioch, lämpliga fall, för behandling psykiska störningar.av

2 Sjuka fångar i behov specialistbehandling skall överföras till specialisera-av
de anstalter eller till allmänna sjukhus. sjukhusI inomanordnas anstalt skallsom
utrustning, inredning och farmaceutika lämpade för vård och behandlingvara avsjuka fångar personalen ha vederbörlig utbildning.samt

3 Varje fånge skall tillgångha till legitimerad tandläkares tjänster.en

27. Fångar får inte för experimentutsättas kan tillleda fysiska eller moraliskasom
skador.

28. 1 I möjligaste mån skall barns födelse i sjukhusordnas utanför anstalt. I
avsaknad sådan ordning, skall anstalter ha den personal och de lokalerav en sombehövs för förlossning och efterföljande vård. Om barn föds i anstalt skall detta
inte inämnas födelsebevis.

2 Om spädbarn tillåts i anstalt sinamed mödrar, skall särskildstanna enbarnkammare inrättas med kvalificerad personal där barnen kan placeras denär
inte hand sina mödrar.tas om av

29. Tjänsteläkaren skall träffa och undersöka varje fånge så möjligt eftersnart somintagningen och därefter vid behov. Undersökningen iskall inriktassynnerhet
fysiskupptäcka eller psykisk sjukdom vidtaatt och alla åtgärder behövs försommedicinsk behandling, avskilja fångar eventuellt har smittosarninaatt somsjukdomar, registrera fysiska eller psykiska problem kan försvåra den socialasomanpassningen efter frigivningen fångarnasavgöra arbetsförmåga.samt

30. l Tjänsteläkaren skall för fångarnas fysiska och psykiska hälsa ochansvara
skall, under de förhållanden och med den frekvens allmännamotsvararsomsjukhusnormer, träffa alla sjuka fångar, alla fångar de sjukaär ellerattsom uppgerhar skadats varje fånge särskilt har tilldragit sigsamt hans uppmärksamhet.som

2 Tjänsteläkaren skall meddela varje gång hanstyresmannen attanser enfånges fysiska eller psykiska tillstånd har påverkats eller kommer påverkasatt
fortsatt frihetsberövande ellerogynnsamt någon betingelse förknippadav med

fängelsevistelsen.

31. 1 Tjänsteläkaren eller kompetent myndighet skall regelbundet inspektera och
tillrapportera styresmannen om:

kvantité,a kvalité, tillagning och servering ochmat vatten;av
b hygieniska förhållanden renligheten i fängelset och fångarnas renlighet;samt

sanitärac anordningar, belysningvärme, och ventilation i fängelset;
d standard och renlighet beträffande fångarnas kläder och sängkläder.
2 styresmannen skall beakta de och råd lämnas tjänsteläka-rapporter som avenligt Regel 30. andra stycket och Regel 31, första stycket. Instämmerren ihan
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skall for verkställavidta åtgärdergjortsrekommendationer hande attgenastsom
styresmannensrekommendationernaligger utanförOmdem.

överlämnai skall omedelbartinte instämmer dem, hanhan rapporten egenom
myndighet.tilltjänsteläkarens råd överordnadsamt

och behandlaefter upptäckafängelsesjukvården skall sträva32. Inom attman
anpassningförsvåra fångarskanpsykiska sjukdomar eller besvärfysiska eller som

behövlig medicinsk,allfångar förses medfrigivningen. I syftet skalldetefter
tillgänglig i samhället.hjälp finnshjälp inklusive denpsykiatriskkirurgisk och som

bestraffningdisciplinärDisciplin och

förvaring ochsäkerupprätthållas förordning skallDisciplin och33. att enge en
behandlingsverksamhet.främjaför anstaltensgemensamhetvälfungerande attsamt

uppgifter anstalten.disciplinäraanlita utförainte förFångar får34. l att
ordninghindra underemellertid inteskalli föregående styckeRegeln2 en

visstsportaktiviteter, ellerundervisnings-särskilda sociala, ellervilken ett ansvar
ingår itillsyn anförtros fångarunderi samband med dessa, gruppersom

aktiviteter.i sådanaför deltagandetillskapade

utfårdandeinskrivna i ellerlagbestämmelserföreskrivasFöljande skall35. genom
myndighet:behörigav

disciplinär förseelse;vilket uppträdande utgöra som en
varaktighet;derasanvändasbestraffningar kandisciplinäravilkab samtsom

bestraffningar;disciplinärabehörig åläggac är attvem som
vid överklagande.förfarandetochöverklagad rätten att

bestämmelsersådanai enlighet medbestraffasskall endast kunnaFånge36. 1
gärning.förinte två gångeroch samma

tjänstemanbehörigtilllämnasskall2 Misskötsamhetsrapporter genast som
dröjsmål.ärendetskall avgöra utan

den påståddahar underrättatshanbestraffasfånge skall3 Ingen attutan om
sig.möjlighet försvaraordentlighar haftförseelsen och atten hjälpsin medföra talanvid behov fåmöjligt skall fångarmån det4 I den är

tolk.av
placering i cellmörkbestraffningkroppsstraff,bestraffning,Kollektiv37. genom

heltbestraffningar skallförnedrandeinhumana elleralla varasamt grymma,
disciplinära förseelser.bestraffning förförbjudna som

inverkabestraffning kanisolering allBestraffning38. 1 samt somannangenom
tjänsteläkareåläggasendastpsykiska hälsa skallfysiska ellermenligt fånges om

bestraffningen.tålai ndskriftligen fången ärundersökning attefter stintygar att
avvikastrida ellerbestraffningomständigheter får sådaninga mot2 Under en

i 37.principer regelfrån de angettssom
bestraffningundergårdagligen fångarTjänsteläkare skall besöka3 somsom

bestraffningenändraellerhävarådai och skalll omstyresmannen attanges
psykisk hälsa.fysisk ellerfaranödvändigt grund fördetta är av

Fängsel

tvångströjor ochHandfángsel,förbjudas.kedjor och järn skallAnvändning39. av
användasbestraffning. De skallaldrig användaskroppsfängsel skallandra som

följande undantag:medhuvudtagetöver
för-rymning underförsiktighetsåtgärdnödvändigt,deta är motsomom införuppträderfångenförutsättning fángslet bort närflyttning under tasatt

beslutarmyndighet dennaadministrativeller annat;domstol om
tillsyn;under dennestjänsteläkaren ochordinationmedicinska skälb avav för skyddamisslyckats,kontrollorder, attc enstyresmannens annanom skadaallvarligförebyggaförellersig själv eller andrafrån skadafånge attatt
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på egendom. I sådana fall skall samråda tjänsteläka-medstyresmannen genast
och meddela överordnad myndighet.ren

40. För fängsel tillåtna enligt föregåendeär regel skall och användnings-som typ
bestämmassätt i lag eller författning. Sådana fängsel får inte användasannan

under tidlängre än är absolut nödvändigt.som

Information till fångar och fångars klagomål

41. Vidl intagningen skall varje fånge få skriftlig information de be-om
stämmelser reglerar behandlingen fångar hans kategori, de disciplinärasom av av
krav ställs inom fängelset, godkända förfaranden för skaffa informationsom att

ingeoch klagomål alla andra frågor vikt för han skall förståsamt fångarsattav
rättigheter förpliktelseroch och kunna sig till livet i fängelse.anpassa

2 Om fånge inte kan förstå den överlämnade skriftliga informationen, skallen
den förklaras muntligt.

42. l Varje fånge skall ha möjlighet varje dag framställningargöra elleratt
anföra klagomål till tilleller den tjänsteman bemyndigadstyresmannen är attsom
ersätta honom.

2 Fånge skall ha möjlighet tala med, framställningargöra eller anföraatt
klagomål till den inspekterar anstalten tilleller bemyndigadsom attannan person
besöka anstalten eller personalutan är närvarande.att styresmannen annanÖverklaganden formella beslut får dock hänvisade till särskilda for-av vara
faranden.

3 Varje fånge skall tillåtas konfidentiella framställningargöra eller klagomål
till den centrala fångvårdsmyndigheten, till rättslig instans tilleller andra behöriga
myndigheter.

4 Varje framställning eller klagomål ställd eller hänvisad till fångvårdsmyn-
dighet skall behandlas skyndsamt och besvaras onödigt dröjsmålutan avmyndigheten.

Kontakter med yttervärlden

43. l Fångar skall tillåtas kommunicera sina familjermed och, detatt ärommöjligt med hänsyn till behandlingsbehov krav å säkerhet ordning iochsamt
anstalten, med andra eller organisationerör utanförrepresentanterpersoner
anstalten besök från sådana så ofta möjligt.samt att ta emot personer som2 För främja kontakt med samhället utanföratt anstalten skall det finnas ett
permissionssystem i överensstämmelse med behandlingsmålsättningen i Del lV avdessa regler.

44. Fångarl är utländska medborgare dröjsmålbör upplysas sinsom utan om
rätt begära kontakt med och få rimliga möjligheteratt kommunicera med denatt
diplomatiska eller konsulära för tillhör.den de Fångvårdsmyn-representanten stat
digheten bör tillsamarbeta fullo med sådana då fängslade utländskarepresentanter
medborgare kan särskildaha behov.

2 Fångar är medborgare i diplomatisk eller konsulärsom stater utan
representation i landet flyktingar eller statslösa skall hasamt personer sammamöjligheter kommunicera med diplomatisk föratt denrepresentant stat somtillvaratar intressenderas eller den nationella eller internationella myndighet somihar uppdrag bevaka sådana intressen.att personers

45. Fångar skall ha möjlighet till regelbunden nyhetsinformation tidningar,genom
tidskrifter och publikationer,andra radio, television, föreläsningar eller på annat
liknande tillåtetsätt är eller kontrollerat fángelsemyndigheten. Särskildasom av

bör finnas for tillfredsställa informationsbehovet hos utländskaarrangemang att
fångar med språksvårigheter.
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moralisk hjälpReligiös och

sitttillfredsställa behovtillåtasmöjligaste måniVarje fånge skall46. att av
i gudstjänster ellerdeltagande mötenmoraliskt livandligt ochreligiöst, somgenom

publikatio-nödvändiga ellerböckerinnehavanstalten ochinomordnas avgenom
ner.

religion i skallanstaltentillräckligt fångar medfinns antalOm det47. l samma
Om detgodkännas. ärreligion förordnas ochföreträdare för dennalämpligen omständigheter detta ordnasbörandratill antalet fångar ochhänsynbärättligâtmed

hep . skallenligt första stycketoch godkäntshar förordnats2 En företrädare som
själavårdan-aktiviteter göragudstjänster ochordna regelbundnatillåtas samt attatt

religion.tillhör hanstider fångarlämpliga hos depåbesökde som
intereligion skall kunnaförförordnad företrädare3 Kontakt med enen

förföreträdarebesökfångefånge. Om vägrarförbjudas någon ta emot enaven
vilja respekteras.religion, skall hansnågon

tillhörigheterfångar:Förvaring av

inte tillåteranstaltsreglernatillhörigheterandravärdesaker ochPengar,48. 1 som
förteckningEni förvar.intagningen säkertvid placerasskallbehållafångarna att

idemvidtas för bevaraAtgärder skallfången.undertecknas attskalldäröver av
detta antecknasföremål, skallförstöra någotnödvändigtblirskick. Om det attgott

informeras.fångenoch
tillhörigheterandraochOmhändertagnafrigivningen skallVid2 pengar

tillåtitseller fångenskettinte godkändai måndenåterlämnas uttag av pengar
hygieniskaförstörtsegendomanstalten ellertillhörighet frånnågonsända avut

återlämnas.tillhörigheterkvittera ochskallFångenskäl. sompengar
till fångeskickasföremålellermöjligt skalllångt3 Så sompengarsom

undersådant brukavsedda förintede ärpå sättbehandlas an-omsamma
tillåtas.kanstaltsvistelsen som

bruket därav.beslutatjänsteläkarenläkemedel skallförfånge4 Om omen

förflyttning,död, sjukdom,Underrättelse m.m.om
institutiontillallvarligt sjuk förflyttasblir elleravlider,fånge49. l Om enen

maken,underrättaskallpsykisk sjukdombehandlingför styresmannen omav varjei fallanhörig ochgift, ellerfången närmasteär vart person somannan
bli underrättad.skalli förväg har begärtfången

blivitavliditanhörig ellerinformeras näraskall omedelbartEn fånge2 om en
beviljastillåterså ofta förhållandenafångenskallsjuk. I sådana fallallvarligt
avlidne.densjuke ellerdenpermission för besökaobevakadbevakad eller att se

intagningfamiljersinaunderrättaomedelbartfångar skall ha3 Alla rätt omatt
förflyttning till anstalt.anstalt elleri annan

Fångtransport

möjligtlitet utsättasfånge såskalltill från anstaltförflyttning ellerVid50. 1 som
nyfikenhetskymf,från allskyddasskallobehörigas uppmärksamhet. De sortsför

publicitet.eller
belysning ellerventilation ellerotillräckligi medfordon2 Fångtransport

förnedringpåfrestning ellerfysiskonödigorsakaskulleförhållandenunder som
förbjudas.skall

enligtbekostnad ochmyndighetensutförasskall3 Fångtransport
bestämmelser.vederbörligen antagna
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DEL III

Personal

51. Personalensroll är grundläggande betydelse för välfungerande anstalter ochav
uppnående såväl organisatoriska behandlingspolitiska mål. Fångvårdsmyn-av som
digheterna skall därför prioritethög genomförandet de europeiskage avfängelseregler rör personalen.om

52. Anstaltspersonalen skall ständigt utbildning, rådgivning ochuppmuntras genom
arbetsledning eftersträva humanitet,positiv effektivitetstörreen att samt engage-i arbetsuppgifterna.mang

53. Fångvårdsmyndigheten skall betrakta det angeläget kontinuerligtattsominformera allmänheten fångvårdens roll och personalens arbete så allmän-om att
hetens förståelse för personalens insatser och dessbetydelse för samhället främjas.

54. 1 Fångvårdsmyndigheten skall till det görs urval allatt ett noggrantse avpersonal vid rekrytering och efterföljande tjänstetillsättningar. Integritet,
humanitet, yrkesskicklighet och personlig lämplighet för arbetet skall särskilt
betonas.

2 Som regel skall personalen förordnas fasta tjänster yrkesfångelseper-somsonal med statstjänstemannastatusoch trygghet i anställningen. Förbehåll skall
kunna endast förgöras uppträdande, effektivitet, tillfredställande fysiskgott och
psykisk hälsa tillräcklig utbildning. Lönen skall sådansamt den bidrar tillattvara

lämpliga män och kvinnor kanatt rekryteras och behållas. Arbetsförmåner och
tjänstevillkor skall på grund arbetets krävande beskaffenhet.vara gynnsamma av

3 Samma kriterier skall tillämpas i den mån de lämpligaär då personalen- -måste anställas deltid.

55. l Vid rekryteringen eller efter lämplig period med praktiskt arbete, skallen
personalen genomgå utbildning for såväl allmänna speciella arbetsuppgiftersom

avlägga teoretiska och praktiskasamt inte deras professionellaprov, omkvalifikationer detta onödigt.gör
2 Under yrkeskarriären skall all bibehållapersonal och förbättra kunskaper

och yrkesskicklighet i internadelta fortbildningskurser vidordnadeattgenom
lämpliga tidpunkter fångvårdsmyndigheten.av

3 Möjligheter till utvidgade erfarenheter och omfattande utbildning skallmeraskapas för personal yrkesskicklighet därmed skulle förbättras.vars
4 Personalens utbildning bör omfatta undervisning i de krav ställs i desomeuropeiska fängelsereglerna och den europeiska konventionen mänskligaomrättigheter i tillämpningen instrument.dessasamt av

56. All personal förväntas alltid uppträda utföra sinaoch uppgifter sådantatt
sätt de utövar inflytandeatt fångarna sittett exempel vinnergott ochgenomderas respekt.

57. l Så vitt möjligt skall i personalen ingå tillräckligt specialisterantal såsomett
psykiatrer, psykologer, socialarbetare, lärare, arbets-, fritids- och gymnastikledare.

2 Dessaoch andra specialister skall regel anställda. Dettapermanentsom varaskall inte hindra deltidspersonal frivilligaeller anlitasatt det lämpligtnär ochär
fördelaktigt med hänsyn till det stöd eller den utbildning de kan erbjuda.

58. l Fångvârdsmyndigheten skall till varje alltidanstalt står ledningunderattse
ställföreträdarenstyresmannen, eller behörig tjänsteman.av annan2 Styresman bör tillräckligt kvalificerad för tjänsten vad gäller karaktär,vara

administrativ förmåga, lämplig yrkesutbildning och erfarenhet.
3 Styresman skall heltidsanställd tillgänglig eller kunna nåsvara samt varaenligt fångvårdsmyndighetens instruktioner för anstaltsledningen.
4 När två eller flera anstalter lyder under varjeskall anstaltstyresman,enbesökas med intervaller.täta Det skall finnas ansvarig tjänsteman i ledningenen

för och dessaanstalter.var en av
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ledningorganisation ochformer förinföra sådanaFångvårdsmyndigheten skall59.
främjas i syfteanstaltenpåolika personalgruppernadekommunikation mellanatt
på fångarnasavseendesärskilt meddem,mellansamarbeteåstadkommaatt

återanpassning.behandling och

övrig personal skallmajoritetenställföreträdare ochhansStyresmannen,60. l av
språkellerspråkfångarsantaletdet ettdet språk är störstatala somkunna som

dem.förstås av anlitas.tolkmöjligt skallnödvändigt ochmån det2 I den är en

alltid kommakanläkaregodkändlegitimerad ochså ordnasDet skall61. l att en
sjukdomsfall.fördröjning vid akutautan

heltidstjänsteläkare skallfleraellerinte harPå anstalter2 enensom
besök.regelbundnasjukvårdspersonalbehörig göraellerdeltidstjänsteläkare annan

detmed fångaravdelningarellerpersonal på anstalterAnställning62. avav
skallkönet uppmuntras.motsatta

i självförsvar,fångar änvåldinte användaAnstaltspersonal skall annat63. l mot
orderfysiskt motståndpassivtaktivtvid ellereller motrymningsförsökvid en

absolutvåldinte änTillgrips våld skallföreskrift.på lag ellergrundad mera
tillomedelbartinträffade skallDet styresman-nödvändigt användas. rapporteras

nen. kan bemästrautbildning så desärskildvid behovskall attPersonalen2 ges
aggressiva fångar.

intefångar skallmeddirekt kontaktarbetsuppgifter innebärPersonal,3 vars ingaunderböromständigheter. Personalensärskildaunderbära utomvapen utbildade i bruketfulltmindre demed ärförses medomständigheter avattvapen
sådana vapen.

IVDEL

anstaltsregimerBehandlingsmålsättning och

regimerolikaochAnstaltstörhållandeni sig.straffFrihetsberövande är64. ett
vadstraffet utöverförbundet medlidande ärinte detförvärra somskall därför som

disciplin.upprätthållandeavskildhet ellerrättmätigtillhänföraskan av

utformasanstaltsregimensäkerställaförskallansträngningar göras att65. Alla att
tillämpas såoch att:

medmänniskovärdet ochaktningförenliga förmedblirlevnadsförhållandenaa
i samhället;normerna liksom deminimumtillskadliga effekter reducerasanstaltsvistelsens ettb

minskadtillledafria kanliv i detiliv ochanstaltskillnader mellan ett somett
ansvarskänsla bland fångarna;självaktning eller

upprätthålls ochanstaltenutanföranhöriga samhälletmed ochförbindelserc
familjers intresse;derasi fångarnas ochvilket bådeförstärks är

vilketfärdigheterochsina kunskapermöjlighet till förbättrafångarnad attges
frigivningen.samhället efteranpassning iutsikter tillderasökar

rehabiliterings-lämpligaallai 65 börregelsyftenuppnå de66. För att som anges
görasandraandliga ochmoraliska,undervisningsmöjligheter resurseroch samt

Sålundabehandlingsbehov.individuellautnyttjas för fångarnastillgängliga. De bör
anstaltsregimen:följande ingå ibör

yrkesråd-lämpligt arbete,tillledning möjligheterandligt ochstöda samt
rådgivning,träning,socialträning,undervisning, fysiskutbildning,givning och

rekreation;gruppaktiviteter och
möjligaste mån föriaktiviteter ordnas attsådanasäkerställerb planer attsom erbjudsmöjligheteroch deanstaltenutanförsamhälletkontakten medöka som

underlättas;frigivninganpassning efterså hansfången där att
behandlings- ochindividuellarevideraochför upprättaförfarandenc att

inblandadekonsultationer med denutförligaefterför fångarnaträningsprogram
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personalen med enskilda fångar vilka så vitt möjligt bör ideltasamt konsulta-
tionerna;

kommunikationskanalerd och ledningsstil främjar lämpliga ochen som
positiva relationer mellan personal och fångar i syfte förbättra förut-att
sättningarna för effektiva stödjande regimer behandlingsprogram.och

67. l För angivnade målen skall uppnås krävs individualiserad behandlingatt
flexiblaoch placeringsmiâjligheter. Fångarna bör placeras i skilda anstalter eller

enheter där varje fånge kan lämplig behandling träning.och
2 Anstalternas eller enheternas organisationstorlek, och kapacitet bör ityp,

allt väsentligt bestämmas den behandling erbjudas.skallav som
3 Vid placering fångar måste krav säkerhet och kontroll tillgodoses.av

Säkerhets- och kontrollåtgärderna bör emellertid med beaktande samhällsskyd-av
det så litet ingripande möjligt vidoch placeringen bör hänsyn tillvara som tas
fångens speciella behov. Stora ansträngningar bör för igöras placera fångaratt
anstalter är öppna eller betydelsefulla möjligheter till kontakt medsom som ger
samhället. Kontakt med andra nationalitet skall betraktaspersoner av samma som
synnerligen viktig för utländska fångar.

68. Så möjligt efter intagningen och efter personutredning varjesnart som en av
fånge tried tillräckligt långt fängelsestraff behandlingsplanskallett upprättasen
utifrån vad har kommit fram individensangående behov, förmåga attityder.och
Fångens behov vistas i närheten närstående skall särskilt beaktas.att av

69. Inom olika regimerl skall fångar möjlighet idelta aktiviteter avseddaattges
utveckla deras självständighetansvarskänsla och stimulera intresset föratt samt att

den behandlingen.egna
2 Ansträngningar bör göras utveckla främjarmetoder samarbete medatt som

fångarna och deras ideltagande den behandlingen. I detta syfte skall fångaregna
inom den i regel 34 vissaför anstaltsaktivi-uppmuntras att taram som ges ansvar
teter.

70. l Förberedelser för fångars frigivning påbörjasbör så möjligt eftersnart som
intagningen i anstalt. På så bör fångarnas behandlingsätt understryka deatt
fortfarande tillhör samhället deän uteslutna från det. Samhälletsärattsnarare
olika socialarbetareoch bör därför anlitas för hjälpa anstaltspersonalenattorgan

främja fångarnas sociala anpassning i synnerhet vad gälleratt upprätthållande och
förbättrande relationen med familjerderas och andra människor medav samt
sociala myndigheter. Atgärder bör vidtas för fångarna medborgerligaatt garantera
rättigheter deras till socialförsäkringrätt socialaoch andra förmåner, såvittsamt
det förenligt medär lag och det ådömda straffet.

2 Behandlingsprogram bör omfatta permissionsmöjligheter. Permission bör
också beviljas i möjligastörsta utsträckning medicinska, utbildnings-, yrkes-av
och familjeskäl socialaandra skäl.samt av

3 Utlänningar intebör uteslutas från permissionsmöjligheter enbart grund
sin nationalitet. Dessutom bör ansträngningar möjliggöraförgöras derasav att

deltagande tillsammans i aktiviteteranstaltens så deras känsla isoleringatt av
lindras.

Arbete

71. l Arbete i anstalt bör positivt inslag i fångarnas behandling ochettses som
träning i anstaltens administration.samt

2 fårArbete krävas dömda fångar förutsatt läkare bedömer fysiskaderasattav
och psykiska tillstånd sådant de kan arbeta.attvara

3 Nyttigt arbete, eller det lämpligt. ändamålsenliga aktiviteterär andraom
iskall ordnas sådan utsträckning fångarna aktivtär sysselsattaunder normalatt en

arbetsdag.
4 Så möjligtlångt skall sådant arbete ordnas upprätthåller eller förbättrarsom

fångens förmåga försörja sig efter frigivningen.att
5 Yrkesutbildning nyttigaför yrken skall ordnas för fångarde kansom

utnyttja sådana möjligheter och framförallt för fångar.unga
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riktigt för yrkesutbildning6 Inom de kravet urvalgränser sätts på ettsom av
ordningsskäladministrativ och skalloch de krav ställs synpunktsom ur avav

tillåtas välja utföra.fångar den arbete de önskaratt typ av

möjligtOrganisation skall så mycket72. l och metoder för arbete i anstalt som
likna förhållandena för liknande i för förbereda fångarna förarbete samhället att

enligtarbetsliv. Anstaltsarbete utföras aktuell arbets-normalt bör såledesett
teknik. lednings-och Det.bör organiseras inom för moderna ochstandard ramen

produktionsmetoder.
ekonomiska anstaltsindustrier.efter vinster från kan värde2 strävan vara av

kvalitén yrkesträningen,höja standardenoch förbättra hänsynstagan-för att men
behandling inte syfte.till fångarnas intressen och deras får underordnas dettade

fångvårdsmyndigheterna:fångarna skall ordnas73. Arbete av
lantgårdar;antingen i dessas lokaler, verkstäder ellera egna

eller
ii detta fall skallutanför anstalten samarbete medb inom eller entreprenörer;

tillhandahålls arbetskraft, dockmarknadsmässig betalas demfull lön somav
arbetsprestation.till fångarnasmed hänsyn tagen

liknandesäkerhet försiktighetsmåttvidtasFör fångarnas och hälsa skall74. 1
fria arbetskraften.gäller för dendem som

förfinnas tillförsäkrar fångarna gottgörelse2 Det skall bestämmelser som
mindreyrkessjukdomar, villkorinklusive ärarbetsskador, inte gynnsammasom

friai den arbetskraften.dem lagän garanterassom

ifastställasarbetstimmar dag och vecka skallhögsta antalet75. 1 Det perper
friasedvänja gäller för denbestämmelser eller denenlighet med de lokala som

arbetskraften.
tillräckligi tid för denminst vilodag veckan och2 Fångar bör ha en

behandling ochaktiviteter nödvändiggörs derasutbildning de andraoch avsom
frigivningen.anpassning efterträning för social

skall arbetsersättningbetalning skäligfinnas förett76. 1 Det system av
fångarna.

åtminstonefångar tillåtas användaenlighet med detta skall2 I attsystem en
tillåtna bruk och lämnaarbetsersättningen inköp föremål förfördel eget attavav

familj för tillåtna ändamål.ersättningen till sin eller använda den andradelen av
arbetsersättningen skall undanföreskrivas del läggas3 Det får även att en av

frigivningen.till vidbesparingar skall överlämnas fångenmyndigheten för somav

Utbildning

utbildningsprogram varjepå anstalt för allafullständigt ordnas77. Ett skall att ge
individuellavissa behov ochmöjlighet tillfredställa åtminstonefångar att

möjligheterna tillförbättraönskningar. Sådana bör till syfteha att enprogram -självaktning attityder.ochsocial anpassning självkänsla,lyckad fångarnassamt

ochUndervisning aktivitet har78. bör status .ger sammasammaansesvara en som
arbetstidundervisningen på normalgmndersättning skerarbete, förutsatt attsom

i individuellt behandlingsprogram.och led godkäntutgör ettett

utbildningenFängelsemyndigheterna särskild uppmärksamhet79. bör ägna av
särskilda kulturellaeller harfångar dem utländsktärsamt ursprungunga som av

etniskaeller behov.
.

svårighetersärskildaför fångar medSpeciella utbildningsprogram ordnas80. bör
skrivsvårigheter svårigheter räkna.ellersåsom läs- och att

utbildning:Så vitt möjligt skall fångarnas81.
så fångarnanationella utbildningssystemetintegreras med deta utanatt

frigivningen;svårighet fortsätta sin utbildningkan efter
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vidb äga utbildningsinstanser.externarum

82. Varje anstalt skall ha bibliotek kan användas alla kategorier fångar.ett som av
Biblioteket skall försett med brett urval böcker för både rekreation ochettvara av
utbildning. Fångar skall biblioteket.använda Så långt möjligt skalluppmuntras att
anstaltsbibliotek iordnas samarbete med biblioteksverksamhet.samhällets

Fysisk träning, motion, fritidochsport

83. I verksamheten på anstalterna skall betona den betydelse väl-man som
organiserade aktiviteter för främjande kondition,god lämplig motion ochav
förströelse har för fysisk och psykisk hälsa.

84. Ett lämpligt fysiskför träning, fritidsaktiviteteroch andra börsportprogram
sålunda ordnas inom för behandlings- utbildningsverksamheten.och Påramen
anstalterna bör det för sådana finnasändamål anordningar ochutrymme,
utrustning.

85. Fångvårdsmyndighet försäkrabör sig de fångar deltar i sådanaattom som
tillräckligthar konditiongod för deltaga. Under läkares ledning börattprogram

särskild kurativ fysisk träning och terapi ordnas för de fångar behöver detta.som

86. Varje fånge inte sysselsattär med utomhusarbete eller placeradsom en
anstalt, skall, vädretöppen så tillåter, möjlighet till åtminstone timmesom ges en

daglig promenad lämpligeller motion i friska luften, så vitt möjligt, i förskydd
hårt väder.

Frigivningsförberedelser

87. Alla fångar bör tillgång tillha hjälpåtgärder avsedda underlätta för dematt att
återvända till samhället familjenoch få arbete efter frigivningen. Särskildasamt att
kurser förfarandenoch bör planeras för detta ändamål.

88. För fångar med långa strafftider bör åtgärder vidtas för möjliggöraatt engradvis återkomst till liv i samhället. Detta kan iuppnås synnerhetett ettgenom
särskilt utslussningsförfarande. Utslussningen kan ske antingen från anstaltsamma

fråneller lämplig institution eller villkorlig frigivning någonmeden annan genom
form övervakning i kombination effektivtmed socialt stöd.av

89. Fångvårdsmyndigheternaal bör ha nära samarbete med de socialaett
myndigheter organisationeroch hjälper frigivna återanpassa sig iattsom
samhället, särskilt beträffande familjelivet och arbete.

2 Atgärder vidtasskall så ångar vid frigivningen vid försesbehov medatt
legitimationshandlingar och andra nödvändiga handlingar får hjälp finnasamt att
lämplig bostad och arbete. De bör sinäven medel för omedelbara försörjning,
lämpliga kläder med hänsyn till klimat årstidoch förmedel komma tillsamt att
bestämmelseorten.

3 Godkända för sociala myndigheter organisationeroch fåbörrepresentanter
komma i tillåtasanstalten och träffa ifångarna utsträckningden ärsom
nödvändig för de bästa skall kunna bidra till frigivningsförberedelsersättatt och
eftervårdsprogram.

DEL V

frihetsberövadeTilläggsregler för särskilda kategorier

90. Fångvårdsmyndigheterna bör i fråga särskildade kategorier frihetsberövadeom
för vilka tilläggsregler i följandedet tillämpa de allmänna ibestämmelsernages
de europeiska fangelsereglerna i den mån reglerna relevanta tillämpasär och kan
i praktiken.
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Häktade

frihet och deindividensförlagstiftning till skyddbeaktande91. Med av
häktade,skallbeträffande häktadeförfarandetreglerarbestämmelser personer,som följaförmåner kandeberedasoskyldiga tills de dömda,ärförutsätts somvarasom nödvändigasådana ärinskränkningarandra änbehandlas90 ochregel utan somav

häktet.säkerhetenstraffrättsliga förfarandet ochdetför

häktningen ochfamiljersinameddelatillåtasskallHäktade92. l att genast om
familj, och andrakommunicera med vännermöjligheterrimligaskall alla attges kontakta.intressebefogatde har attettpersoner som undersådanabesöktillåtasskallHäktade även2 personeremotatt ta av

övervakningdeninskränkningar ochdemed endastförhållanden somhumana
häktet.ordningochrättsskipning säkerhettillmed hänsynbehövs samt

börovannämndavill informera någonintehäktadOm3 personer,aven finnsmindre detinitiativ meddet påintefångvårdsmyndigheten göra eget
psykiskahäktades ålder,dentill exempel,åtgärd,sådansynnerliga skäl för en

oförmåga.tillstånd eller annan
juridisktväljafrihetenberövatsså de har ettskall haHäktade rätt93. snartatt
hjälpsådani mån ärjuridisk hjälp denkostnadsfribegäratillåtasombud, eller att

i syftejuridiska ombudetdetbesök atttillåtasskalltillgänglig. De även emotta av
in-konfidentiellaochförberedaockså kunnaDe skallsitt försvar.förbereda ge

instruktioner. På begäransådanaombudetjuridiskatillstruktioner det samt ta emot
i synnerhetskallsyfte. Dei nämndamöjligheternödvändigaalla gesskall de ges sittförmyndigheten ochmedväsentliga kontakterför allakostnadsfri tolkhjälp

synhållinomfårjuridiska ombudoch derasfångarmellanSamtalförsvar. vara
Placeringpersonalen.polisen ellerindirekt, fördirekt ellerhörhåll, avutommen 3.regel llenlighet mediskall skehäktade

dåför fallundantagmedibomöjlighetskallHäktade94. att eget rumges
inte önskvärt.detta ärsådanaförhållandena är att

ochde ärklädermöjlighet bäraHäktade skall rena95. 1 att omegnages
lämpliga.

förses medmöjlighet skallsig dennaanvändainte villHäktade2 avsom
lämpliga kläder.

civila klädermedskall förseslämpliga kläderinte harHäktade3 egnasom utanför häktet.tillfälligt vistasellerinför domstolskall uppträdaskick, dei bra när

tvingasinteskallerbjudas arbetemån atti möjligasteHäktade skall96. men
fångar.andraarbetsersättning sättskall fåarbetarDearbeta. somsammasom användafinns, häktadeyrkesutbildning skall uppmuntras attundervisning ellerOm

möjligheter.sig dessaav
sigskaffabekostnadellertillåtasHäktade skall97. att personsannanegen

sysselsättning ärmedel förandraskrivmaterial ochtidningar,böcker, somsådana
ordning häktet.ochrättsskipningen säkerhetförenliga med samt

ellerläkarebehandlingochmöjlighet få besökHäktade skall98. egenatt avges avslås, börOm begäranbegäran.sådanfinns rimliga skäl fördettandläkare enom kankostnaderför deinteFångvårdsmyndigheten skallskäl somsvaraanges.
uppstå.

förfarandeicke-strajfrättsligtFrihetsberövade genom
idomstolsbeslutfrihetsberövandetillåterlagstiftningländer99. I de genomvars sådantfriheten på sättberövasskallicke-straffrättsligt förfarande personer somett

nödvändigt medärstränghet äninskränkningar ellerinte underkastas större som
mindre änbehandlasinteskall gynnsamtordning. Deochtill säkerhethänsyn

arbetar.defordrasför det kanhäktade med undantag attatt
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Sinnessjuka och psykiskt störda fångar

100. l Personer upptäcks sinnessjuka bör inte kvarhållas isom fång-vara
vårdsanstalt. Atgärder vidtasskall så möjligt för flytta tilldemsnart attsomlämpliga institutioner för psykiskt sjuka.

2 Specialiserade fångvårdsanstalter eller avdelningar med medicinsk ledning
bör tillgängliga så fångar lider svårtatt andra formervara psykiskasom av avstörningar eller abnormitet kan observeras och behandlas.

3 Den medicinska eller psykiatriska sektionen på anstalterna skall försvaradenÃisykiatrjskabehandlingen alla fångar behöver sådan behandling.av som enAtgärder bör vidtas vederbörligt samhällsorgan för säkerställaav att
foirtsatånödvändig psykiatrisk behandling efter frigivningen psykosocialsamt

rd.e erv

4 COUNCIL OF EUROPE

COMMITTEE OF MINISTERS

RECOMMENDATION No. R 89 12

OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER
STATES

ON EDUCATION IN PRISON

0ctobervl989Adopted by the Committe Ministers 13 the 429th meetingaton
of the Ministers Deputies

.
The Committee Ministers,of under the of Article 15.b of the Statute ofterms the
Council of Europe,

Considering that rightthe education fundamental;to

Considering the importance of education the development individualof the and
the community;

Realising particular that high proportion of prisoners have had littlea verysuccessfuleducational experience, and therefore have educational needs;now many
Considering that education prison helps humanise prisons improveand theto to
conditions of detention;

Concidering that education prison important of facilitating thean returnway
of the prisoner the community;to

Recognising that the practical applicationof certain rights or measures,accordance with the following recommendations, distinctions be Justifiedmay
between convicted prisoners and prisoners remanded custody;

Having regard Recommendation No. R 87 3 the European Prisonto Rules andon
Recommendation No. R 81 17 adult education policy,on

Recommends the of member implement policies whichgovernments states to
recognise the following:

prisonersAll shall have education, which envisaged consist_iigtoaccess asof classroom SUÖJCCKS,vocational education, creative and cultural activities,
physical education and social education libraryand facilities;sports,
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Education for prisoners like education provided for similar2. should be the age-
outside learning opportunities for prisonersthe world, and the ofgroups range
wide possible;should be as as

prison bearing mind hisEducation shall aim develop wholetheto person
social, economic and culturalher context;or

involved administration of prisonAll those the the and the4. system
possible;of should facilitate and education muchmanagement supportprisons as as

within prison regimeEducation should less work the and5. have thanstatusno a
financially otherwise taking education;prisoners should lose by partnot out or

prisoner participate activelyeffort the6. Every should be made to toencourage
of education;all aspects

prisonshould provided that educators7. Development be to ensureprogrammes
appropriate adult educationadopt methods;

prisoners with particular difficultiesSpecial attention should be given thoseto
especially with reading writingthose problems;and or

aim wider individual,Vocational education should the development of theat
being sensitive trends the labour-market;well toasas

direct library10. Prisoners should have well-stocked leastatto onceaccess aa
week;

education prisoners emphasised andPhysical and for should bell. sports
encouraged;

activities given significant role becausetheseCreative cultural should be12. and a-
develop andactivities particular potential enablehave to to expressprisoners

themselves;

prisonerSocial education include practical that enablethe13. should elements to
the with facilitating hisdaily life within return totoprison, a viewmanage

society;

educationpossible, prisoners allowed participate14. Wherever should be to
outside prison;

outside communityeducation within prison, the15. Where has take place theto
possible;should be involved fullyas as

continue their education aftershould prisoners16. Measures be taken enable toto
release;

enable receiveequipment prisonersfunds, teaching staff needed17. The and toto
appropriate education should available.be made
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Sammanfattning1

Populationsbeskrivning1

häktenlandetsfrån11991992 frigavsmånadoktoberUnder personer
%562 47hadefängelsestraff. dessaAvefter avtjänatanstalteroch ett

569korttidsdömda,fängelsemånaderstvåtill högstdömdavarit
normaltids-tid två årmånader kortare äntvå47% till än menmer

långtidsdömda.eller6% till två år68ochdömda mer
samtligaförMedianåldern4%.kvinnor53frigivnade 1199 ärAv

undermånga överfanns likadetbetydervilket31 år, somattvar
Åtta80%.medborgaresvenska procentålder. Merpartendenna var

hadeflestaland. Denordiskti någotmedborgarskaphade annatett
hade full-tredjedel90%. Nästangrundskoleutbildningfullföljt sin en

gymnasialhuvudsakigrundskolenivån,utbildningföljd över en
yrkesutbildning.

avtjänathade varkendeobelastade, dvstredjedelDrygt varen
19%femtedelCirkafrivårdsverkställighet tidigare.ellerfängelse- en

förenbartoch 17frivårdförenbartföremål procentvarithade
fängelsesåvälerfarenhethade tidigareTjugoniofängelse. procent av

frivård.som
aktuelladeniallvarligaste brottetdethuvudbrottenvanligasteDe
21%,trafiknykterhetsbrott%,23tillgreppsbrottverkställigheten var

10%.bedrägeribrott17% ochvåldsbrott
hadefrihetsberövandetföre procentfem årendeUnder sexsenaste

frivillighet.ellertvångpsykiatrisk slutenvårdförföremålvarit genom
öppenvård.psykiatriskförföremålfem varithadeDessutom procent

dömdavarithadeEnför 2Självmordsförsök procentprocent.uppgavs
brotttidigareaktuellt ellermedvård. sambandpsykiatrisk Islutentill

och7-undersökning§för enbartföremål trevarithade åtta procent
undersökning.rättspsykiatriskförprocent
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1.2 Social situation

Hälften dem i anstalt arbetslösa föreav togs frihets-som var
berövandet. Tio pensionerade eller stod underprocent pensions-var
utredning. En knapp tredjedel hade sysselsättning i form stadig-av
varande eller tillfälligt arbete. Vid frigivningen från anstalt hade
situationen förbättrats för 40 dem arbetslösa vidprocentca av som var
intagningen, så de hade någon formatt ordnad sysselsättning. Enav
mindre del de sysselsatta i någon form vid intagningenav stodsom var
dock arbetslösa vid frigivningen, varför den totala andelen arbetslösa
minskade från 49 till 35 Förändringenprocent beror tillprocent.

delenstörsta på fler frigivna påbörjar utbildningatt några flersamt att
iär arbete, under vård eller sysselsättning.annan
Den huvudsakliga försörjningskällan hade inte förändrats för treca

fjärdedelar de intagna då jämför situationen före och efterav man
fängelsevistelsen. Cirka 40 hade inkomst arbete ellerprocent genom
arbetslöshetskassa, knappt 30 socialbidrag och 10procent genom ca

pension. Antaletprocent hade försörjning studie-genom som genom
medel eller utbildningsbidrag något efter frigivningen.störrevar

Bostadssituationen oförändrad för 85 Förvar procent.ca treca
fjärdedelar de hade tillgång till stadigvarandeatt bostad.uppges en
Situationen för de bostadslösa vid intagningen 10%casom var
förbättrades något efter frigivningen, då fem procent uppges vara
bostadslösa.

1.3 Principer för anstaltsplacering

För knyta till denatt ettårsgräns, i Lag kriminalvårdan isom om
anstalt utgångspunkt för placering ianges riks- eller lokalanstalt,som
har här normaltidsdömda delats i två undergrupper.gruppen Den
första omfattar dem har högstgruppen års fängelse normtidl,ettsom
den andra dem hargruppen över års fängelseupptar norm-ettsom
tid2.

Av samtliga intagna initialplacerades 6l på öppen anstalt,procent
33 på sluten lokalanstaltprocent och på sluten riksanstalt.procentsex
Andelen öppenplacerade minskar då strafftidens längd ökar.
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efter strajjiidInitialplacering

LångtidNormtid2Korttid Normtidl
% %% %

Öppen 20 1252anstalt 81
327118 44Sluten lokal
56104riks 1Sluten

beslutpåverkarfaktorinte den endastrafftiden dockär omsom
ochbelastade med fängelseinte tidigareanstaltsplacering. De ärsom

utsträckning påi högnarkotikamissbruk, placerasaktuelltharinte ett
misskött sigi fängelse,tidigare har suttitanstalt. Intagna,öppen som

narkotika,använderfängelsevistelser och dessutomtidigareunder
straffti-anstalt,utsträckning iliten äveni mycket öppenplaceras om

korta.derna är
Anstaltsut-11993PBU-serienundersökningar KVSTidigare

placeringsansvariga övervägerdifferentiering visarnyttjande och att
10-15initialplacering. Mellaninför beslutindividfaktorerflertalett om
ingårbeslutet, variför det slutligabetydelsehafaktorerolika anses

behandling. devärd och Istöd,intagnes behovdenbedömning avav
och behovolika problemredovisasidelavsnitten dennaolika rapport

brottsrelateradepsykisk störning,narkotikamissbruk,utbildning,t.ex.
underlaghaft sådantdock inteUndersökningen haråtgärder m.m.. att
placerings-in ifaktorerpåvisa hur dessa vägtsmöjligtvaritdet att

besluten.
64% frifotingar ochtredjedelartvâsamtliga intagna nästanAv var

deefter domen. Avfrihetsberövade häktadehade varitövriga
för normtidlMotsvarandefrifotingar.92korttidsdömda procentvar

16normtid2 lårt2ârför47lår2månt procent,var
allafjärdedelarTrelångtidsdömda 22föroch procent. avprocent
vidbosattakriminalvårdsregion där dedenplacerades inomintagna var

eller inte. Dehäktadeför detidpunkten domen, oavsett varom
endastmedelvärde,från dettalângtidsdömda avviker att cagenom

hemregion.hälften placeras i sin

programverksamhetStudier och1.4

sysselsättningen underhuvudsakligadenförArbete merpartenvar
kombineratellerhade arbetat80anstaltsvistelsen. Nästan procent

och behandling.med studierarbete
Även hade 16verksamhet,huvudsakligdet inte procent avvarom

studier ochteoretiskai formintagna deltagit någonalla procenttreav
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i yrkesutbildning. I någon form programverksamhet drogfriav
avdelning, Rattfällan, social färdighetsträning hadeetc. 16 procent
deltagit. Om hänsyn till och intagen kan hatar attman en samma
deltagit i flera ordnade aktiviteter blir resultatet 30 allaatt procent av
intagna deltagit i minst verksamhet arbete.utöveren

Vistelser1.5 anstaltutom

Sextioen samtliga har inte haft permission någonprocent typ.av av
Sjuttioen har inte haft någon regelbunden permission. Minstprocent

regelbunden permission har beviljats 331 intagna 29%, 50en varav
%15 misskött sig uteblivande. Sjuttiofem har inte haftprocentgenom

någon särskild permission. Minst särskild permission har beviljatsen
262 25%.intagna dessaAv har 19 7% misskött sig utebli-genom
vande.

Frigâng har beviljats för totalt 7%.82 intagna Den vanligaste
frigångsanledningen arbete. Frigången hade avbrutits på grundvar av
misskötsamhet för 21 procent.

Vistelse utanför anstalt enligt § 34 KvaL beviljades totalt för 52
4%.intagna Avbruten § 34-vistelse noterades för 46%24 demav

beviljats. Avbrott skekan misskötsamhet anledning. Förutansom som
22 intagna 42% redovisas dock avvikelse från § 34-vistelse.

tredjedel 35%Drygt samtliga har deltagit i organiseraden av
fritidsaktivitet utanför anstalt § 14 KvaL under verkställigheten. Av
dem deltagit i fritidsaktivitet anstalt har totalt 8 intagna %1utomsom
avvikit.

1.6 Rymningar

de 1199 intagna har 52 4%Av någon gång direkt från anstalt.rymt
har frånIngen avvikit arbete utanför anstalt, eller rättegång,transport

medan totalt två intagna avvikit i samband med sjukhusvistelse.

Disciplinära1.7 åtgärder

Varning enligt § 47 KvaL har tilldelats 15 de intagna.procent av
Sammanlagt 14 har fått disciplinärt tidstillägg. Det vanligasteprocent
skälet för tidstillägg rymning eller rymningsförsök och detär näst
vanligaste narkotikapositivt urinprov. Drygt 12 samtligaprocent av
intagna har någon gång under anstaltstiden förflyttats disciplinäraav
skäl. Samma intagen föremålkan bli för fler åtgärderna. Omän en av
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åtgärderna varning,disciplinäradepåsammantaget treman ser
24%283 intagnaskäl, hardisciplinäraförflyttningochtidstillägg av

korttid-förfaranden. Idessafleraför ellerföremål någotvarit av
i38% och215normaltidsgruppen7%, idet 39gruppen var

44%.29långtidsgruppen

Drogmissbruk1.8

narkotika-aktuellthabedömdessamtligaTrettioen ettprocent av
frihetsberövandet.föremånadernatvåmissbruk inom senaste

för deuppgifterefterfrågartill 38ökarAndelen procent manom
Narkotikamissbruket ärintagningen.före mest12 månadernasenaste

missbrukatintagendär ännormaltidsgruppen,iutbrett varannanmer
samtliga18Cirkaåret.under det procentnarkotika senaste av

normaltidsgruppenIinjektionsmissbrukare.bedömdes varvara
narkotikamiss-60%Majoritetenandel 28motsvarande procent. av

längre.år ellermellan 6-10narkotikahadebrukarna använt
avmissbrukarebedömsintagnasamtliga44Cirka varaprocent av

korttids-förandelarrespektivestrafftidsgrupperna ärdealkohol. I tre
och för52normaltidsgruppenför procent37 procent,gruppen

Äver för demissbrukstidenuppgickhär34långtidsgruppen procent.
längre.år ellermellan 6-10tillflesta

narkotika försig medbefattathar egetsamtligaFjorton procent av
sigharoch ägnatverkställighetstiden 1under procentbruk

narkotika.försökinsmuggling av
samtliga723narkotika tagitsharkontrollförUrinprov avav
positivtutfallit med% urinprovhar37260 dem61%. För av

den högstanormaltidsgruppeniDetminst gång. ärresultat somen
gällervadsåvälredovisas,problemnarkotikarelateradeandelen

dockbörHärurinprov.positivanarkotika noterasmedbefattning som
såväl föredrogintagberourinprov kanresultatpositivtatt av

inte kanvarföranstalt,iutevistelserfrihetsberövandet, under mansom
anstalt.imissbrukmått pådetta ettsomse

Kvinnor1.9

redogörsfångarKvinnliga1993:1KriminalvårdsstyrelsensI rapport
ettfängelsestraff iavtjänainställning tillkvinnors ettintagnaför att

ochbådemed mänfängelseiellerkvinnorför enbartfängelse ett
fängelseikommaskullede55% valdeflestaDekvinnor. att, om
Motive-blandade.där könenfängelsestraff isittavtjänaigen, ett var

tillsammans,bättrefungerarochkvinnor mänderingarna attgav var



Bilaga 3 538 SOU 1993:76

och detta naturligareär eftersomatt och kvinnormän lever till-
i samhället. De tyckteute även stämningen blevsammans trevligareatt

och mjukare med båda könen tillsammans medan deras erfarenhet av
fängelsevistelser tillsammans med enbart kvinnor prägladevar av
intriger och elakheter. Endast fåtal 19% framförde önskemålett om

få komma till kvinnofängelse,att varför det antal kvinnoplatserett som
finns inom kriminalvården bör kunna fullt tillräckligt desettanses ur
intagna kvinnornas perspektiv.

I nämnda undersökning framkommer intagnaäven kvinnors
inställning till ha barn med sig under fängelsevistelsen.att Under ett
budgetår vistas 25 barn i fängelse. Samråd sker alltid med social-ca
nämnden undersöker andra och bättre möjligheter finnssom änom att
placera barnet tillsammans med modern i fängelse. Emellertid har
fängelsepersonal gjort iakttagelsen barn själv kan gå ganskaatt som

uppvisar institutionsskador. Exempelvissnart står de passiva framför
stängda dörrar i väntan på skall låsa för dem.att Deen vuxen upp
riskerar bliäven slags nalle går från famn till famnett blandsom
övriga intagna. Hälften de undersökta kvinnorna negativa ellerav var
ambivalenta i sin inställning till barn vistades i fängelse tillsammansatt
med modern. Andra hälften positiva eller i varje fall positivavar om
barnen ganska små. Flera kunde fördelar med barnet hadevar attse

kontaktnära med modern medan andra påpekade upplevelserna föratt
dem inte hade med sina barn under anstaltsvistelsen kundesom vara
smärtsamma.

I aktuell undersökning placerades 42 på anstaltöppen vidnu procent
intagningen, 40 på sluten lokalanstalt och 18 på slutenprocent procent
riksanstalt. Andelen öppenplacerade minskar i och med strafftidensatt
längd ökar. Strafftiden dock inteär den faktorenda i allmänhet som
påverkar beslut placering. De har fängelseerfarenhet,om som ett
aktuellt narkotikamissbruk eller misskött sig under tidigaresom
fängelsevistelser placeras i regel slutet strafftidernaäven korta.ärom
Emellertid indikerar resultatet beträffande kvinnor andra änatt
omnämnda belastningsfaktorer avgörande förär placeringen,
exempelvis strafftiden, anstaltsstrukturen beträffande kvinnoplatser och
närhetsprincipen.

Av samtliga kvinnor 62 frifotingar och övriga hade varitprocentvar
häktade efter dom. Frifotingar placerades i högre grad inom den
kriminalvårdsregion där vederbörande hemmahörande enligtvar
länsadressen, medan häktade i högre grad placerades utanför

.Fjorton kvinnorna studerade under anstaltstidenprocent påav
grundskole- eller gymnasienivå eller deltog i utbildning. Enannan
fjärdedel 25 % hade varit placerade i påverkansprogram missbrukmot
eller deltagit i pedagogiska påverkansprogram social färdig-typ
hetsträning. Samma intagen kan delta i flera verksamheter, varför totalt
37 hade deltagit i studier eller någon form påverkansprogram.procent av
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permission. Avregelbundenfjärdedelar hade inte haft någonTre
kvinnor, hadepermission, 13beviljats regelbundendem tresom

hafthade inte någonuteblivande. Sextiotvåmisskött sig procentgenom
särskild permission, 12beviljatssärskild permission. Av dem som

Sextiotvåuteblivande.fyra missskött sigkvinnor, hade procentgenom
verkställigheten.underhaft permission någonhade inte typav

frånhade avvikitIngenbeviljats förhadeFrigång procent.sex
förhade beviljatsKvaLutanför enligt § 34Vistelse anstaltfrigång.

34-vistelse.från §hade avvikitIngenåtta procent.
§fritidsaktivitetorganiserad45% deltagit ihälften hadeNästan

avvikit.kvinna hadeEn14 KvaL.
frånrymning sketthuruvidainte uppgiftUndersökningen har en

händelsenverkställighetenunderanstalt ellersluteneller näröppen
kan dras.allvarlighetsgradrymningensinträffat. Några slutsatser om

anstaltfrån6% avvek direktutläsas kvinnorEmellertid kan att tre
med arbetesambandavvikit ihadeverkställigheten. Ingenunder

sjukhusvistelse.fråntransporträttegång elleranstalt, underutanför
§ KvaL,erhållit varning 47hadekvinnornaFemton procent av

17%kvinnorNiotidstillägg.fått disciplinärthadeoch 15 procent
Förverkställigheten.underskäl någon gångdiciplinäraförflyttades av

disciplinärhade någonTotalttillämpats.hade § 23 KvaLkvinnortvâ
30%.för 16 kvinnorenligt tillämpatsåtgärd ovan

personal hakriminalvårdensbedömdesFyrtiosju ettprocent av
aktuellförei frihetmånadernanarkotikamissbruk tvåsenasteaktuellt

tillhänsyntill 55Andelen ökarverkställighet. tasprocent om
missbrukarnahälftenmånaderna. Nästan12föruppgifter de senaste av

i 10 år.narkotika än48% hade använt mer
dealkoholmissbruk underhaft32% hadetredjedelKnappt etten

tredjedelhadedessaintagningen. Avmånaderna före12 ensenaste
i 10 år.alkohol33% missbrukat änmer

brukförnarkotikabefattat sig med13% hadekvinnorSju eget
smugglat inkvinnaverkställigheten. I fallunder attett enangavs

beträffande medbefattningenSiffrornaräkning.fördroger annans
företeelser.personalen kändabaseradenarkotika endastär av

deniFyrtiosex75%.39 kvinnorUrinprov procenttogs
ifinns ingetDeturinprov.positivtuppvisadeprovtagna gruppen

narkotiska ägtanvändningbekräftakanmaterialet preparatavomsom
urinenspåras inarkotikum kanFleraeller utanför anstalten.irum

efter intaget.tidrelativ lång
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1.10 Intagna under 21 år

I Kriminalvårdsstyrelsens 1992:1 Fängelsedömda ungdomarrapport
1989 redovisas bl. hur ungdomar under 18 år varit placerade inoma.
kriminalvårdens anstaltssystem under år 1989. Femtiofem procent
placerades intitialt på anstalt.öppenen

Under oktober 1992 frigavs endast fem under 18 år, varförpersoner
anstaltsplaceringen nedan omfattar de 75 under 21 årpersoner som
frigavs under nämnda månad. Vid intagningen i anstalt placerades 62

anstalt,öppen 36 på sluten lokalanstalt ochprocent procent en
på sluten riksanstalt. Andelen öppenplacerade minskar i ochprocent

med strafftidens längd ökar.att
strafftiden dock inte denär enda faktor påverkar beslutsom om

placering. De har fängelseerfarenhet, aktuellt narkotika-ettsom
missbruk eller misskött sig under tidigare fängelsevistelsersom
placeras i regel slutet strafftidernaäven korta. Emellertidärom
indikerar resultatet beträffande under 21 år ålder ochävenattpersoner

signifikantanärhet till hemorten kan påverka placeringsbeslutet. Inga
skillnader förelåg beträffande slutenhetsgrad mellan dem som var
dömda till fängelse för första gången och dem fängelseerfarenhet.med

heller förelåg skillnad mellan dem misskötts sig vid tidigaresom
vistelser och de gjort det. Dock placerades narkotikamiss-som
brukare i högre grad jämförtslutet med dem inte missbrukade.som

Något hälftenunder 48% frifotingar och övriga hade varitvar
häktade efter dom. Både frifotingar och häktade placerades i hög grad
inom den kriminalvårdsregion där vederbörande hemmahörandevar
enligt länsadressen.

1.11 Intagna med psykiska problem

I Kriminalvårdsstyrelsens 1991:2 Psykiskt fångarstörda irapport
lokalanstalt pekar resultatet den totala andelen psykiskt stördaatt
skulle uppgå till minst 12 psykiskt sjuka ochprocent, tre procentvarav
10 personlighetstörda. På grund oklart utfall i testsitua-procent av
tionen siffran troligtvis underskattningär problemet. Hypotetiskten av
indikerar undersökningen andelen psykiskt störda ligger någonstansatt
i intervallet 12 20 procent.-

dem frigavsAv under oktober 1992 hade 103 bedömtssom personer
ha problem psykisk Nitton dessa ansågs i behovart. procentav av vara

psykiatrisk sjukhusvård och övriga psykologkontakt ellerav av annan
insats. Drygt tredjedel 36% de med psykiska problem bleven av
föremål för någon form psykiatrisk vårdinsats under verkställig-av
heten. Cirka åtta blev psykiatriskt slutenvårdade och cirka 23procent
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hadeFjortonkriminalvården.utanföröppenvárdade procentprocent
kriminalvården.avdelning inompsykiatriskvidvistats

kvinnordömda för övergrepp1.12 Intagna mot

barnoch

fleraellerfördömda82ingår män, ettundersökningenI varsom
verkställigheten.aktuellai den5-6 §§kap.BrB 3misshandelsbrott

äkten-kvinnligriktadfall partneri dessaMisshandeln mot envar
varit placeradedessa10hadeTotaltrelation.skapsliknande procent av

missbrukavseendepedagogisk kursdeltagit iavdelning,drogfripå
brottsföre-deltagit ihadeeller färdighetsträning. Ensocial person

habedömtshadei dennakurs. Trettonbyggande procent grupp
formnågonerhölldessahälftenKnapptpsykiatriskproblem art. avav

kriminalvården.utanförvårdslutenelleröppenvårdinsatsav
ellerfördömdaockså 17 män, ettingårundersökningenI varsom

Brottenverkställigheten.aktuelladen6 ikap.BrBsexualbrottflera
årunder 15barnfall,iårunder 15barn annatriktade sig tremot eget

fall,ikvinnligfall,i två15-18 år trepartnerbarnfem fall,i annat
hadeTotaltfall.i tvåfall ochtvåkvinna i personenmanannanannan

färdighetsträning.socialpåverkansprogramformdeltagit i någon av
Trebrottsförebyggandenågotgenomgåtthade avprogram.Ingen

anstalts-underochpsykiskproblembedömts ha arthademännen av
kriminalvår-utanföröppenvårdpsykiatriskierhållit vårdinsatstiden

den.
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2 Inledning

kriminalvårdenuppdrag Kommittén för anstaltsbehandling inomPå av
genomfördes 1969 statistisk utredning angående kriminalvårdensår en

i betänkandet Kriminalvårdanstaltsklientel. Utredningen presenterades
ligga till grund1971:74. Underlaget skulle blandi anstalt SOU annat
kriminalvårds-behandlingslag för intagna iför utarbetandet av en ny

förflutit sedan denna genomgripandeanstalt. Mer 20 år harän mernu
kartläggning utfördes.

Översyn kriminalvårdenkommittédirektiven Dir. 1992:36I om av
kriminalvårdsreform sidan 9efter 1974 årsi anstalt attanges

Övervägandena utgångspunkt i undersökningbör ha sin en........ ..
genomförda undersökningen begränsasanstaltsklientelet. Den nuav

ochanstaltsklientelet. för den tidsåledes till omfatta Inomatt ramen
förfogande för genomförande klientel-tillde stått av ensomresurser

belysavarit möjligt i detta sammanhangundersökning har det inte att
klienter.frivårdensäven

haft i frågeställningarhar sin grund deKlientelundersökningen som
utvidgats till omfattautredningsdirektiven. Den har dockåterfinns i att

klienterna sociala förhållan-basinformation såsomrelevant omannan
Vissa frågeställningar i utrednings-kriminalitetsbelastningden, mm.

för den tid och denbeskrivas inomdirektiven låter sig inte ramen
har fängelse-för undersökningen. I dessa avseendenmetod valtssom

inhämtat underlag för sina ställnings-utredningen i ordningannan
taganden.

enheten för planering,Klientelundersökningen genomförts inomhar
huvud-uppföljning Kriminalvårdsstyrelsen. Rapportensbudget och vid

delardeltagit i allaförfattare Krantz Lis Somander,Lars ochär som
fram till 30har medverkatundersökningsarbetet. Jan Gustavssonav

undersökningsin-konstruktionapril 1993 i de delar avsom avser
arbetspromemorior tillutarbetandedatainsamling ochstrument, av

uppläggningbidragit medfängelseutredningen. Maria Danielsson har
databearbetning gjortstatistikprogram fördet använts samtav som

slutskedet arbetetstatistikbearbetningar. Nilsson har ivissa C-G av
Monika Nyholm harbehjälplig statistikbearbetnlngar.varit med
tabellbilaga. Christerdataregistrering och utarbetandedeltagit i av

för utvecklakonsultFall, CAP har anlitatsProgramator, attsom
kriminalvârdsregistret.centralamöjligheterna till maskinella uttag ur
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Föreliggande undersökning inriktar sig på beskriva klienterna iatt
de avseenden relevanta för fängelseutredningen.ansetts För-som
fattarna har därför i detta sammanhang avstått frán värdera elleratt
diskutera resultaten i anslutning till utredningens frågeställningar, i
förhållande till forskning eller kunskaper och erfarenheterannan egna

den svenska kriminalvården. Materialet således i förstaär handav att
betrakta faktabank dagens slutna kriminalvård.som en om
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Syfte3

har intekriminalvårdens klientersamlad inventeringNågon av
därefter olikapåKlientelet har sättgenomförts sedan år 1969.

inomutfördaforskningsrapporterutredningar ochbeskrivits i olika
frågeställningar. Ispecifikaoftast utifråndockKriminalvården,

indelningSOU 1972:64Kriminalvård görsbetänkandet en av
utgörsi Denkriminalvårdens klienter störstatre avgruppengrupper.

problemendennanormalklientelet. Förvad kallar ansesgruppman
elleranstaltomhändertagen påklientenlikartade, ärofta oavsett om

skyddsbehovSamhälletskriminalvård i frihet.förföremål varaanses
kanfrämstinsatserkriminalvårdensvarförframträdande,mindre

samhället.ianpassningklientenssyftar tillåtgärderinriktas på som
kriminellagrund sinsådanaandra utgörsDen avsomavgruppen

klientersvårbehandlade. Dessaläggningpersonligaoch ärbelastning
rymningsbenägna.ochsin omgivningfarliga för ärofta samtidigtanses

dömtsallmänpreventiva skälhandförstahar itredjeDen gruppen av
någotföreligger intefråga dennafrihetsstraff. Itill kortare gruppom

frivårdandeförföremålinte bliskall hellerskyddsbehov. Den
åtgärder.

genomgåttsamhälletpresenterades hargruppindelningdennaSedan
harområdenSådanaområden.väsentligaförändringar på som

till exempeltillströmningklientelsammansättning och ärpåverkan på
struktur,socioekonomiskabefolkningensdomspraxis,lagstiftning,

samhällekonomimissbruksutveckling,demografiska förändringar, etc.
därför,klientelundersökningen ärgenomfördaSyftet med den nu

delsanstaltspopulation, utgöraaktuellutgångspunkt i ettmed atten
harfängelseutredningen göraövervägandenför deunderlag attsom

Kriminalvårdensför över-basdirektiv, delsutifrån sina utgöra en
differentieringverksamhetsinnehåll,inriktning,framtidaväganden om

kriminalvården.för den slutnamm
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4 Metod

Materialet till denna undersökning från olika datakällor.hämtat tvåär
Uppgifter har inhämtats från centrala kriminalvårdsregistret CKR,

innehåller uppgifter domar och verkställigheter försom om personer
dömda till kriminalvårdspåföljd fängelse eller skyddstillsyn. För att
komplettera data från CKR frågorkonstruerades enkät med deen om
intagnas sociala förhållanden före och efter verkställigheten, vård-
innehåll, misskötsamhet, disciplinärförfaranden andra uppgiftersamt

verkställigheten, inte registreras i CKR.om som
studieEn anstaltsklienter kan genomföras efter i huvudsak tvåav

inriktningar. En metod tvärsnittsstudie inventeraär göraatt en
anstaltsklientelet vid viss tidpunkt. Med metod fås bilddenna enen

problemden vârdverksamhet och den belastning i form olikaav av
metodde intagna vid tidpunkten ifråga. En är attsom genererar annan

in uppgifter tidsperiod. erhållsalla friges under viss Dåta om som en
uppgifterdels uppgifter den aktuella avgångssituationen, dels överom

straffav-alla händelser, problem, behov förevarit under helamm som
aktuella under-tjänandet. Den metoden har valts för densenare

sökningen.
för undersökning omfattarUrvalet denna samtliga personer som

1992.frigavs under oktober månad Valet månad kan betraktasav som
kom omfatta 1199 frigivnaslumpmässigt. Undersökningsgruppen att

vilket tolftedel samtliga frigivna undermotsvarar enpersoner, ca av
frigivnaKontroll årspopulationenavseende representantivitetâret. mot

avseende ålder, kön, med-under år 1992 13 499 har gjortspersoner
uppgifterborgarskap, strafftid och huvudbrott. Jämförande presenteras

nedan.

Ålder i årspopulationenAndel i urvalet Andel

2.82.720 år
40.020-29 år 40.1
31.830-39 30.6år
18.218.440-49 år
5.66.750-59 år
1.61.560år-
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Kön Andel i urvalet Andel i årspopulationen

Kvinna 4.4 4.7
Man 95.6 95.3

Medborgarskap Andel i urvalet iAndel árspopulationen

Sverige 80.2 79.9
Övr Norden 7.7 9.0
Övr Europa 6.6 5.6
Utom Europa 4.7 5.2
Statslös 0.8 0.4

Total strafftid i Andel i Andel i
aktuell verkställighet urvalet árspopulationen

korttid t.0.m. 2mân 46.9 43.8
normaltid 47.5 49.9
långtid 2 år mer 5.7 6.3

Huvudbrott i Andel i Andel i
aktuell verkställighet urvalet ârspopulationen

Váldsbrott 16.7 17.0
Sexualbrott l l .7
Till greppsbrott 23.0 23.6
Rån, inkl 2.5 2.6grovt
Bedrägeribrott 10. 2 5
Brott allmänhetmot
och 7.1 7.1stat
Brott narkotika-mot
strafflagen 5.8 8.0
Rattfylleri, inkl 20.7 18.8grovt
Övriga trafikbrott 4.1 3.4
Brott värnpliktslagen 3.1 3.5mot
Övriga brott 5.7 5.8

Med hänsyn till utfallet jämförelsen kan urvalet i dessa avseendenav
representativt för hela árspopulationen, och bör ocksåanses vara man

kunna urvalet i andra avseendenäven representativt. Omäranta att
betraktar urvalet obundet slumpmässigt urval OSUettman som ur

hela árspopulationen frigivna kan beräkna konfidensintervallettman
enligt formeln nedan. Med konfidensintervall 0säker-avses en
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avvikelseför urvalet, dvs denangivnahetsmarginal kring värden som
populationen. I be-helavärdet förfrån detförekommakan sanna

fårvi i det långa% konfidensintervall, dvs95valtsräkningarna har ett
20.intervall 19 gångerkorrektloppet ett av

Ãêåqi-åMax.intervall;t1.96
Nn

undersökning:i dennaför urvaletDetta ger

§L°51O5 ---l 199
1Max.intervalli1.96

134991991

Maxjntervall :0.027

använda dekanbetyder detförutsättningarangivnaMed att manovan
förskattningurvalsundersökningi dennavärden som enangessom

med högst 2.7avvikelseisäkerhetmedårspopulationenhela en
illustreraFörför populationen.värdetfrån detprocentenheter attsanna

49undersökningenexempel: Idetta attinnebörden ett uppgesgesav
anstalt.i Detintagningenförearbetslösasamtliga sannaprocent varav

mellandvs2.7,då mellan 49liggerârspopulationen +-helavärdet för
helauttalandenförutsättningarDessaoch 51.746.3 omprocent. avser

precisionenredovisasdelgrupper ärmindreavsnitt därurvalet. I
mindre.populationen någothelarelativt

mellan olikaskillnaderavseendeSignifikansprövningar grupper av
fallförekommandemetoden. IChi-2medgenomförtsharintagna

med i% nivåskillnad 95säkerställdstatistiskt texten.anges
intagnaavseende allagenomfördesEnkätundersökningen som

ochanstalterpersonal påKlientansvarigmånad.oktoberunderfrigavs
frigiv-efter varjeifylldesenkätformulärförsvaradehäkten att ett

avgångs-inkomnalöpandegenomfördesKontrollerningstillfälle. mot
enkäterbortfallNågotkriminalvårdsregistret.centralatill avrapporter

inte,förekommerregistrettillavgångarrapporteradeförhållande tilli
för samtligadatakällomafrån bådatillgåfinnsuppgiftervarför att

registreratshardatakällomabådauppgifter från deSamtligafrigivna.
föra temporärttillståndDatainspektionens ettpersondator. attpå

7202-1992-08-28 Dnrerhöllsforskningsändamålförpersonregister
DatainspektionensmedenlighetiinformeratsharBerörda intagna92.

beslut.
härbegreppochantal uttryckförekommerI engessometttexten

förklaring:kortfattad
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Paragrafhänvisningar till Lag kriminalvård i anstalt 1974:203om

§ ll Reglerar intagens möjlighet delta i arbete, undervisning,att
utbildning eller särskilt anordnad verksamhetannan utom
anstalt under arbetstid

§ 14 Reglerar intagens möjlighet deltaga i fritidsaktiviteteratt
anstaltutom

§ 18 Reglerar intagens möjlighet pá begäran ha anvisadatt egen
sysselsättning i enrum

§ 20 Reglerar möjligheterna, i särskilt uppräknade fall, hållaatt
intagen avskild från andra intagna för förhindraen att

ordningsstörningar, rymningar mm
§ 23 Reglerar möjligheterna hålla intagen tillfälligt avskildatt en

från andra intagna på grund berusning, våldsamtav upp-
trädande etc.

§ 34 Reglerar intagens möjligheter till vistelse föranstaltutom att
underlätta hans anpassning i samhället, vistelse påex.
behandlingshem eller motsvarande

§ 47:1 Reglerar den disciplinära påföljden varning
§ 47:2 Reglerar den disciplinära påföljden meddela förordnandeatt

viss tid skall inräknas i verkställighetstidatt
§ 50 Reglerar möjligheterna hålla intagen avskild frän andraatt en

intagna under utredning disciplinärendeav

Lag särskild personutredning i brottmålom mm

§ 7 Rätten får det finns skälnär till det förordna läkare att.... ..
läkarintygavge .... ..

Ovrigt

Huvud-
brott Det allvarligaste brottet ligger till grund för aktuellsom

verkställighet enligt rangtabell från Statistiska Centralbyrån
Frifoting Person påbörjar fängelsestraff ha varit häktadsom utan att

vid verkställighetens början
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Resultat5

frigivnaSamtliga5.1

Bakgrund5.1. 1

medborgarskapålder ochAntal, kön,

häktenfrån landets1199 intagnafrigavsmånad 1992oktoberUnder
47%562dessafängelsestraff. Avavtjänatefteranstalteroch var

korttidsdömda. Frånfängelsemånaders etttvåtill högstdömda
årtvåkortaremånader äntvåfängelsestraff än menmersom var

68 intagna%. Ytterligare47569 intagnafrigavsnormaltidsdömda
lângtidsdömda.eller däröverfängelse två ärtilldömda6% var

andel jämnt4%. Kvinnornaskvinnor53intagnade 1199 ärAv var
strafftidsgrupperna.i defördelad tre

frånLângtidsdömda avvikermaterialet 31 år.i helaMedianáldern var
medjämfört36 år,medianâlder,ha högreövriga att engenomgrupper

normaltid.och 31 årkorttid32 år

Ãldersfördelning

LångtidNormaltidKorttidSamtliga
%%%%

42320 ârunder -
2541414020-29 år
4132283130-39 är
2118191840-49 år
1249750-59 år

1122äldreår60

8ochmedborgaresvenska80intagnasamtligaAv procentvar
Ovrigaland.nordiskti någotmedborgare varannatprocent var

medborgare.utomnordiska
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Medborgarskap

Samtliga Korttid Normaltid Långtid
% % % %

Sverige 80 82 79 78
QvrNorden 8 7 9 6
Ovr Europa 7 6 7 9
Utom Europa 5 4 5 7

För 41 18% de 237 utländska medborgarna förelåg beslutav om
utvisning efter avtjänat fängelsestraff. Av dem med medborgarskap i
övriga norden utvisades 9 Av dem med medborgarskapprocent. i
övriga utvisades 27 och dem medeuropa procent utomeuropeisktav
medborgarskap 21 procent.

Aktuellt huvudbrott

De vanligaste huvudbrotten i aktuell dom för samtliga i nämndvar
ordning tillgreppsbrott 23%, trafiknykterhetsbrott 21%, våldsbrott
17% och bedrägeribrott 10%. Huvudbrottsbilden skiljer sig åt
mellan de olika strafftidsgrupperna. För korttidsdömda devar
vanligaste huvudbrotten i nämnd ordning trafiknykterhetsbrott 39%,
våldsbrott 17%, tillgreppsbrott 12% och brott allmänhet ochmot

7%, för normaltidsdömdastat tillgreppsbrott 36%, våldsbrott
17%, bedrägeribrott 16% och brott allmänhet och 8 %mot stat

för långtidsdömdasamt narkotikabrott 22%, rån inklusive rångrovt
18%, våldsbrott 15% och bedrägeribrott 13%. De korttidsdömda

i högre grad dömda för trafiknykterhetsbrottvar övrigaän grupper,
de normaltidsdömda i högre grad dömda för tillgreppsbrottvar än
övriga grupper och de långtidsdömda i högre grad dömda förvar
narkotikabrott, sexualbrott och rån jämfört med övriga grupper.

Genom använda huvudbrottatt framgår endast det allvarligaste
brottet i verkställigheten. För trafiknykterhetsbrott och narkotikabrott
redovisas här den totala förekomsten.

Trafiknykterhetsbrott huvudbrott hos 21 samtliga,var procent av
medan det förekom brottsrubricering hos 32 dvs hossom procent,
nästan tredje intagen. För narkotikabrottvar är motsvarande andelar
6 och 13procent I tabellerna visas huvudbrottprocent. respektive
förekomst i de strafftidsgrupperna.tre
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förekomsthuvudbrott ochrafiknykzerhetsbrottT -

Normaltid LángtidKorttid
%%%

539Huvudbrott -
102048Förekomst

förekomsthuvudbrott ochNarkøtikabrott -

LångtidNormaltidKorttid
%%%

2282Huvudbrott
319 15Förekomst

kriminalvårdserfarenhetTidigare

varkeninte avtjänatsamtliga hade35%tredjedelDrygt aven
aktuellförefem årtidigarefrivârdsverkställighetfängelse eller

varit19% hadefemtedelbörjan. Cirkaanstaltsverkställighets en
frivârdsverk-fängelsebelastningEnbartför frivárd.föremål enbart utan

övriga 29medansamtligagällde för 17 procentställighet procent av
betyderskyddstillsyn. Detfängelse ochbådeerfarenhet atthade av
anstalt.i Be-varit intagen46% tidigare hadeintagennästan varannan

mellan desigskiljerkriminalvårdspåföljdertidigarelastningen av
ilângtidsdömda störrekorttids- ochstrafftidsgrupperna. Deolika var

normaltidsdömda. Demed dejämförtobelastadeutsträckning
anstaltbådebelastningtidigareockså högstnormaltidsdömda hade av

frivârd.och

kriminalvárdserfarenhetTidigare

LångtidNormaltidKorttid
%%%

382248påföljdIngen
121622frivârdEnbart
242113fängelseEnbart
264116frivärdochBåde fängelse
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Skolutbildning

Avbruten folk- eller grundskola redovisades för 10 procent av
samtliga. Fullföljd utbildning grundskolenivåöver redovisades för 31

där avsåg gymnasial yrkesutbildning.procent, Motsvarandemerparten
andelar för korttidsgruppenär 8 respektive 36 för normaltids-procent,

13 respektive 24 och för långtidsgruppen 3 respektivegruppen procent
46 Det såledesär i lángtidsgruppenprocent. återfinner högstman
andel med avslutad utbildning grundskolenivå.över De normaltidsdöm-
da hade i större utsträckning avbruten utbildning både grundskolaen
och denna nivåöver jämfört med korttidsgruppen.

Social situation

En fjärdedel 25% samtliga hade stadigvarande arbete före denav
aktuella anstaltsvistelsen och ytterligare 6 tillfälligt arbete. Somprocent
arbetslösa redovisades 49 Ytterligare 10 hade pensionprocent. procent
eller stod under pensionsutredning. De normaltidsdömda hade i större
utsträckning varit arbetslösa jämfört med övriga grupper.

Sysselsättning månaden före frihetsberövandetsenaste

Korttid Normaltid Långtid
% % %

Stadigvarande arbete 35 15 25
Tillfälligt arbete 6 6 12
Pension 9 11 9
Arbetslös 40 59 44

Som huvudsaklig försörjningskälla socialhjälp för 28 procentuppgavs
samtliga. Sex saknade helt försörjning. För korttidsgruppenprocentav
motsvarande siffror 18 respektive 4 för normaltidsgruppenvar procent,

39 respektive 8 och för långtidsgruppen 26 respektive 7procent
procent.

Tio samtliga bostadslösa vid anstaltstidens början ochprocent av var
ytterligare 16 hade tillfälliga bostadslösningar. .För 73procent procent
fanns stadigvarande bostad. En intagna för vård.en procent var
Jämfört med de korttidsdömda hade övriga i högre gradgrupper
tillfälliga bostadslösningar eller bostadslösa.var
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frihetsberövandetmånaden föreBøstadssituation senaste

LångtidNormaltidKorttid
% %%

14 155Bostadslös
1921llTillfällig bostad
636583bostadstadigvarande

3l1för vårdIntagen

tredjedelensamstående, medan% samtligahälften 55Drygt envarav
Övriga levde ieller barn.gifta medsambo eller33% utan annanvar

mellanskiljer sig någotRelationsmönstretrelation.form av
återfinns långtids-iensamståendeandelenHögstastrafftidsgrupperna.

leverandelenfinns högstakorttidsgruppen60% och i somgruppen
37%.barnparrelation med elleri utan

Drogmissbruk

aktuelltavseendenarkotikaklassificeringdels denmissbrukMed avses
i anslut-i frihetmånaderna görstvånarkotikamissbruk senaste som

narkotika ochanvändninganstalt, delsiintagningenning till av
Även i miss-uppgifter tidintagning.föredet åretalkohol senaste om

redovisas.bruk
narkotika-aktuelltbedömdes hasamtligaTrettioen ettprocent av

narkotikamissbrukare och 10missbruk; 20 procentprocent gravasom
till 38Andelen ökarnarkotikamissbrukare. procent om mansom

Cirka 1812 månaderna.deuppgifter förefterfrågar procentsenaste
narkotikamiss-injektionsmissbrukare. Fyrtiobedömdes procent avvara

6-10 årmellannarkotika i högst 5 år, 21brukarna har använt procent
10 år.ioch 39 änprocent mer

frihetsberövandetNarkotikamissbruk före

LångtidNormaltidKorttid
%%%

314417två månInom senaste
425421åretInom senaste
15288Injektionsmissbrukare

narkotika-utsträckningilángtidsdömdaoch störreNormaltids- var
normaltidsdömdaoch dekorttidsdömdadeklassificerade jämfört med

högreövriga. Eninjektionsmissbrukare änutsträckningi störrevar
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andel i normal- och långtidsgruppen 43% har narkotikaanvänt i mer
tioän år, jämfört med de korttidsdömda 28%.
Cirka 44 samtliga intagna bedömsprocent missbrukareav vara av

alkohol. I de strafftidsgruppernatre är motsvarande andelar för
korttidsgruppen 37 för normaltidsgruppen 52procent, och förprocent
långtidsgruppen 34 procent.

Av samtliga alkoholmissbrukare har 41 missbrukat alkoholprocent
i högst 5 år, 21 mellan 6-10 år och 37 iprocent 10 år.änprocent mer

Av samtliga intagna har 26 erhållit behandling för missbrukprocent
institution eller polikliniskt utanför kriminalvården, under de

fem åren före aktuellt frihetsberövande.senaste Motsvarande andel för
korttidsdömda 17är för normaltidsdömda 34procent, och förprocent
långtidsdömda 30 procent.

Psykiskt hälsotillstånd

Med psykiskt hälsotillstånd den intagne under de femavses om senaste
åren varit aktuell för psykiatrisk tvångsvård, psykiatrisk frivilligvård,
psykiatrisk öppenvård, självmordsförsök, § undersökning i aktuell
dom eller tidigare, rättspsykiatrisk undersökning i aktuell dom eller
tidigare eller varit dömd till sluten psykiatrisk vård. Av samtliga var

17 noterade för minst de nioprocent uppräknade före-ca en av
teelserna, vilket kan indikera psykiatrisk problematik.en

Av samtliga hade 6 varit föremål för psykiatrisk slutenvårdprocent
tvång eller frivillighet. Dessutom har ytterligare 5 varitgenom procent

föremål för psykiatrisk öppenvård.
Rättspsykiatrisk undersökning vilken vanligtvis föregås § 7-av

undersökning har någon gång under de fem åren omfattat 3senaste
samtliga. Enbart § 7-undersökningprocent har underav samma

tidsperiod dessutom omfattat 8 dvs totalt 11 deprocent, procentca av
intagna har undersökts. I anslutning till den aktuella domen hade 10

Åttaintagna 1% rättspsykiatriskt undersökts. de intagna 1%av
hade någon gång tidigare dömts till sluten psykiatrisk vård. För 24
2% de frigivna fanns uppgift tidigare självmordsförsökav om
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frihetsberövandetföreindikationerPsykiatriska

LångtidNormaltidKorttid
%%%

1383slutenvårdPsykiatrisk
psykiatriskEnbart

272öppenvård
Rättspsykiatrisk

1331undersökning
tidigareellernu

251127-undersökningEnbart §
tidigareellernu

Differentieringen1.25.

Inledning

förhållande tillinitialplacerades ide intagnaredovisas huravsnittetI
tillläggerplaceringsmönstret, närbeskrivsDessutomstrafftiden. man

fängelseerfarenhet,tidigaresåsomintagna,defaktorerandra avsersom
narkotika-aktuelltfängelsevistelserunder tidigaremisskötsamhet samt

misskötsamhetfängelseerfarenhet ochMed tidigaremissbruk. avses
början.anstaltsvistelsensaktuellaföre denfem årförhållandena

undernågon gångden intagnedefinierasMisskötsamhet attsom
be-disciplinärtblivitochelleranstaltfrånavvikitfemårsperioden

narkotikamissbrukMedtidstillägg.s.k.47:2 KvaLenligt §straffad
behandlingsjournalen.narkotikaklassificering enligtintagnesdenavses

närhetsprincipenhurbeskrivningocksåinnehållerAvsnittet aven
intagnasjämförs debeskrivningenIinitialplaceringen.vidtilllämpats

kriminalvårds-denellerplacering inomförhållande tillhemvist i utom
domen.ienligt adressende bosattaregion där är

kriminalvård ii Lagtill den ettårsgräns,knytaFör omsomatt an
lokalanstalt,riks- ellerplacering iutgångspunkt föranstalt somanges

förstadelgrupper. Deni tvådelatsnormaltidsdömdahärhar gruppen
dennormtidl,fängelseårshögstomfattar de hardelgruppen ettsom

normtid2.fängelseårshardedelgruppen överandra ettsom

Initialplacering

förstintagnedendäranstaltstypinitialplacering här denMed avses
siginställtsjälvhäktad ellervaritefter haantingenplacerades, att

påanstalt, 33intogs 61 öppen procentsamtligaanstalt. Av procent
Vriksanstalt.slutenochlokalanstaltsluten procentsex



Bilaga 3 558 SOU 1993:76

Initialplacering efter stramid

Korttid N ormtidl Normtid2 Lângtid
% % % %

Öppen anstalt 81 52 20 12
Sluten lokal 18 44 71 32
Sluten riks 1 4 10 56

Tabellen visar andelen öppenplaceradeatt minskar i och med straff-att
tidens längd ökar. strafftiden dockär inte den enda faktor som
påverkar beslut anstaltsplacering. Nedan visasom fördelning ien
Öppen och sluten placering, efter antal bakgrundsfaktoreratt ett lagts
till strafftiden.

Intagnas bakgrund i förhållande till initialplacering

För förenkla framställningenatt har skapats antal delgrupper deett av
intagna med olika belastning. Därefter redovisas andelen av gruppen

erhåller Öppen anstaltsplacering. Omsom uppgift saknas i någon bak-
grundsvariabel för intagen, betraktas denne bortfallen i dennasom
analys totalt bortfall intagna.
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strafftid belastningefter och[ninaplacering

LângtidNormtid2NormtidlKorttid
öppenplaceradeAntal och andel

728136142302343 108fängelsetidigare
%% 25% 467688 %narkotikamissbruk

062915453338fängelsetidigare
%22%% 3387narkotikamissbruk -

fängelseTidigare
Ol24 1563937490skötsam

27%68%82%narkotikamissbruk -

fängelseTidigare
O 821028671730skötsam

20%%% 4257narkotikamissbrukare -

fängelseTidigare
04l96261612skötsam

11%23%%narkotikamissbruk 75 -

fängelseTidigare
162341981320skötsam
%% 17% 6% 2315narkotikamissbrukare

sluten-påverkarbelastningtidigaretyderSammanställningen att
belastadetidigareinte ärinitialplaceringen. Devidhetsgraden som

utsträckning påi högstnarkotikamissbruk, placerasfängelse ellermed
bak-utfall i allaNegativtstrafftidsgrupperna.i allaanstaltöppen

Öppenplacerade.andellitenmycketleder tillgrundsvariablerna en
varförfå,vissa äridock antaletObservera grupperatt personer

försiktighet.med vissmästetolkningen göras

Närhetsprincipen

ochfrifotingar64%tredjedelartvâsamtliga intagna nästanAv var
samtligadomen.efter Avhäktadefrihetsberövadevaritövriga hade

där dekriminalvärdsregiondeninom74placeradesfrifotingar procent
denandel inomlika höghäktade placeradesdebosatta. Av egnaenvar

regionen.
förMotsvarandefrifotingar.92korttidsdömdadeAv procentvar

lår 2ârn0rmtid2för47lår t2mánnormtidl procent,t var
långtidsdömda 22föroch16 procent.procent
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Andel placerade inom kriminalvárdsregion där de bosattavar

Korttid Normtidl Normtid2 Långtid
% % % %

Fri fot 74 75 64 45
Häktad 74 79 72 53

5.1.3 Verkställigheten

Huvudsaklig sysselsättning under anstaltstiden

Arbete den dominerandeär sysselsättningen under anstaltstiden. Av
samtliga har drygt två tredjedelar 68% haft arbete huvudsakligsom
sysselsättning. Dessutom har elva kombinerat arbete medprocent
studier eller behandling. Sju har inte varit arbetspliktiga, oftastprocent
på grund de uppburit pension elleratt sjukbidrag. Studierav var
huvudsaklig sysselsättning för fyra Behandling särskiltprocent.
anordnad programverksamhet huvudsakligt verkställighetsinnehållsom
har två samtliga.avsett Denna huvudsakligaprocent indelningav
utesluter givetvis inte intagna kan ha deltagit i särskiltatt anordnade
aktiviteter under kortare eller längre tid anstaltsvistelsen.av

Huvudsaklig sysselsättning under anstaltstiden

Korttid Normaltid Långtid
% % %

Arbete 70 67 61
Arbete+studierbehandling 8 13 17

arbetspliktig 7 7 6
Studier 3 4 8
Behandling 3 1 3

Studier, frigång och § 34program,

Fem har deltagit i grundskolestudierprocent motsvarande årskurs 1-6,
sju har deltagit i grundskolestudierprocent årskurs 7-9 och 2 procent
har deltagit i gymnasiala studier. Därutöver har fyra deltagitprocent
i andra teoretiska studieformer.

Om hänsyn till vissa intagnatar deltagit i fleraatt studie-man av
nivåerna, betyder det 16 har deltagit iatt någon formprocentca av
studier under anstaltstiden och övriga 84 inte. Om jämförprocent man
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bland destudiedeltagandetstrafftidsgrupperna störstmellan de ärtre
20%normaltidsdömda och%, bland delångtidsdömda 23 näst störst

l2%.korttidsdömdabland deminst
exempelvisyrkesutbildning,samtliga har deltagit iTre procent av

Även långtidsdömda störstdeltagandet ihärAMU-kurser. är gruppen
9%.

strafftidendelar6% avtjänathar 67samtliga 1199 intagnaAv av
deltagit ihar8anstalt. Knapptdrogfri avdelningvid procent

deltagitharfyraRattfällan,inriktad kurs t.ex.pedagogiskt procent
ochfärdighetsträningsocialpâverkanskurspedagogiski ex.annan

Brott-verksamhet,brottsförebyggandeideltagithartvâ t.ex.procent
vissatillhänsynpåfällan. Om sätt atttarsom ovansammaman

framfårprogramverksamhetema,fleradeltagit i attintagna camanav
underpåverkansprogramstruktureratdeltagit i någothar16 procent

andels-det. Ingengjortintemedan övriga 84anstaltstiden procent
deltagandettotalabeträffande detkonstaterasskillnad kanmässig

påverkansprogram ärTypenstrafftidsgruppema.olikamellan de av
tabellen.framgårvilketlika idock inte avgrupperna,

anstaltstidenunderpåverkansprogramDeltagande i

LångtidNormaltidKorttid
%%%

139avdelningDrogfri
15llkursPedagogisk
65färdighetsträningSocial
222Brottsförebyggande kurs

teoretiskaaktiviteterovannämndasamtligaanalys påsamladVid en
pedagogisk kurs,drogfri avdelning,studier,yrkesinriktadestudier,

336framgårkursbrottsförebyggandefärdighetsträning, attsocial
aktiviteterna.minstdeltagit isamtliga har30%intagna en avav

förstrafftidsgrupperna ärolikadeltagande i deFördelningen av
och för32normaltidsdömdaför26 procentkorttidsdömda procent,

40långtidsdömda procent.
anstaltstiden.under%7intagnaför totalt 82beviljatsharFrigâng

beviljadealla%59arbetefrigângsanledningen ärvanligasteDen av
grundavbrutitshadeFrigången32%.studierföljtfrigångar avav

pågickFrigângenpåbörjat.demför 21misskötsamhet procent somav
dem78förfrigivningstidpunkten procentfortfarande vid somav

påbörjat frigâng.
30%långtidsgruppenfinns ibeviljade frigângarandelen avHögsta

sist10% ochnorrnaltidsgruppenföljerdärefteralla i gruppen,
misskötsamhetgrundpâAvbrottsfrekvensen%.korttidsgruppen 1 av
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högst iär normaltidsgruppen 28%. I långtidsgruppen andelenvar
avbrutna frigángar 5 och i korttidsgruppen avbröt ingen.procent

Vistelse utanför anstalt enligt § 34 KvaL beviljades totalt för 52
intagna %,4 4 intagna beviljades 2 § 34-vistelser. Avbruten §varav
34-vistelse noterades för 24 46%. Avbrott kan ske missköt-utan
samhet anledning. För 22 intagna 42% redovisas dock avvikelsesom
från § 34-vistelse.

En sammanslagning frigång och § 34-vistelser visar 11av att
samtliga har varit föremål för någon dessaprocent åtgärder,av av som

båda äger utanför anstalt. Det dock skillnaderär mellan strafftids-rum
Andelen korttidsdömda 2är normaltids-grupperna. procent,av av

dömda 16 och Iångtidsdömda 52procent procent.av

Besök och fritidsaktiviteter under anstaltstiden

Under anstaltstiden har hälften 52% haft besök av någon när-ca
ståendevänanhörig. Av dem haft besök har 26 fåttsom procent ett
besök och övriga 74 två eller flera besök. lángtidsdömdaDeprocent
hade i högre utsträckning övriga haft besökär under anstaltstiden.

Besök under anstaltstiden

Korttid Normaltid Långtid
% % %

besök 52 47 26
Ett el. flera besök 48 53 74

Drygt tredjedel 35% samtliga har deltagit i organiserad fritids-en av
aktivitet utanför anstalt § 14 KvaL under verkställigheten. Av dem

fritidsaktivitetdeltagit i anstalt har totalt 8 intagna %1som utom
avvikit.

Pemiissioner

Sextioen samtliga har inte haft permission någonprocent av typ.av
strafftidsgruppernaMotsvarande andelar i de för korttidsdömdaärtre

80 för normaltidsdömda 47 föroch långtidsdömdaprocent, 9procent
procent.

816 intagna 71% har inte haft någon regelbunden permission.
Minst rcgelbundenpermission har beviljats 331 samtliga 29%en av
under anstaltstiden. dessaAv har 50 intagna misskött sig genom
uteblivande 15%. Uteblivandefrekvensen för dem haftär störst som
bara regelbunden permission. Underlaget i denna undersökningen
innehåller inte uppgifter undernär verkställigheten permissionenom
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slutsatser baravarför inte kan dra någrabeviljades, enomman
eller återståendeuteblivandetbeviljades grundpermission omav

sammanlagdapermission. Detstrafftid för ytterligareinte utrymmegav
uteblivande ägde756,permissioner totaltantalet regelbundna varavvar

8% permissionstillfällena.tillfällen64vid avrum

uteblivandenpermissioner ochRegelbundna

LångtidNormaltidKorttid
%%%

haftAndel som
844012regelbunden perm

Andel dessa någonsomav
22159uteblivitgång

permission.Minstsärskildhaft någon75% har inte773 intagna en
25% undersamtliga intagnabeviljats 262harpermissionsärskild av

7%.uteblivandesig19 misskötthardessaanstaltstiden. Av genom
32975,permissionersärskildaantaletsammanlagdaDet varavvar

uteblivande.missköttes3% genom

uteblivandenochpermissionerSärskilda

LångtidNormaltidKorttid
%%%

haftAndel som
8534l1särskild perm

någonAndel dessa somav
694uteblivitgång

Förflyttningar

initialanstalten. Förfrånaldrigförflyttades 77samtligaAv procent
64normaltidsdömdaför90 procentandelenkorttidsdömda procent,var

förflyttningtillskäletvanligasteDetlångtidsdömda 21föroch procent.
skäladministrativakorttidsdömdaför deförflyttadesdemför varsom

normaltidsdömdaför deochsemesterstängningaranstalternasbl.a.
detskäletvanligastedetlângtidsdömdadeskäl. Fördisciplinärt var

skäl.eller annatbehandlingverkställighetsinnehálletfortsatta
korttidsdömda.562för deägdeförflyttningar101Sammanlagt rum

gånger0.18förflyttatsgenomsnittikorttidsintagenbetyderDet att en
för-motsvarande sättharnormaltidsdömdaDefemte.d.v.s var

långtids-demedanvarannandrygt0.55 gångergenomsnittiflyttats
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dömda i genomsnitt förflyttats 2.22 gånger. Observera eventuellatt
initial förflyttning för häktad till första anstalt inte medräknats ien
uppgifterna ovan.

88 samtliga intagna har frigivits från lokalanstalt ellerprocent av
riksanstaltöppen någon gång ha varit förflyttade till högreutan att en

nivå mer sluten anstalt initialanstalten.än Sju har frigivitsprocent
från ovannämnda anstaltstyper, någon gång blivit förflyttade tillmen

sluten anstaltstyp initialanstalten.än Fyra har frigivitsen mer procent
från sluten riksanstalt antingen grund de blivit förflyttadeattav,
dit eller suttit där hela tiden. Knappt 2 har frigivits från häkte,procent
antingen direkt eller efter ha blivit förñyttade.att

Drygt 12 samtliga intagna har någon gång underprocent av
anstaltstiden förflyttats disciplinära skäl. Lägsta andelen sådanaav
förflyttningar finns bland de korttidsdömda %.3 Andelen bland
normaltidsdömda 20är och bland de långtidsdömda 23procent
procent.

Misskötsamhet

Med misskötsamhet här varning och disciplinära tidstillägg enligtavses
§ 47 KvaL rymning och andra avvikelser.samt

Varning enligt § 47 harKvaL tilldelats 15 de intagna. Iprocent av
korttidsgruppen har fyra tilldelats varning, i normaltidsgruppenprocent
24 och i lángtidsgruppen 31procent procent.

Sammanlagt 14 har fått disciplinärt tidstillägg, lägstaprocent
andelen i korttidsgruppen %.3 I normaltidsgruppen har 23 procent
bestraffats på detta och i lângtidsgruppensätt 26 Detprocent.
vanligaste skälet för tidstillägg rymning eller rymningsförsök ochär
det vanligaste narkotikapositivtnäst urinprov.

Om på de disciplinära åtgärderna varning,sammantaget treman ser
tidstillägg och förflyttning disciplinära skäl, har intagna 24%283av
varit föremål för något eller flera dessa förfaranden. korttid-Iav

det 39 7%, i normaltidsgruppen 38%215 och igruppen var
långtidsgruppen 44%.29

deAv 1199 intagna hade 52 4% någon gång direkt frånrymt
anstalt. korttidsgruppenl hade 2%,11 i normaltidsgruppen 39rymt
7% och i långtidsgruppen två 3%. Totalt hade intagen avvikiten
från arbete utanför anstalt, ingen från eller rättegång, tvåtransport
under sjukhusvistelse och åtta från vistelse anstalt för fritids-utom
ändamål § 14:2 KvaL.

Enrumsplacering

Av samtliga har 5%64 någon gång varit placerade i antingenenmm,
på begäran eller indisciplinärt uppförande. För 20 intagnaegen p g a
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§ 23.för3 för 12 intagna20:2,intagna §tillämpats,KvaL§ 20:1har
säkerhetsavdelning harPlacering ii 12 fall.tillämpatsKvaL har§ 18

lângtidsdömda.de 68omfattat tre av

i anstaltNarkotika

för bruknarkotikamedbefattat sighar 14samtliga egetAv procent
sighar ägnatverkställighetstiden ochunder procenten

narkotika.fÖrsökinsmuggling av
samtligapå 723tagitsnarkotika harkontrollförUrinprov avav

med positivtutfallit% urinprovhardem 3761%. 260För av
minst gång.resultat en

narkotikakontrollochnarkotikamedBefattning

LångtidNormaltidKorttid
%%%

narkotikamedBefattning
18252brukför eget
897939urinprovLämnat

31harkorttidsgruppeniurinprov procentlämnatintagnadeAv som
och i42normaltidsgruppenigång, procentminstpositivavarit en

23lángtidsgruppen procent.

vårdsomatiskPsykisk och

haftharde intagnaniobedömtPersonalen har procentatt avca
anstaltsvistelsen. Iunderpsykologiskpsykiatriskproblem naturav

12normaltidsgruppeniandel 4dennakorttidsgruppen procent,var
tredjedelDrygt26långtidsgruppenioch procent. avenprocent

varitanstaltsvistelsenunderharuppgivits,problemdärsamtliga
elleröppenvårdsjukhusvård,psykiatriskvárdinsatserförföremål

Totaltkriminalvården.vårdavdelning inompsykiatriskplacerad på
långtidsgruppen.isjälvmordsförsök har trefem rapporterats, varav

sjukhussomatisktinlagdavaritsamtliga harTre procent av
verkställighetstiden.underanstaltenutanför

Våld i anstalt

våldfysisktförblivithar% samtligaintagna l utsatta avSexton av
%intagna lBeträffande l0 attanstaltstiden.undermedintagna uppges

intagenfallvåld. Iförmedintagnaandra attde har ett enangesutsatt
våld.personal förutsatt
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5.1.4 Frigivning

Social situation

Vid intagningen i fängelse 576 49% arbetslösa. Införvar personer
frigivningen 416 35% arbete. dessaAv hadevar utan 355personer

nästan tredjedel samtliga intagnapersoner även variten av utan
arbete vid intagningen. Vid frigivningen hade således 160 fler intagna
någon form sysselsättning. Sextioen hadeav varitpersoner, som
sysselsatta vid intagningen de flesta i arbete eller studier, dockvar
arbetslösa vid frigivningen.

Situationen för de 576 arbetslösa vid intagningen säg påsom var ut
följande vidsätt frigivningen.

Fortfarande arbetslösa 355 %62

stadigvarande arbete 32 6%
Tillfälligt arbete 38 %7
Skyddat arbete 15 %3
Utbildning 56 10%
Under vård 23 %4
Ijension 20 3 %
Ovrigt 37 6%

Summa 576 100%

Situationen hade således förändrats för 221 intagna 38% deav
arbetslösa till någon form ordnad sysselsättning.av

Vid frigivningen hade 183 45% dem arbetslösa inteav som var
någon etablerad arbetsförmedlingskontakt.

Det huvudsakliga försörjasättet sig hade inte förändratsatt för 75
de intagna vid jämförelseprocent mellan tiden föreav intagningen och

efter frigivningen.

Huvudsaklig försörjningskälla före och efter verkställigheten

Arbete Socialbidrag Pension Studiemedel
A-kassa Sjukbidr. AMS-bidr.

% % % %

Före 40 28 10 3
Efter 39 29 11 8
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6%angivits 70i fängelse hadeför intagningentidenVid att personer
siffran tillsjönkfrigivningenförsörjningskälla. Införnågonhadeinte

arbetslöshetskassaellerarbete3%. Försörjning38 genompersoner
försörjningflerdet för någraoförändrad, medani angavssettstortvar

studiebidragsmedel.genom
försörningspliktiga34%386 motfrigivningenVid personervar

arbete.stadigvarande34%tredjedelhadedessabam. Av etten
de intagnaför 85oförändradBostadssituationen procent omavvar

fjärdedelar deFörintagningen.efterföre ochjämför tre avcaman
bostad.stadigvarandedisponeraruppgivits deharintagna att en
Inför frigiv-bostad.10%saknade 113intagningenVid personer

hade 43dessaAv5% bostadslösa.64 personerningen personervar
situationenbetydervilketintagningen,vidbostad attvaritäven utan

huvudsakligendocknågot,förbättratsbostadslösade genomför
bostäder.tillfälliga

förändratssamlevnadsformerbeträffandesituationenintehadeI stort
intag-såväl vidensamståendehälften89%. Drygtflestadeför var

sammanboendetredjedelmedanfrigivningenvidningen varensom
gifta.eller

Övervakning frigivningenefter

påantingenfrigivningen,efterövervakningunderkan ståintagnaDe
skyddstillsynsdomellerfrigivningVillkorlig somgrund genom enav

under över-korttidsdömda stod 14deparallellt. procentAvlöper
långtidsdömdadeochnormaltidsdömda 76de procentvakning, avav

91 procent.

Kvinnor5.2

Bakgrund5.2.1

medborgarskapålder ochstrafftid,Antal,

utgjorde 4,4Dekvinnor.53frigavs1992månadoktoberUnder
varithadeDemånad.nämndaunderfrigavsallaprocent somav

strafftider.följandetilldömda

%4725Korttid
%4725Normaltid

6%3Långtid

%10053Summa
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Medianâldem 32 år, vilket betyder det fanns likavar mångaatt under
dennaöver ålder. Fler kvinnorsom under 30 år de normal-var av

tidsdömda jämfört med de korttidsdömda

Ãldersfördelning

Samtliga Korttid Normaltid Lángtid
% % % %

i20-29 âr 38 20 56 33
30-39 år 49 60 40 33
40-49 år 9 16 33-
50-59 år 4 4 4 -

Sjuttiosju svenska medborgare,procent och åtta med-var procent
borgare i något nordiskt land. Ovrigaannat utomnordiska med-var
borgare.

Medborgarskap

Korttid Normaltid Lângtid
% % %

Sverige 68 84 100
Qvr Norden 12 4 -
Ovr Europa 20 12 -

För 4 33 % de utländska medborgarna förelåg beslut utvisningav om
efter avtjänat fängelsestraff. Alla hade utomeuropeiskt medborgar-ett
skap.

Aktuellt huvudbrott

De frekventa brottstypernatre huvudbrottmest tillgreppsbrott,var
trafiknykterhetsbrott och bedrägeribrott.

Tillgreppsbrott 15 %28
Trafiknykterhetsbrott 9 17 %
Bedrägeribrott 8 %15
Övriga trafikbrott 5 9%
Narkotikabrott 5 9%
Brott allmänhet ochmot stat 5 %9
Vâldsbrott 1 2 %
Övriga 5 9%

Summa 53 100%
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i aktuellnarkotikabrottochtrafiknykterhets-totala förekomstenDen av
nedan.framgårhuvudbrottjämfört medverkställighet

förekomstochhuvudbrottnarkoktikabrottochTrafiknykterhets- -

NarkotikabrottTrafiknykterhetsbrott
%%

917Huvudbrott
2326Förekomst

kriminalvårdserfarenhetTidigare

frivårds-ellerfängelse-varken avtjänat% hadefjärdedel 25En enen
anstaltsverkställighetsaktuellförefem ärtidigareverkställighet

enbartföremål förvarit26% hadefjärdedelYtterligarebörjan. en
bådehade38ochfängelseerfarenhethade procentelvafrivârd, procent

frivârdserfarenhet.ochfängelse-

kriminalvårdserfarenhetTidigare

LångtidNormaltidKorttid
%%%

1001624påföljdIngen
2036Frivârd enbart -
1212enbartFängelse -
5228frivârdFängelse + -

Skolutbildning

folk-grundskoleutbildning. EnÅtta avbrutit sin16% hadekvinnor
grundskolenivân;utbildning överfullföljd24% hadefjärdedel en

nivå.gymnasialavsågmerparten en

verkställighetaktuellsituation foreSocial

anstalts-aktuellaföre denarbetslösa72% varithadeMajoriteten
ocharbete,stadigvarandehafthadeFjorton sexvistelsen. ettprocent

pensionsutredning.föreller föremålpensioneradeprocent var
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Sysselsättning månaden före frihetsberövandetsenaste

Korttid Normaltid Lángtid
% % %

stadigvarande arbete 18 8 33
Pension 9 4 -
Arbetslös 59 84 67

De försörjde sig i huvudsak socialbidrag 43%, sjukpenninggenom
och pensionsjukbidrag 20% arbetearbetslöshetskassa 16%.samt
Sex saknade försörjning.procent

Fjorton hade haft tillfälliga bostadslösningar vidprocent anstalts-
tidens början, och bostadslösa. Fler de normaltids-procentsex var av
dömda hade tillfälligt boende eller bostadslösa jämförtett med devar
k0rttidsdömda.

Bostadssituation månaden före frihetsberövandetsenaste

Korttid Normaltid Långtid
% % %

stadigvarande 95 68 67
Tillfällig 5 20 33
Bostadslös 12- -

Överhälften %53 gifta eller sammanboende med eller barn.var utan
Ovriga levde eller tillsammans med barn 41% eller iensamma annan
relation 6%.

Drogmissbruk

Med missbruk dels den narkotikaklassificering avseende aktuelltavses
narkotikamissbruk senaste tvâ månaderna i frihet i anslut-görssom
ning till intagningen i anstalt, dels användning narkotika ochav

Ävenalkohol det året före intagning. uppgifter tid isenaste om
missbruk redovisas.

Fyrtiosju bedömdes ha aktuellt narkotikamissbruk; 41procent ett
hade injicerat eller flera gånger eller påprocent sätt använtannaten

narkotika dagligen eller så dagligen. Andelen ökar till 55gott som
hänsyn till uppgifter för de 12 månaderna.procent tasom senaste

Cirka 40 bedömdes injektionsmissbrukare. Trettiosjuprocent vara
hade narkotika i högstanvänt 5 år, 15 mellan 6-10procent ârprocent

och 48 i 10 âr.änprocent mer
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frihetsberövandetNarkotikamissbruk före

LängtidNormaltidKorttid
%%%

tvåInom senaste
6835månaderna -

337439åretInom senaste
5532Injektionsmissbrukare -

deunderalkoholmissbrukhaft32% hadetredjedel ettNästan en
missbrukathadeTjugointagningen.föremånaderna procent12senaste

i33och6-10 årmellan47 procenthögst 5 år,alkohol i merprocent
10 år.än

ellerinstitutions-antingenföremål förvarithadeFyrtiofyra procent
deunderkriminalvårdenutanfördrogmissbrukförvårdpoliklinisk

frihetsberövande.aktuelltförefem årensenaste

hälsotillståndPsykiskt

femdeunderden intagnehälsotillstånd senastepsykisktMed avses om
psykiatriskfrivilligvård,ellerpsykiatrisk tvångs-aktuell förvaritåren

rättspsykiat-ocheller7-undersökningSjälvmordsförsök, §öppenvård,
dömd tillvaritellerelleraktuell domeller itidigareundersökningrisk

vård.psykiatrisksluten
tvångslutenvårdatspsykiatriskt10% hadekvinnorFem genom

kvinnorhade sjunormaltidsdömda. Dessutomallafrivillighet,eller
Självmordsförsököppenvård.psykiatriskmedkontakt15% haft

psykiatrisktill slutendömdhade varitIngenför någon.inteangavs
7-undersökning i§enbartföremål förvarithadeSexvärd. procent

förfyra rätts-dom ochtidigareelleraktuell procentsamband med
undersökning.psykiatrisk

Differentiering5.2.2

strafftidtillmed hänsyninitialplaceringdelsdifferentieringMed avses
tillhänsynmedinitialplaceringdelsslutenhetsgrad, ochanstaltensoch

fängelse-tidigareundermisskötsamhetfángelseerfarenhet,tidigare
hurbeskrivsnarkotikamissbruk. Dessutomaktuelltochvistelser
ochför frifotingarinitialplaceringenvidnärhetsprincipen tillämpats

placering inomförhållande tilljämförs iför dessaHemvistenhäktade.
denhemvistMedkriminalvårdsregion.hemvistenseller avsesutom

i domen.adressintagnes
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Med tidigare fängelseerfarenhet och misskötsamhet förhål-avses
landena fem år före den aktuella anstaltsvistelsens början. Missköt-
samhet definieras den intagne någon gång under femårs-attsom
perioden avvikit från anstalt ocheller blivit disciplinärt bestraffad
enligt § 47:2 KvaL s.k. tidstillägg. Med narkotikamissbruk denavses
intagnes narkotikaklassificering enligt kriminalvårdens behandlings-
journal. För knyta till den ettårsgräns, i Lagatt kriminal-an som om
vård i anstalt utgångspunkt för placering i riks- elleranges som
lokalanstalt, har här normaltidsdömda delats i tvâgruppen grupper.

Placering i anstaltssystemet

Kvinnorna dömda till fängelsestraff enligt följande.ettvar

Korttid 25 47%
Normaltid] 20 %38
Nonnaltid2 5 9%
Lângtid 3 6%

Summa 53 100%
g

Initialplacering i kriminalvårdsanstalt efter stafftid och slutenhetsgrad
framgår nedan. Fyrtiotvå placerades i anstalt,öppen 40procent

i sluten lokalanstalt och 18 i sluten riksanstalt.procent procent

Initialplacering efter strafñid

KortidNormaltidl Normaltid2 Långtid
% % % %

Öppen anstalt 14 7 - -
Sluten lokal 7 7 3 3

gSluten riks 6l 2 0

Summa 22 20 5 3

De korttidsdömda placerades i högre grad jämförtöppet med övriga
strafftidsgrupper i högre grad placerades s1utet.som

Intagnas bakgrund i förhållande till initialplacering

Tjugosju kvinnor 51% förstagångsdömda till fängelse, medan 26var
hade erfarenhet tidigare fängelsevistelse. För sju 27% deav av
sistnämnda fanns uppgift misskötsamhetfrån tidigare fängelse-om
vistelser. Kriminalvårdens personal bedömde 24 kvinnor 47%att
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före aktuellmånadernanarkotika under de tvåmissbrukathade senaste
eller flera gånger88 injicerathadeverkställighet. dessaAv procent en

dagligen.eller sånarkotika dagligeneller på sätt använt gottannat som
anstaltiplaceratsdem öppenredovisningföljerNedan somaven

ochför första gångenfängelseide intagnatillmed hänsyn varom
narkotikamissbruk ochbe1astningfakt0rertill olikamed hänsyn som

tidigareavvikit vidtidstillägg ellerdisciplinäramisskötsamhet
fängelsevistelser.

Öppenplacerade

andelantal

Förstagângare
%447 16narkotikamissbruk

Förstagångare
%565 9narkotikamissbruk

Fängelseerfaren
%6769narkotikamissbruk

Fängelseerfaren
%20O2 1narkotikamissbruk

Fängelseerfaren
narkotikmissbruk

%10011misskötsam

Fängelseerfaren
narkotikamissbruk

%006misskötsam

slutenhetsgrad mellanbeträffandeförelågskillnadersignifikantaInga
med demjämförtnarkotikamissbrukbedömdes hadem somettsom

medoch deförstagångaremellansådant,habedömdesinte ett
tidigaresig vidmissköttmellan demellerfängelseerfarenhet som

förinitialplaceringBeträffandedet.gjortdeochvistelser som
belastningsfaktorer ärdessaandraresultatet änindikerarkvinnor att

itillgängliga platserstrafftid,möjligenplaceringen,avgörande för
närhetsprincip.elleranstaltssystemet
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Närhetsprincipen

Sextiotre frifotingar och övrigaprocent häktade efter domen.var var
Frifotingar placerades i högre grad inom den kriminalvârdsregion där
vederbörande hemmahörande, medan häktade i högrevar grad
placerades utanför.

Andel placerade inom kriminalvárdsregion där de bosattavar

Inom region Utom region
% %

Fri fot 72 28
Häktad 37 63

5.2.3 Verkställigheten

Huvudsaklig sysselsättning

För nästan fjärdedelar 73% arbete dentre huvudsakliga syssel-var
sättningen under verkställigheten. Dessutom hade 12 kom-procent
binerat arbete med studier eller behandling. Studier huvudsakligvar
sysselsättning för Dessutom kombinerade tvâprocent.sex procent
studier med behandling. Behandling särskild anordnad program-
verksamhet huvudsakligt innehåll i verkställigheten försom uppgavs

procent.sex

Huvudsaklig sysselsättning

Korttid Normaltid Lângtid
% % %

Arbete 83 68 33
Arbete studier,behandling 4 20 -
Studier 4 4 33
Behandling 9 4 -

Studier, frigång §och 34program,

Sju kvinnor 14% studerade på grundskole-gymnasienivá eller deltog
i utbildning. Ingen kvinnorna deltog i AMU-utbildning.annan av
Tretton kvinnor 25% hade varit placerade i påverkansprogram mot
missbruk eller deltagit i pedagogiska páverkansprogram, Rattfällantyp
eller social färdighetsträning. Ingen hade genomgått brottsförebyggande
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deltagit formeller37% i studier någonhade 18 kvinnorkurs. Totalt
påverkansprogram.av

fortfarandehade6% Två kvinnorkvinnor hade haft frigâng.Tre
§8% hade påbörjat 34-kvinnorvid frigivningen. Fyrafrigâng

avvikit från någothaderapporterades, och ingenvistelse. avbrottInga
alternativen.av

somatisk vårdPsykisk och

haft problem18% hadekvinnorbedömde nioPersonalen att av
blevTvå demanstaltsvistelsen.psykologiskpsykiatrisk underart av

bedömtshadebehandlingsinsats. Denformföremål för någon enaav
resulterade i besök ivilketsjukhusvård,psykiatriski behovvara av

avdelning inompsykiatriskplacering vidöppenvård ochpsykiatrisk
psykiatrisk vård.aktuell ihade varitden andra öppenkriminalvården,

i somatiskhade varit intagensjälvmord. Ingenförsökt begåhadeIngen
slutenvård.

fritidsaktivteterochBesök

kvinnor närstående-haft besök av39% hade inte någotSjutton
hade inormaltidsdömdaverkställigheten. Deundervänanhörig

korttidsdömdabesök de .grad haftmindre än

anstaltstidenBesök under

LångtidNormaltidKorttid
%%%

5920besök -
1004l80besökfleraEtt

KvaLfritidsaktivitet § 14i45% hade deltagithälftenNästan
avvikit.kvinna hadeutanför anstalt. En

Permissioner

fjärdede-Trepermision någonhafthade inteSextiotvå typ.procent av
framgårpermission. Nedanregelbunden74% hade inte haft någonlar

haft regel-antaletpermission,inte haft någonantalet som ensom
permissionmissköttantaletochsärskild permissionbunden eller som

strafftidsgrupperna.uteblivande i de fyragenom
permission.särskildför19% föreliggersvarsbortfallEtt stort

försiktighet.meddärför tolkaspermission börsärskildSiffrorna för
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Regelbundna och särskilda permissioner

Korttid Normaltidl normaltid2 Långtid
% % % %

Ingen regelbunden
permission 23 l 1 3 -

Regelbunden
permission 9 2 2-

iUteblivande 3- - -

Ingen särskild
permission 19 10 2 -

Särskild
permission 5 5 2-

Uteblivande 2 2 - -

Förflyttningar

Mer tvâ tredjedelarän 68% förflyttades aldrig från initialanstalten.
Skälen till förflyttningar från initialanstalten i huvudsak admini-var
strativa, behandlings- eller andra skäl, medan 29 5 17procent
förflyttades disciplinära skäl.av

De flesta 77% förflyttades inte någon gång under verkställigheten.
Tolv kvinnor svarade för förflyttningar,16 kvinna hadevarav en
förflyttats tvâ gånger och kvinna fyra gånger. I medeltal förflyttadesen
kvinnorna 0,30 gånger knappt tredje totalt, och i förhållande tillvar
sin strafftid enligt följande.

Förflyttningar i medeltal

Korttidsdömda 16 sjättevar
Normaltidsdömda 0,28 knappt fjärdevar
Lângtidsdömda 1,67 drygt 1.5 gånger
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enligt nedan.intagnas flöden i anstaltssystemet framgårDe

Antal Procent
Frigivna från lokalanstalt -

38 72förflyttade till högre nivåaldrig

från lokalanstaltFrigivna -
6förflyttade till nivå 3gång högrenågon

från sluten riksanstaltFrigivna -
9 17förflyttats dittiden ellersuttit hela

från häkteFrigivna -
63förflyttats ditellersuttit hela tiden

10053Summa

aldrig tillförflyttadesfrån lokalanstaltfrigavsDe 72 procent ensom
harnormalfallet. För 6kannivå, vilket utgörahögre sägas procent
tillförflyttningivilket resulteratstörning uppståttnågon typ enav

ide flestaacceptabeltriksanstaltfriges från slutenhögre nivå. ärAtt
utländska kvinnorfleraförklarasdet troligenfall, här kan attav

frigivningen.utvisats efter
disciplinära17%förflyttades kvinnorverkställigheten 9Under av

normaltidsdömda.skäl. Alla utom en var

Misskötsamhet

ellerdisciplinära tidstillägg31% hade fått varning,Sexton kvinnor
verkställigheten.disciplinära skäl underförflyttats av

olovlig frånvaro någon19% hadetotalt tio kvinnorFör noterats
frånavvikit direkt6% hadeverkställigheten. Treunder kvinnorgång

utanför anstalten,med arbetesambandhade avvikit ianstalt. Ingen
från sjukhus.transporträttegång ellerunder

Enrumsplacering

undergångenrumsplacerade någonvarit6% hadekvinnorTre
placeradevarithadeTvånormaltidsdömda.Allaverkställigheten. var

23 KvaL.enligt §

Narkotika i anstalt

underbrukförnarkotikamed13% befattat sighadeSju kvinnor eget
drogerinsmugglathadekvinnafallverkställigheten. I attett angavs en



Bilaga 3 578 SOU 1993:76

för räkning. De befattat sig med narkotika huvudöverannans som
alla normaltidsdömda. Av de 39 kvinnor 74%taget lämnadevar som

urinprov lämnade 18 kvinnor 46% positivt eller flera gånger.prov en
Dock framgår varit positivt vid intagningen i anstalt,provetom
efter permission etc.

Fysiskt våld i anstalt

En kvinna hade för fysiskt våld medintagen under verkstäl-utsatts av
ligheten. fallI kvinna hade medintagenett att utsattangavs en annan
för fysiskt våld. I fall hade kvinna brukat våld personal.ett moten

5.2.4 Frigivningen

Social situation vid frigivningen

Vid intagningen i fängelse hade 36 kvinnor 72% varit arbetslösa.
Inför frigivningen 18 36% arbete vilket de varit vidävenutanvar
intagningen.
Situationen hade förändrats under fängelsetiden enligt nedan för 18
50% dem varit arbetslösa vid intagningen.av som

Fortfarande arbetslösa 50%18

Stadigvarande arbete 2 6%
Tillfälligt arbete 3 %8
Skyddat arbete %1 3
Utbildning 3 8 %
Under vård 6%2

Ifension %1 3
Ovrigt %6 17

Summa 36 100 %

Vid frigivningen hade 71% dem arbetslösa inte haft någonav som var
arbetsförmedlingskontakt.

För 69 hade försörjningskällan inte förändrats jämfört medprocent
intagningen. Den huvudsakliga försörjningskällan såväl vid intagning

vid frigivning följande.som var
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Huvudsaklig försörjningskälla före och efter verkställigheten

Intagning Frigivning
% %

Socialbidrag 43 45
16 20Arbete A-kassa

Sjukbidrag 10 10Pension
8sjukpenning 10

6%för intagningen i fängelse hade angivits kvinnorVid tiden att tre
kvinnorförsörjningskälla. Inför frigivningen hade tvâinte hade någon

försörjning.ingen
% försörningspliktiga barn,Vid frigivningen 14 kvinnor 29 motvar

dem medkomidsdömda. Totalt hade 14de flesta procent avvar
försörjningsplikt stadigvarande arbete.ett

6% bostad. Inför frigivningenintagningen saknade kvinnorVid tre
bostadslösa.dem fortfarandetvâvar av

beträffandeförändratshade inte situationenFör 73 procent sam-
i följandelevde huvudsakligeninför frigivningen. Delevnadsformer

frigivningen:vid intagningen ochkonstellation både

före efter frigivningenRelationer och

FrigivningIntagning
%%

2937giftSambo
1816Sambo gift barnm
3731Ensam

10 10barnEnsam m

Övervakning frigivningenvid

vid frigivningen,för övervakning55% föremålhälftenMer än var
skyddstillsyn.tillfrigivning eller domVillkorliggrundantingen av

nedan.framgårstrafftidsgruppernai deFördelningen tre

%17Korttidsdömda
%84Normaltidsdömda
%100Långtidsdömda
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5.3 Intagna 21under år

5.3.1 Bakgrund

strafftid, ålderAntal, och medborgarskap

Under oktober månad frigavs1992 75 under 21 år. Allapersoner var
De utgjorde alla frigavsmän. under nämndaprocentsex av som

månad. hadeDe varit dömda till följande strafftider.

Korttid 34 %45
Normaltid 40 53 %
Långtid %1 1

Summa %75 100

Medianáldern 20 femâr under 18 Flerâr. devar personer var av
normaltidsdömda under 20 âr jämfört med de korttidsdömda.var

Ãldersfördelning

Samtliga Korttid Normaltid Lângtid
% % % %

Under 20 âr 43 26 58 -
20 år 57 74 43 100

Åttioen svenska medborgare, och sju med-procent procentvar var
borgare i något nordiskt land. En statslös. Ovrigaannat person var var
utomnordiska medborgare.

Medborgarskap

Korttid Normaltid Långtid
% % %

Sverige 91 73 100

Cvr Norden 3 10 -
Qvr Europa 6 5 -
Ovr 10- -
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huvudbrottAktuellt

tillgreppsbrott,huvudbrottbrottstypernafrekventa varDe mesttre
korttidsdömdabland deFlerinklusive varoch rån,våldsbrott grovt.

i högrenormaltidsdömda,med dejämförtvåldsbrottför somdömda
rân.fördömdagrad var

36%27Tillgreppsbrott
24%18Vâldsbrott
15%11inklRån, grovt

8%6ochallmänhetBrott statmot
%54Trafiknykterhetsbrott

4%3Narkotikabrott
3%2Övriga trafikbrott
1%1Bedrägeri
1%1Sexualbrott
1%1värnpliktslagenBrott mot
1%1Övriga

100%75Summa

aktuellinarkotikabrottochtrafiknykterhets-förekomstentotalaDen av
Korttidsdömdanedan.framgårhuvudbrottmedjämförtverkställighet

demedjämförttrafiknykterhetsbrottförekomstgradhade i högre av
normaltidsdömda .

förekomstochnarkotikabrott-huvudbrottochTrajiknykterhets-

NarkotikabrottTrafiknykterhetsbrotl
%%

45Huvudbrott
920Förekomst

kriminalvârdserfarenhetTidigare

frivárds-ellerfängelse-Över avtjänatvarken28% hadefjärdedelen
anstaltsverkställighetsaktuellförefem årtidigareverkställighet

frivárd, femför enbartföremålvarithadeFyrtiofyrabörjan. procent
fängelse-bådehade23ochfängelseerfarenhet procenthadeprocent
belastadegradhögreinormaltidsdömdaDefrivårdserfarenhet.och var

korttidsdömda.med dejämförtfrivârdserfarenhetochfängelse-både
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Tidigare kriminalvårdserfarenhet

Korttid Normaltid Lângtid
% % %

Ingen påföljd 32 25 -Frivárd enbart 56 33 100
Fängelse enbart 3 8 -Fängelse frivârd+ 9 35 -

Skolutbildning

Nio 13% hade avbrutit sin folk-grundskoleutbildning. Drygt en
femtedel 21% hade fullföljd utbildning över grundskolenivân,en alla
på gymnasial nivå.

Social situation före aktuell verkställighet

Nästan hälften 49% hade varit arbetslösa före den aktuella anstalts-
vistelsen. Sexton hade haft stadigvarandeprocent arbete,ett och
ytterligare 16 studerade.procent

Sysselsättning månaden före frihetsberävandetsenaste

Korttid Normaltid Långtid
% % %

lstadigvarande arbete 24 8 100
Studier 3 28v -.Arbetslös 48 50 -

De försörjde sig i huvudsak arbetearbetslöshetskassa 32%,genom
socialbidrag 25%, eller hjälp från anhöriga 9%. Fem procent
saknade försörjningskälla.

Tretton hade haft tillfällig bostadprocent vid anstaltstidens börjanen
och nio bostadslösa.procent var
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frihetsberövandetmånaden föreBostadssituation senaste

LångtidNormaltidKorttid
%%%

1006582stadigvarande
189Tillfällig -
136Bostadslös -

Övriga levdesammanboende.ellergiftaElva ensammaprocent var
37%.relationi52% eller annan

Drogmissbruk

aktuelltavseendenarkotikaklassiñceringdendelsmissbrukMed avses
ifrihet görsmånadernaitvånarkotikamissbruk senaste an-som

narkotika ochanvändningdelsanstalt,intagningen itillslutning av
Även tid iuppgifterintagning.föreåretalkohol det omsenaste

redovisas.missbruk
narkotikamiss-Över aktuelltbedömdes ha36%tredjedel etten

eller sätteller flera gångerinjicerat annathadebruk; 21 procent en
tillökarAndelendagligen.såellerdagligennarkotika gottanvänt som

månaderna.12för deuppgiftertillhänsyn senaste44 tasprocent om
Tjugoeninjektionsmissbrukare.bedömdes12Cirka procent vara

ochhögst 5 åri70år,narkotika i högst l procenthade använtprocent
år.5i än9 procent mer

frihetsberövandetNarkotikamissbruk före

LångtidNormaltidKorttid
%%%

tvåInom senaste
1004524månaderna

5332åretInom senaste -
10Injektionsmissbrukare --

12deunderalkoholmissbruk senaste34% hafthadetredjedelEn ett
alkoholmissbrukathadeTjugointagningen.föremånaderna procent
10 år.i än12och5 åri högst68 procentår,högst 1i merprocent

ellerinstitutions-antingenförföremålvarithadeTolv procent
under dekriminalvårdenutanfördrogmissbrukförvårdpoliklinisk

frihetsberövande.aktuelltförefem årensenaste
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Psykiskt hälsotillstånd

Med psykiskt hälsotillstånd den intagne under de femavses om senaste
åren varit aktuell för psykiatrisk tvångs- eller frivilligvård, psykiatrisk
öppenvård, självmordsförsök, § 7-undersökning ocheller rätts-
psykiatrisk undersökning tidigare eller i aktuell dom eller varit dömd
till sluten psykiatrisk vård.

Tre 4% hade psykiatriskt slutenvårdatspersoner tvång ellergenom
frivillighet. Dessutom hade två %3 haft kontakt med psykiatrisk
öppenvård. Självmordsförsök för två Ingen hadeuppgavs personer.
varit dömd till sluten psykiatrisk vård. Fyra hade varit föremålprocent
för enbart § 7-undersökning i samband med aktuellt eller tidigare brott
och för rättspsykiatrisk undersökning.procenten

5.3.2 Differentieringen

Med differentiering dels initialplacering med hänsyn till strafftidavses
och anstaltens slutenhetsgrad, och dels initialplacering med hänsyn till
tidigare fängelseerfarenhet, misskötsamhet under tidigare fängelse-
vistelser och aktuellt narkotikamissbruk. Dessutom beskrivs hur
närhetsprincipen tillämpats vid initialplaceringen för frifotingar och
häktade. Hemvisten för dessa jämförs i förhållande till placering inom
eller hemvistens kriminalvårdsregion.utom Med hemvist denavses
intagnes adress i domen.

Med tidigare fängelseerfarenhet och misskötsamhet förhållan-avses
dena fem år före den aktuella anstaltsvistelsens början. Misskötsamhet
definieras den intagne någon gångatt under femårsperiodensom
avvikit från anstalt ocheller blivit disciplinärt bestraffad enligt § 47:2
KvaL s.k. tidstillägg. Med narkotikamissbruk den intagnesavses
narkotikaklassificering enligt kriminalvårdens behandlingsjournal. För

knyta till denatt ettårsgräns, i Lag kriminalvårdan i anstaltsom om
utgångspunkt för placeringanges i riks- ellersom lokalanstalt, har här

normaltidsdömda delatsgruppen i två grupper.

Placering i anstaltssystemet

Domendomarna till fängelse omfattande följande strafftider:

Korttid 34 45 %
Normaltid 1 32 43 %
Normaltid2 8 %11
Lângtid %l 1

iSumma 75 %100
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slutenhetsgradochefter stafftidkriminalvårdeniInitialplacering
36anstalt,placerades iSextiotvå öppennedan.framgår procent

riks.i slutenlokal ochsluteni procentprocent en

strafftidefterInitialplacering

LångtidNormaltid2NormaltidlKorttid
talabsoluta

Öppen 428 14anstalt -
3 1176lokalSluten
1riksSluten ---

183134Summa

med dejämförtgradi högre öppetplaceradeskorttidsdömdaDe
slutet.placeradesgradi högrenormaltidsdömda som

initialplaceringtillförhållandeibakgrundIntagnas

för första gången,fängelsetill72% dömdaFemtiofyra varpersoner
10fängelsevistelse. Förtidigareerfarenhet28% hademedan 21 av

tidigarefrånmisskötsamhetuppgiftfannssistnämndade48% omav
bedömde 27personalKriminalvårdens attfängelsevistelser. personer

föremånadernade tvânarkotika undermissbrukat36% hade senaste
59 fleraellerinjiceratdessa hadeverkställighet. Avaktuell procent en

eller sådagligennarkotika gottanvänteller på sätt somgånger annat
dagligen. -

anstaltiplaceratsdem öppenredovisningföljerNedan somaven
ochförsta gångenfängelse föriintagnadetillmed hänsyndels varom

narkotikamissbrukbelastningfaktorerolikatillmed hänsyndels som
tidigarevidavvikitellertidstilläggdisciplinäramisskötsamhetoch

fängelsevistelser.
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Initialplacering efter strajjftid och belastning

Öppenplacerade

Antal %

Förstagângare
narkotikamissbruk 3039 77

Förstagångare
narkotikamissbruk 6 l 5 40

Fängelseerfaren
narkotikamissbruk 35 60

Fängelseerfaren
narkotikamissbruk 46 67

Fängelseerfaren
narkotikamissbruk
skötsam 24 50

Fängelseerfaren
narkotikamissbruk

skötsam l5 20

För med fängelseerfarenhet, narkotikamissbruk ochen person
skötsam saknades uppgift anstaltstypom

Narkotikamissbrukare placerades i högre grad slutet jämfört med icke
narkotikamissbrukare placerades i högreöppet grad. Inga signifi-som
kanta skillnader förelåg beträffande slutenhetsgrad mellan förstagâng-

och de fängelseerfarenhetmed eller mellan dem misskött sigare som
vid tidigare vistelser och de gjort det.som

Närhetsprincipen

Fyrtioâtta frifotingar och övriga häktade. Både frifotingarprocent var
och häktade placerades i hög grad inom den kriminalvârdsregion där
vederbörande hemmahörande enligt länsadressen.var
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de bosattakriminalvârdsregion därinomAndel placerade var

regionregion UtomInom
%%

1585fotFri
684 lHäktad

Verkställigheten5.3.3

sysselsättningHuvudsaklig

sysselsättningenhuvudsakligaden67% arbetetredjedelFör varen
arbetekombinerathade 16verkställigheten. Dessutomunder procent

försysselsättninghuvudsakligbehandling. Studierellerstudiermed var
programverksamhetanordnadsärskildBehandling somprocent.en

Treförverkställigheteninnehåll ihuvudsakligt procent.enuppgavs
arbetspliktiga.procent var

sysselsättningHuvudsaklig

LångtidNormaltidKorttid
%%%

6076Arbete -
239Arbete behandlingel.studier+ -

3Studier --
3Behandling --

frigång 34och §Studier, program,

grundskole-gymnasienivâ eller30% studeradeTjugoen personer
AMU-utbildning.4% deltog iutbildning. Treideltog personerannan

i påverkansprogramvarit placerade16% hade motTolv personer
ellerRattfállanpåverkansprogrampedagogiskadeltagit imissbruk, typ

Totaltbrottsförebyggande kurs.genomgåttfärdighetsträning ellersocial
form pâver-eller någon41% deltagit i studierhade 28 avpersoner

strafftidsgruppemamellanskillnadersignifikantaIngakansprogram.
påverkansprogram.ellerdeltagande i studierbeträffandeförelåg
Åtta fort-hadehaft frigâng.15% hadeElva personerpersoner

avbrutit,hadefrigivningen. Trefrigáng vidfarande menpersoner
vistelse. Ingetpåbörjat § 34hadeavvikit. Enhadeingen person

rapporterades.avvikelseelleravbrott
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Psykisk och somatisk vård

Personalen bedömde 8% hade haft problematt sex personer av
psykiatrisk Tre erhöll någon form behandlandeart. insats;personer av

psykiatrisk slutenvårdad frivillighet, hade besökten genom en
psykiatrisk öppenvård och hade varit placerad vid psykiatrisken av-
delning inom kriminalvården. Ingen hade försökt begå självmord. En

hade varit intagen i somatisk slutenvård.person

Besök fritidsaktiviteteroch

Tjugoåtta 40% hade inte haft något besök av närstående-personer
vänanhörig under verkställigheten.

Besök under anstaltstiden

Korttid Normaltid Långtid
% % %

besök 38 43 -
Ett flera besök 62 57 100

Trettioåtta hade deltagit i organiserad fritidsaktivitet § 14procent
KvaL utanför anstalt. En hade avvikit.person

Permissioner

Totalt hade 58 inte haft permission någon underprocent typav
verkställigheten.

Sjuttioen hade inte haft någon regelbunden permission.procent
Nedan framgår antalet haft regelbunden eller särskild permis-som en
sion och antalet misskött permission uteblivande i de olikasom genom
strafftidsgrupperna.

Ett svarsbortfall 24% föreligger för särskild permission.stort
Siffrorna för särskild permission bör därför tolkas med försiktighet.
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permissionersärskildaochRegelbundna

LångtidNormaltid2NormaltidlKortid
%%%%

regelbundenIngen
112128permission

Regelbunden
795permission -

1Uteblivande ---

särskildIngen
l21527permission

Särskild
l 1lpermission --

1Uteblivande ---

Förflyttningar

till för-Skäleninitialanstalten.frånaldrigförflyttadesSjuttio procent
behand-administrativa,huvudsakiinitialanstaltenfrånflyttningar var

dis-förflyttades822medan llskäl, avandra procentellerlings-
skäl.ciplinära

verkställigheten.undergångnågonförflyttades inte69%flestaDe
förflyttningar,för 33svarade personersexvaravTjugotre personer

för-medeltalIgånger.tvåochtvå gånger treförflyttatshade personer
tillförhållandeoch ivarannan,totalt knappt0,44 gångerflyttades de

följande:enligtstrafftid

medeltalFörflyttningar i

fjärde0,29 nästanKorttidsdömda var
varannandrygt0,55Normaltidsdömda

1,00Långtidsdömda
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De intagnas flöden i anstaltssystemet framgår enligt nedan.

antal procent
Frigivna från lokal- eller öppen anstalt -
aldrig förflyttade till högre nivå 67 89

Frigivna från lokal- eller öppen anstalt
någon gång förflyttade till högre nivå 6 8

Frigivna från häkte -
suttit hela tiden eller förflyttats dit 2 3

Summa 75 100

De 89 frigavs från lokal-procent eller öppen anstaltsom förflyttades
aldrig till högre nivå, vilket kan sägasen utgöra normalfallet. För 8

har uppståttnågonprocent störningtyp vilket resulteratav i en
förflyttning till högre nivâ.

Under verkställigheten förflyttades 11 15% dis-personer av
ciplinära skäl. De flesta normaltidsdömda 8.var

Misskötsamhet

Totalt hade 27 36% fått varning, disciplinärt tidstilläggpersoner eller
förflyttats disciplinärt under verkställigheten.

För totalt 7 9% hade olovlig frånvaropersoner noterats någon
gång under verkställigheten. Sex %8 hade avvikit direktpersoner
från anstalt. Ingen hade avvikit i samband med arbete utanför
anstalten, under transporträttegång eller från sjukhus.

Enrumsplacering

Nio 12% hade varit enrumsplaceradepersoner någon gång under
verkställigheten. Alla normaltidsdömda.utom I fall har § 20en var tre
KvaL tillämpats och i fall § 23.tre

Narkotika i anstalt

Tretton 17% hade befattat sig med narkotikapersoner för brukeget
under verkställigheten. I fallett hade smugglat inattangavs en person
droger för räkning. Tolv de huvudöverannans befattatav tagetsom
sig med narkotika normaltidsdömda. Av de 53 %var 71personer som
hade lämnat urinprov lämnade 22 42% positivt eller fleraprov en
gånger. Dock framgår varit positivt vid intagningenprovet iom
anstalt, efter permission ietc.
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anstaltVåld i

undermedintagenvåldför fysisktblivithadeEn utsatt avperson
personal.våldfysisktbrukathadeverkställigheten. Ingen mot

Frigivningen5.3.4

frigivningenvidsituationSocial

arbetslösa.49% varithade 36fängelseiintagningenVid personer
hadedessaarbete. Av30%22frigivningenInför utanpersonervar

%8Sexintagningen.vidarbetevaritäven personer17 utanpersoner
ellertillfälligt arbeteintagningen avvidsysselsattavarithadesom

frigivningen.vidarbetslösastudier var
19förenligt nedanfängelsetidenunderförändratshadeSituationen

hadesynnerhetIintagningen.vidarbetslösavarit53% dem somav
19deförbättrats 11normaltidsdömdadeförsituationen avpersoner

normaltidsgruppen.tillhörde

%4717arbetslösaFortfarande

arbeteStadigvarande -
%145arbeteTillfälligt
%31arbeteSkyddat
%145Utbildning
%31vårdUnder
%31Pension

17%Övrigt 6

100%36Summa

någonintearbetslösa26% demhadefrigivningenVid som varavsex
arbetsförmedlingskontakt.etablerad

jämfört medförändratsinteförsörjningskällanhadeFör 64 procent
intagningsåväl vidförsörjningenhuvudsakligaintagningen. Denföre

följande:vid frigivning varsom

frigivningenefterochförsörjningskälla föreHuvudsaklig

FrigivningIntagning
%%
3625Socialbidrag

i 2932Arbete akassa
710Anhöriga
117Studiemedel
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Vid tiden för intagningen i fängelse hade angivits fyraatt personer
5% inte hade någon försörjningskälla. Inför frigivningen hade en

ingen uppgiven försörjning.person
Vid frigivningen 4% försörjningspliktigatrevar personer mot

barn. Ingen dem hade stadigvarande arbete.av ett
Vid intagningen saknade sju 9% bostad. Inför frigiv-personer

ningen fyra %5 bostadslösa. Av dessa hadevar personer tre personer
även varit bostad vid intagningen,utan vilket betyder boendesitua-att
tionen förbättrats något för fyra dock huvudsakligenprocent, genom
tillfälliga bostäder.

För 99 hade inte situationen förändratsprocent beträffande sociala
relationer inför frigivningen. De levde huvudsakligen i följande
konstellation både vid intagningen och frigivningen:

Relationer före och efter frigivningen

Intagning Frigivning
% %

Sambo gift 7 8
Sambo barn 4m 4
Ensam 53 53

Övervakning vid frigivningen

Sjuttio föremål för övervakning vid frigivningen,procent antingenvar
på grund Villkorlig frigivning eller på grund skyddstillsyn.av av
Fördelningen i de strafftidsgrupperna framgår enligttre nedan:

Korttidsdömda %44
Normaltidsdömda 90 %
Lángtidsdömda %100

5.4 Narkotikamissbrukare

5.4.1 Bakgrund

Antal, strafftid, kön, ålder och medborgarskap

Med narkotikamissbrukare den frigivne, enligt föratt personalenavses
kända uppgifter, missbrukat narkotika under det året föresenaste
aktuellt frihetsberövande.
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428definitionmed dennamånad 1992 frigavsUnder oktober
därmed 38Narkotikamissbrukarnanarkotikamissbrukare. utgörintagna

samtliga frigivna.procent av
fängelsemånaderstvå26% till högstdömdade 428 lllAv var

68% från290frigavsnarkotikamissbrukarnakorttidsdömda. Av ett
tvâ årkortaremånader änfängelsestraff tvåän menvar mersom

fängelse två årtilldömda6%Ytterligare 27normaltidsdömda. var
25narkotikamissbrukarna är428långtidsdömda. deAveller däröver

6%.kvinnor

Åldersfördelning

LångtidNormaltidKorttidSamtliga
%%%%

3 43under 20 år -
2644434320-29 år
5239394030-39 år
15lll l11år40-49
724350-59 år

0.310.5äldre60 år -

längtidsdömda31 år. Denarkotikamissbrukarna ärförMedianåldern
grupper.övrigaäldre änvar

och 8svenska medborgare84samtliga procentAv varprocentvar
Övriga utomnordiskanordiskt land.medborgare i något annat var

medborgare.

Medborgarskap

LångtidKorttid NormaltidSamtliga
%%%%

81838584Sverige
Övr ll878Norden

4Övr 424Europa
4454EuropaUtom

huvudbrottAktuellt

inarkomanernafördomaktuellihuvudbrotten varvanligasteDe
13%, be-narkotikabrott38%,tillgreppsbrottordningnämnd

sigskiljerHuvudbrottsbilden10%.våldsbrott12% ochdrägeribrott
narkoti-korttidsdömdadeFörstrafftidsgrupperna.olikademellanåt
27%,tillgreppsbrotthuvudbrottenvanligastedekamissbrukarna var
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trafiknykterhetsbrott 18%, övriga trafikbrott 18% och våldsbrott
14%. För de normaltidsdömda tillgreppsbrott 45% detvar van-
ligaste huvudbrottet följt bedrägeribrott 15%, narkotikabrottav
14% och brott allmänhet och 9% för de långtidsdöm-mot stat samt
da narkotikabrott 30%, rån inklusive rån 26%, tillgreppsbrottgrovt
15% och övriga brott 15%.

Genom använda huvudbrott framgår endast det allvarligasteatt
brottet i verkställigheten. För trañknykterhetsbrott och narkotikabrott
redovisas här den totala förekomsten.

Trafiknykterhetsbrott huvudbrott hos 5 samtliga,procentvar av
medan det förekom brottsrubricering hos 18 dvs hossom procent,

femtenästan narkotikamissbrukare. För narkotikabrott ärvar motsva-
rande andelar 13 och 32 dvs narkotikabrottförseelse förekomprocent,
hos tredje.nästan l tabellerna visas huvudbrott respektive före-var
komst i de strafftidsgrupperna.tre

Trafiknykterhetsbrott huvudbrott och förekomst-

Korttid Normaltid Långtid
% % %

Huvudbrott 8l l -
Förekomst 30 14 l 1

Narkotikabrott huvudbrott och förekomst-

Korttid Normaltid Långtid
% % %

Huvudbrott 6 14 30
Förekomst 23 33 48

Tidigare kriminalvårdserfarenhet

Nio samtliga hade inte avtjänat fängelsevarken ellerprocent av
frivårdsverkställighet tidigare fem föreår aktuell anstaltsverkställig-
hets början. Cirka femtedel 18% hade varit föremål enbart fören
frivård. Enbart fängelsebelastning frivârdsverkställighet gällde förutan
23 samtliga medan övriga 50 hade erfarenhetprocent av procent av
både fängelse och skyddstillsyn. Det betyder 75nästanatt procent
tidigare hade varit intagna i anstalt. Belastningen tidigare kriminal-av
vårdspåföljder visas nedan för strafftidsgrupperna.tre
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kriminalvårdserfarenhetTidigare

LångtidNormaltidKorttid
% %%

198påföljd 10Ingen
i 14 11frivård 29Enbart

3324fängelse 17Enbart
3754och frivârd 44fängelseBåde

Skolutbildning

förredovisades 15grundskolafolk- ellerAvbruten procent av
för 20redovisadesgrundskolenivâFullföljd utbildningsamtliga. över

Motsvarandeyrkesutbildning.gymnasialavsågdärprocent, merparten
respektive normaltids-för225för korttidsgruppenandelar procent,är

respektivelângtidsgruppen 7och för16respektive15 procentgruppen
återfinner högstlångtidsgruppensåledes iDet är44 procent. man

grundskolenivå.utbildningmed avslutad överandel

situationSocial

före denarbetestadigvarandehadenarkomanernaSex procent av
arbete. Somtillfälligt6ytterligareanstaltsvistelsen ochaktuella procent

pensionhadeYtterligare 13redovisades 66arbetslösa procentprocent.
pensionsutredning.understodeller

frihetsberävandetföremånadenSysselsättning senaste

LångtidNormaltidKorttid
%%%

2247Stadigvarande arbete
1564Tillfälligt arbete
71314Pension

526961Arbetslös

försocialhjälp 47 procentförsörjningskällahuvudsakligSom uppgavs
korttidsgruppenförsörjning. Förheltsaknadesamtliga. Tio procentav

normaltidsgruppenförrespektive 7siffror 43 procent,motsvarandevar
7respektive33långtidsgruppenoch förrespektive49 11 procent

procent.
börjananstaltstidensvidbostadslösasamtligaTjugo procent varav

57Förbostadslösningar.tillfälligahadeytterligare 21och procent
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fanns stadigvarande bostad. Två intagna förprocent procenten var
vård.

Bostadssituation månaden före frihetsberövandesenaste

Korttid Normaltid Lângtid
% % %

Bostadslös 13 22 26
Tillfällig bostad 20 22 19
Stadigvarande bostad 64 55 52

förIntagen vård 4 1 4

Sextioen samtliga narkomaner ensamstående, medan 28procent av var
Övrigasambo eller gifta med eller barn. levde iprocent utanvar

form relation. Relationsmönstret skiljer sig något mellanannan av
strafftidsgrupperna. Högsta andelen ensamstående återfanns i långtids-

78%. korttidsgruppenI fanns högsta andelen levde igruppen som
parrelation med eller 34%.barnutan

Drogmissbruk

Med missbruk dels den narkotikaklassificering avseende aktuelltavses
narkotikamissbruk senaste två månaderna i frihet i anslut-görssom
ning till intagningen i anstalt, dels användning narkotika ochav

Ävenalkohol det året före intagning. uppgifter tid i miss-senaste om
bruk redovisas.

Åttioåtta samtliga bedömdes ha aktuellt narkotika-procent ettav
missbruk; 59 narkotikamissbrukare och 29procent procentsom grava

narkotikamissbrukare. Samtliga har definition missbrukatsom per
under de 12 månaderna. Hälften bedömdes injektionsmiss-senaste vara
brukare. Trettionio narkotikamissbrukarna har använtprocent av
narkotika i högst 5 år, 21 mellan 6-10 år och 40 iprocent procent mer

10 år.än

Narkotikamissbruk före frihetsberövandet

Korttid Normaltid Långtid
% % %

Inom två månaderna 88 89 81senaste
Inom året 100 lOO 100senaste
Injektionsmissbrukare 39 55 40
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43% hadeochlångtidsgruppen använti normal-andelEn högre
27%.korttidsdömdadejämfört medtio år,inarkotika änmer
missbrukarebedömdesnarkomanersamtligaCa 58 varaprocent av

förandelarmotsvarandestrafftidsgruppernaalkohol. I de tre varav
föroch60normaltidsgruppenför57korttidsgruppen procentprocent,

52lángtidsgruppen procent.
alkoholmissbrukat30haralkoholmissbrukaresamtligaAv procent

10 år.ioch 47 änårmellan 6-10år, 23i högst 5 procent merprocent
behandlingerhållit49narkotikamissbrukare harsamtliga procentAv

kriminalvården,utanförpoliklinisktinstitution ellermissbruk påför
Motsvarandefrihetsberövande.aktuelltförefem årendeunder senaste

normaltidsdömda 48för48korttidsdömdaförandel procent,var
långtidsdömda 54föroch procent.procent

hälsotillståndPsykiskt

femunder deintagnedenhälsotillstånd senastepsykisktMed omavses
frivilligvård,psykiatrisktvångsvård,psykiatriskföraktuellvaritåren

aktuell7-undersökning i§självmordsförsök,öppenvård,psykiatrisk
aktuelleller itidigareundersökningrättspsykiatrisktidigare,ellerdom

vård.psykiatrisktill slutendömdvaritellerdom
sluten-psykiatriskföremål förvaritniohadesamtligaAv procent

ytterligareharfrivillighet. Dessutomellertvångvård sexgenom
öppenvård.psykiatriskförföremålvaritprocent

§ 7-föregåsvanligtvisundersökning vilkenRättspsykiatrisk av
omfattatfem årendeundergång trenågonharundersökning senaste

under7-undersökning harEnbart §narkomanerna. sammaprocent av
13totaltdvstioomfattat procentdessutomtidsperiod avprocent, ca

aktuella domenanslutning till denl treundersökts.har vargruppen
l% hadeundersökta. iTrerättspsykiatriskt%intagna l gruppen

vård.psykiatrisktill slutendömtstidigaregångnågon

Differentieringen5.4.2

Inledning

tillförhållandeiinitialplaceradesintagnaredovisas hur deavsnittetI
tillläggerplaceringsmönstret, närbeskrivsstrafftiden. Dessutom man

fängelseerfarenhet,tidigaresåsomintagna,defaktorerandra som avser
narkotika-aktuelltfängelsevistelserunder tidigaremisskötsamhet samt

misskötsamhetochfängelseerfarenhettidigareMedmissbruk. avses
början.anstaltsvistelsensaktuelladenfem år föreförhållandena

undergångnågonintagnedendefinierasMisskötsamhet attsom
be-disciplinärtblivitochelleranstaltavvikit frånfemårsperioden
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straffad enligt § 47:2 KvaL sk tidstillägg. Med narkotikamissbruk
den intagnes narkotikaklassificering enligtavses behandlingsjournalen.

Avsnittet innehåller också beskrivning hur närhetsprincipenen av
tilllämpats vid initialplaceringen. I beskrivningen jämförs de intagnas
hemvist i förhållande till placering inom eller den kriminalvårds-utom
region där de bosattaär enligt adressen i domen.

För knyta till den ettårsgräns,att i Lag kriminalvårdan isom om
anstalt utgångspunkt för placering i riks- elleranges lokalanstalt,som
har här normaltidsdömda delats i två undergrupper.gruppen Den
första omfattar dem har högst års fängelsegruppen nonntidl,ettsom
den andra dem har över års fängelse normtid2.gruppen ettsom

Initialplacering

Med initialplacering här den anstaltstyp där den intagne förstavses
placerades, antingen efter ha varit häktad eller själv inställtatt sig på
anstalt. Av samtliga narkotikamissbrukare intogs 35 på öppenprocent
anstalt, 54 på sluten lokalanstalt ochprocent elva på slutenprocent
riksanstalt.

Initialplacering efter strajiid

Korttid Normtidl Normtid2 Långtid
% % % %

Öppen anstalt 59 34 12 4
Sluten lokal 36 59 79 26
Sluten riks 6 7 9 70

Tabellen visar andelen öppenplaceradeatt minskar i och med straff-att
tidens längd ökar. strafftiden dockär inte den enda faktor som
påverkar beslut anstaltsplacering. Nedan visasom fördelning ien
öppen och sluten placering, efter antal bakgrundsfaktoreratt ett lagts
till strafftiden.

Intagnas bakgrund i förhållande till initialplacering

För förenkla framställningenatt har skapats antal delgrupper deett av
intagna med olika belastning. Därefter redovisas andelen av gruppen

erhåller öppen anstaltsplacering.som Om uppgift saknas i någon bak-
grundsvariabel för intagen, betraktas denne bortfallen i dennasom
analys totalt bortfall43 intagna. Observera med narkotikamiss-att
bruk i tabellen missbruk två månaderna föreavses frihets-senaste
berövandet.
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strajjiid belastningefter ochinitialplacering

LångtidNonntid2NormtidlKorttid
öppenplaceradeoch andelAntal

026702fängelsetidigare -
narkotikamissbruk

062915473339fängelsetidigare
%% 3285narkotikamissbruk

fängelseTidigare
024 1046skötsam -

narkotikamissbruk

fängelseTidigare
0821028671732skötsam

%42%53narkotikamissbrukare

fängelseTidigare
0 1034 ll24skötsam

narkotikamissbruk

fängelseTidigare
172341983320skötsam

%23narkotikamissbrukare

här måstetolkningenfå, varförflera delgrupper äriAntalet personer
dockpekarSammanställningenförsiktighet. attvissmedgöras

initialplacering. Omvidslutenhetsgradenpåverkarbelastningtidigare
minstbelastadedeharförstrafftidsgrupp sigvarje tyngststuderarman

tillnormalfallet lederibelastningarfåöppenplaceringar medanandel
slutenplaceringoftasterhållerstrafftiderlångaöppenplacering. De med

inte låtervarför slutsatsernastrafftiden,grund den långaenbart av
dennaappliceras påsig grupp.

Närhetsprincipen

beslutfrifotingar42narkotikamissbrukaresamtliga procent omAv var
frihets-varithadeövrigaochregionledninganstaltsplacering tas av

initialplaceringbeslut tashäktade efter domenberövade avom
inom den72placeradesfrifotingarsamtliga procenthäkteschef. Av

placerades 77häktadedeAvbosatta.kriminalvárdsregion där de var
regionen.deninomprocent egna
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Av de korttidsdömda 81 frifotingar. Motsvarande förprocentvar
normtidl 2män lår 34 fört normtid2 lår 2årprocent,var t
ll föroch lángtidsdömda llprocent procent.

Andel placerade inom kriminalvârdsregion där de bosattavar

Korttid Normtidl Normtid2 Långtid
% % % %

Fri fot 69 77 67 33
Häktad 84 76 8 1 54

5.4.3 Verkställigheten

Huvudsaklig sysselsättning under anstaltstiden

Arbete den dominerandeär sysselsättningen under anstaltstiden. Av
samtliga har 58 haft arbete huvudsaklig sysselsättning.procent som
Dessutom har 14 kombinerat arbete med studier eller be-procent
handling. Nio har inte varit arbetspliktiga. Studierprocent huvud-var
saklig sysselsättning för fyra Behandling särskilt anordnadprocent.
programverksamhet huvudsakligt verkställighetsinnehâll harsom

två samtliga.avsett procent av

Huvudsaklig sysselsättning under anstaltstiden

Korttid Normaltid Lángtid
% % %

Arbete 58 60 50
Arbete studierbehandling+ 6 16 27

arbetsplikti 13 8 8g
Studier 3 5 -
Behandling 4 1 8

Studier, frigång och § 34program,

Fem har deltagit i grundskolestudier motsvarandeprocent årskurs 1-6,
11 har deltagit i grundskolestudier årskursprocent 7-9 och två procent
har deltagit i gymnasiala studier. Därutöver har fem deltagitprocent
i andra teoretiska studieformer.

Om hänsyn till vissa intagna deltagit i fleratar studie-attman av
nivâerna, betyder det 20 har deltagit i någon formatt procentca av
studier under anstaltstiden och övriga 80 inte. Om jämförprocent man
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bland destudiedeltagandet störststrafftidsgruppernamellan de ärtre
% ochlångtidsdömda 15debland24%,normaltidsdömda störstnäst

1%.korttidsdömda 1bland deminst
exempelvisyrkesutbildning,deltagit isamtliga harTre procent av

8 %.lângtidsdömda störstdeltagandet iAMU-kurser. Här är gruppen
strafftidendelar13% avtjänatnarkomaner har 54samtligaAv av
deltagit iharfemanstalt. Knapptavdelning pådrogfrivid procent
deltagit iharRattfällan,inriktad kurs t.expedagogiskt procentsex

och tvåfärdighetsträningsocialpåverkanskurspedagogisk ex.annan
Brott-verksamhet,brottsförebyggandedeltagit ihar t.ex.procent

vissatillhänsynpå sätt attOmfällan. tarovansamma somman
19framfårprogramverksamheterna,i flera attdeltagitintagna manav

underpåverkansprogramstrukturerati någotdeltagitharprocent
det. Merinte gjort änövriga 81medananstaltstiden procent en

verksamhet,deltagit i någonlångtidsdömda har36% detredjedel av
korttidsdöm-deochnormaltidsdömda llde procent21 avprocent av

da.

anstaltstidenunderpåverkansprogramDeltagande i

LångtidNormaltidKorttid
%%%

31153avdelningDrogfri
438Pedagogisk kurs

1282färdighetsträningSocial
421Brottsförebyggande kurs

aktiviteterovannämndasamtligaanalys påsamladOm gör enman
pedago-avdelning,drogfristudier,yrkesinriktadestudier,teoretiska

denbrottsförebyggande kursfärdighetsträning,socialgisk kurs, ger
harsamtliga34%narkotikamissbrukarna139vid handen avatt av

i dedeltagandeFördelningenaktiviteterna.i minstdeltagit aven av
normal-förkorttidsdömda 25förstrafftidsgrupperna procent,olika är

långtidsdömda 52förochtidsdömda 36 procent.procent
anstaltstiden.6% under24 intagnabeviljats för totaltharFrigång

för 42misskötsamhetavbrutits på grund procenthadeFrigången avav
frigivnings-vidfortfarandepågickFrigångenpåbörjat.dem som

påbörjat frigång.dem60för drygttidpunkten procent somav
för 39totaltbeviljadesKvaL§ 34utanför anstalt enligtVistelse

§ 34-Avbruten34-vistelser.§beviljades tvåfyra intagna9% varav
Avbrottbeviljats.intagna46% deför 18noteradesvistelse somav

narkotikamiss-Föranledning.misskötsamhetske trekan utan som
vistelsen.avbrutnadenbrukare återupptogs
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Besök och fritidsaktiviteter under anstaltstiden

Under anstaltstiden har hälften 46%nästan haft besök av någon när-
ståendevänanhörig. demAv haft besök har 35 fåttprocentsom ett
besök och övriga fleratvå eller besök.

Besök under anstaltstiden

Korttid Normaltid Långtid
% % %

besök 60 54 23
Ett el. flera besök 40 46 77

Nästan tredjedel 32% samtliga har deltagit i organiserad fritids-en av
aktivitet utanför anstalt § 14 KvaL under verkställigheten. demAv

deltagit fritidsaktiviteti anstalt har totalt två intagna 2%utomsom
avvikit.

Permissioner

Sextiofyra narkotikamissbrukarna har inte haft permissionprocent av
någon Motsvarande andelar i de strafftidsgruppema förtyp. ärtreav

korttidsdömda 89 för normaltidsdömda 60 förochprocent, procent
långtidsdömda 7 procent.

315 intagna 77% har inte haft någon regelbunden permission.
Minst regelbunden permission har beviljats 94 samtliga intagnaen av
23% under anstaltstiden. dessaAv har 31 misskött sig genom
uteblivande 33%.

Regelbundna permissioner och uteblivanden

NormaltidKorttid Långtid
% % %

Andel haftsom
regelbunden permission 7 24 77
Andel dessa någonav som
gång uteblivit 29 31 40-

Sjuttiotre har inte haft någon särskild permission. demAvprocent
beviljats minst särskild permission har 15 misskött sigsom procenten

någon gång uteblivande.genom
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uteblivandenochpermissionerSärskilda

LångtidNormaltidKorttid
%%%

haftAndel som
90297permissionsärskild

någondessaAndel somav
111614uteblivitgång

Förflyttningar

initialanstalten.frånaldrigförflyttadessamtligaSextiosex procent av
58normaltidsdömdaförandelen 78korttidsdömda procent,För var
tillskäletvanligasteDetlångtidsdömda 22föroch procent.procent

anstal-skäl bladministrativakorttidsdömdaför deförflyttning avar
38% vardera. Förskäldisciplinäraochsemesterstängningarternas

de48%. Förvanligastskäldisciplinäranormaltidsdömdade var
verkställig-fortsattaskälet detvanligastedetlångtidsdömda var

skäl.eller annatbehandlinghetsinnehållet
korttidsdömdaför de lllägdeförflyttningarSammanlagt 35 rum

genomsnittikorttidsintagenbetyderDetnarkotikamissbrukarna. att en
pånormaltidsdömda hartredje. Degånger var0.32förflyttats

hälftendrygtgångergenomsnitt 0.57iförflyttatsmotsvarande sätt
Observeraförflyttats 2.1 gånger.genomsnittlångtidsdömdaidemedan

anstalt inteförstahäktad tillförförflyttninginitialeventuell enatt
uppgifternaimedräknats ovan.

frigivits frånharnarkotikamissbrukaresamtligaSjuttiosju procent av
varithagångnågonriksanstaltellerlokalanstalt öppen utan att

initialanstalten.anstaltsluten ännivå merhögreförflyttade till en
någonanstaltstyper,ovannämndafrånfrigivitsharTolv menprocent

initialanstalten.anstaltstyp änslutenförflyttade tillblivitgång en mer
grundpåÅtta antingenriksanstalt,slutenfrigivits frånhar avprocent

tvåtiden. Drygthela procentsuttit därellerförflyttade ditblivitdeatt
för-blivithaefterellerdirektantingenfrån häkte, attfrigivitshar

flyttade.
gångnågonharnarkotikamissbrukaresamtliga25Drygt procent av

andelenskäl. Lägstadisciplinäraanstaltstiden förflyttatsunder av
Andelen12%.korttidsdömdabland definnsförflyttningarsådana

långtidsdömda 33bland deoch30normaltidsdömda ärbland procent
procent.
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Misskötsamhet

Med misskötsamhet här varning och disciplinära tidstillägg enligtavses
§ 47 KvaL rymning och andra avvikelser.samt

Varning enligt § 47 KvaL har tilldelats 30 de intagna. Iprocent av
korttidsgruppen har elva tilldelats varning, i normaltidsgruppenprocent
35 och i långtidsgruppen 44procent procent.

Sammanlagt 30 har fått disciplinärt tidstillägg, lägstaprocent
andelen i korttidsgruppen 11%. I normaltidsgruppen har 36 procent
bestraffats detta och i långtidsgruppensätt 42 procent.

Om på de disciplinära åtgärdernasammantaget varning,man ser tre
tidstillägg och förflyttning disciplinära skäl, har 196 intagna 47%av
varit föremål för något eller flera dessa förfaranden. I korttids-av

det 23 21%, i normaltidsgruppen 156 55% och igruppen var
långtidsgruppen 17 65%.

Av de 428 narkomanerna hade 38 9% någon gång direkt frånrymt
anstalt. korttidsgruppenI hade 5%, i normaltidsgruppen 30rymtsex
10% och i långtidsgruppen två %.7 Totalt hade intagen avvikiten
från arbete utanför anstalt, ingen från eller rättegång,transport en
under sjukhusvistelse och från vistelse anstalt för fritids-utomsex
ändamål § 14:2 KvaL.

Enrumsplacering

Fyrtiosju samtliga 11% har någon någon varit placerade iav ennim,
antingen begäran eller på grund indisciplinärt uppförande.egen av
För 13 intagna har § 20:1 KvaL tillämpats, för två intagna § 20:2,
för nio intagna § 23. §18 har tillämpats i fall.10

Narkotika i anstalt

34 samtliga har befattat sig medprocent narkotika för brukav eget
under verkställighetstiden. Sju intagna har med sigägnaertappats att

försökinsmuggling narkotika.av
Urinprov för kontroll narkotika har tagits på 392 samtligaav av

92%. För 231 dem 60 % har urinprov utfallit med positivtav
resultat minst gång.en
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narkotikakontrollochnarkotikamedBefattning

LångtidNormaltidKorttid
%%%

narkotikamedBefattning
404811brukför eget

969485urinprovLämnat

har 70korttidsgruppen procentiurinprovlämnatde intagnaAv som
och i58normaltidsgruppeni procentgång,minstpositivavarit en

46långtidsgruppen procent.

vårdsomatiskPsykisk och

haftharintagnade13bedömthar procentPersonalen att avca
anstaltsvistelsen. Iunderpsykologiskpsykiatrisk naturproblem av

14normaltidsgruppeniandel sjudenna procent,korttidsgruppen var
tredjedelDrygt27långtidsgruppeni avoch procent. enprocent

varitanstaltsvistelsenunderuppgivits, harproblemdärsamtliga
öppenvård ellersjukhusvârd,psykiatriskvårdinsatserförföremål

kriminalvården.vårdavdelning inompsykiatriskpåplacerad
sjukhussomatisktinlagdavaritharsamtligaTre procent av

verkställighetstiden.underanstaltenutanför

Våld i anstalt

våldfysisktförblivitsamtliga har%3 utsatta avintagnaElva av
%intagna 1Beträffande fyraanstaltstiden. uppgavsundermedintagna

fallvåld. Iförmedintagna attandra ett enangavsde har utsattatt
för våld.personalintagen utsatt

Frigivning5.4.4

situationSocial

Införarbetslösa.66%278i fängelseintagningenVid personervar
146hadedessaAvarbete.39%165frigivningen utanpersonervar

narkotikamissbrukare ävensamtligatredjedeldrygt avenpersoner
113såledeshadefrigivningenVidintagningen.vidarbetevarit utan

hadeNittonsysselsättning.form somnågon personer,intagnafler av
studier,elleri arbeteflestadeintagningenvid varsysselsattavarit

frigivningen.vidarbetslösadock
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Situationen för de 278 arbetslösa vid intagningen såg påsom var ut
följande vid frigivningen.sätt

Fortfarande arbetslösa 146 %53
stadigvarande arbete 19 7%
Tillfälligt arbete 22 8%
Skyddat arbete 8 3 %
Utbildning 28 %10
Under vård 20 %7
Pension 15 %5
Övrigt 20 7%

Summa 278 100%

Situationen hade således förändrats för 132 intagna 47% de arbets-av
lösa till någon form ordnad sysselsättning.av

Vid frigivningen hade 56 dem arbetslösa inteprocent av som var
någon etablerad arbetsförmedlingskontakt.

Det huvudsakliga försörjasättet sig hade inte förändrats för 68att
narkotikamissbrukarna vid jämförelseprocent mellan före intagningav

och efter frigivning.

Huvudsaklig försörjningskälla före och efter verkställigheten

Arbete Socialbidrag Pension Studiemedel
A-kassa Sjukbidr. AMS-bidr.

% % % %

Före 16 47 14 2
Efter 16 49 14 6

Vid tiden för intagningen i fängelse hade angivits 41att personer
10% inte hade någon försörjningskälla. Inför frigivningen sjönk
siffran till 12 %.3 Försörjning arbete eller arbetslös-personer genom
hetskassa i oförändrad, medan det för några flerstort settvar angavs
försörjning studiebidragsmedel. Nästan hälften, såväl vidgenom
intagning vid frigivning, levde på sociala bidrag.som

Vid frigivningen 131 32% försörjningspliktigavar personer mot
bam. Av dessa hade tredjedel 14% stadigvarande arbete.etten

Bostadssituationen oförändrad för 72 de intagnaprocentvar av om
jämför före och efter intagningen. För knappt 60man procent av

narkotikamissbrukarna har uppgivits de disponerar stadigvarandeatt en
bostad.

Vid intagningen saknade 84 20% bostad. Inför frigiv-personer
ningen 40 10% bostadslösa. dessaAv hade 30var personer personer
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situationenbetydervilketvid intagningen,varit bostad attäven utan
förbättrats något.bostadslösaför de

förändratssamlevnadsformerbeträffandeinte situationenhadeI stort
såväl vidensamståendetredjedelar85%. Cirka tvâflestaför de var

25medan drygtvid frigivningenintagningen procent samman-varsom
gifta.ellerboende

Övervakning frigivningenefter

påantingenfrigivningen,efterövervakningunderståkanintagnaDe
skyddstillsynsdomfrigivning ellerVillkorliggrund somgenom enav

stod 40narkotikamissbrukarnakorttidsdömdadeparallellt. Avlöper
och93normaltidsdömdadeövervakning, procentunder avprocent av

lángtidsdömda 96de procent.

kvinnligVåld5.5 partnermot

Bakgrund5.5.1

medborgarskapålder ochstrafftid,Antal,

förhade dömtsfrigavs 821992 män ettmånadoktoberUnder som
verkstäl-aktuellaidenkap. 5-6 §§BrB 3misshandelsbrotteller flera
utgjordeDekvinnligriktadMisshandeln partner.ligheten. mot envar

hade varitmånad. Denämndaunderfrigavsallasju procent somav
strafftider.följandetilldömda

29%24Korttid
%6352Normaltid
%76Långtid

10082Summa

undermångafanns likadetbetydervilketår,Medianâldern 37 attvar
ålder.dennaöversom
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Ãldersfördelning

Samtliga Korttid Normaltid Lângtid
% % % %

under 20 år 1 2- -20-29 år 27 29 25 33
30-39 âr 32 38 29 33
40-49 âr 29 25 33 17
50-59 år 10 8 10 17
60 år äldre 1 2- -

Sjuttiosex svenska medborgare,procent och sju med-var procent
borgare i något nordiskt land. Två statslösa.annat Ovrigavar var
utomnordiska medborgare.

Medborgarskap

Korttid Normaltid Lángtid
% % %

Sverige 79 77 50
QvrNorden 10 17-
Qvr Europa 6 33-
Ovr 3l 8 -
Statslös 8 - -

Aktuellt huvudbrott

Den frekventa brottstypen huvudbrottmest våldsbrott.var

Våldsbrott 67 82%
Tillgreppsbrott 5 6%
Allmänhet och 3 4%stat
Bedrägeribrott 2 2%
Sexualbrott 1%l
Narkotikabrott 1 1%
Övriga 3 4%
Summa 82 100%

Den totala förekomsten trafiknykterhets- och narkotikabrott i aktuellav
verkställighet jämfört med huvudbrott framgår nedan.
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förekomstochnarkotikabrott-huvudbrottochTrajiknykterhets-

NarkotikabrottTrafiknykterhetsbrott
%%

1Huvudbrott -
l20Förekomst

kriminalvårdserfarenhetTidigare

frivárdsverkstäl-ellerfängelse-varken avtjänathadeFyrtiotre procent
början. Artonanstaltsverkställighetsaktuellförefem ârtidigarelighet

hade enbartfrivârd, 17föremål förvarit procenthade enbartprocent
frivárds-ochfängelse-hade både22fängelseerfarenhet och procent

erfarenhet.

kriminalvårdserfarenhetTidigare

LångtidNormaltidKorttid
%%%

173567påföljdIngen
171721Frivárd enbart
33214enbartFängelse
33278frivârdFängelse +

Skolutbildning

folk-grundskoleutbildning.sinavbrutithade16%Tretton personer
ellerfolk-utbildningavslutad över30% hadeTjugofyra enpersoner

gymnasial nivå.avsåggrundskolenivân, merparten

verkställighetaktuellföresituationSocial

anstaltsvistel-aktuelladenförearbetslösavarithadeFyrtioen procent
nioarbete,stadigvarande procenthafthade25 %fjärdedelEn ettsen.
niopensionsutredning och procentförföremålpensionerade ellervar

utbildning.undervar
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Sysselsättning månaden före frihetsberövandetsenaste

Korttid Normaltid Lângtid
% % %

stadigvarande arbete 35 23 -
Pension 13- -
Utbildning 13 8 -
Arbetslös 39 38 67

De försörjde sig i huvudsak arbetearbetslöshetskassa 42%,genom
socialbidrag 27%, studiemedel 9% och pension eller sjukbidrag
7%. Tre 4% hade ingen försörjningskälla.personer

Elva hade haft tillfällig bostad vidprocent anstaltstidens börjanen
och nio bostadslösa.procent var

Bostadssituation månaden före frihetsberövandetsenaste

Korttid Normaltid Längtid
% % %

stadigvarande 92 75 83
Tillfällig 4 15 -
Bostadslös 4 10 17

ÖvrigaNästan hälften 48% gifta eller sammanboende. levdevar
42% eller i relation 10%.ensamma en annan

Drogmissbruk

Med missbruk dels den narkotikaklassificering avseende aktuelltavses
narkotikamissbruk senaste två månaderna i frihet i anslut-görssom
ning till intagningen i anstalt, dels användning narkotika ochav

Ävenalkohol det föreâret intagning. uppgiftersenaste tid iom
missbruk redovisas.

Femton bedömdes ha aktuellt narkotikamissbruk;procent 10ett
hade injicerat eller flera gånger ellerprocent på sätt använten annat

narkotika dagligen eller så dagligen. Andelen ökar till 23gott som
hänsyn till uppgifter för deprocent 12 månaderna.tasom senaste

Cirka sju bedömdes injektionsmissbrukare. Tjugosexprocent vara
hade narkotikaanvänt i högst 5 âr,procent ytterligare 26 procent

mellan 6-10 âr och 47 i 10 år.änprocent mer
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frihetsberövandetNarkotikamissbruk före

LångtidNormaltidKorttid
%%%

tvåInom senaste
5017månaderna -
50294åretInom senaste
1710Injektionsmissbrukare -

under dealkoholmissbrukhaft senaste47% hadehälftenNästan ett
missbrukathadeFyrtiotvåintagningen.före procentmånaderna12

ioch 426-10 årmellan16 procent5 år,alkohol i högst merprocent
10 år.än

ellerinstitutions-antingenföremål förvarithadeTjugosex procent
under dekriminalvårdenutanfördrogmissbrukförvårdpoliklinisk

frihetsberövande.aktuelltföreårenfemsenaste

hälsotillståndPsykiskt

femdeunderintagnehälsotillstånd den senastepsykisktMed omavses
psykiatriskfrivilligvård,ellerpsykiatrisk tvångs-aktuell förvaritåren

rättspsykiat-ocheller7-undersökning§självmordsförsök,öppenvård,
dömd tillvaritellertidigareellerdomaktuelliundersökningrisk

vård.psykiatrisksluten
ellertvångslutenvårdatspsykiatriskthade9%Sju genompersoner
medkontakthaft5%fyrahadefrivillighet. Dessutom personer

Tvåför två.Självmordsförsököppenvård. personerpsykiatrisk angavs
hadeTjugofemvård.psykiatrisk procentslutendömda tillvarithade

verkställig-aktuelltillanslutningi7-undersökning§förföremålvarit
undersökning.rättspsykiatriskförtvåochtidigareellerhet personer

Differentieringen5.5.2

strafftidtillmed hänsyninitialplaceringdelsdifferentieringMed avses
tillhänsynmedinitialplaceringslutenhetsgrad, delsanstaltensoch

fängelsevis-tidigareundermisskötsamhetfängelseerfarenhet,tidigare
hur när-beskrivsDessutomnarkotikamissbruk.aktuelltochtelser

ochfrifotingarförinitialplaceringenvidtillämpatshetsprincipen
inomplaceringtillförhållandeijämförsdessaförHemvistenhäktade.

denhemvistMedkriminalvårdsregion. avseshemvistenseller utom
i domen.adressintagnes

för-misskötsamhetochfängelseerfarenhet avsestidigareMed
Misskötsamhetanstaltsvistelsens.aktuelladenår förefemhållandena
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definieras den intagne någon gång under femårsperiodenattsom
avvikit från anstalt ocheller blivit disciplinärt bestraffad enligt § 47:2
KvaL s.k. tidstillägg. Med narkotikamissbruk den intagnesavses
narkotikaklassificering enligt kriminalvårdens behandlingsjoumal.

För knyta till den ettårsgräns, i Lagatt kriminalvård ian som om
anstalt utgångsppunkt för placering i riks- eller lokalanstalt,anges som
har här normaltidsdömda delats i tvågruppen grupper.

Placering i anstaltssystemet

Domendomarna till fängelse innebar följande strafftider.

Korttid 24 29%
Normaltidl 47 %57
Normaltid2 5 6%
Lângtid 6 %7

Summa 82 100%

Initialplacering i kriminalvården efter strafftid och slutenhetsgrad
framgår nedan. Sextioåtta placerades i anstalt, 28öppenprocent

i sluten lokalanstalt och fyra i sluten riksanstalt.procent Deprocent
hade varit placerade vid 38 olika anstalter.

Initialplacering efter strafftid

Kortid Normaltidl Normaltid2 Långtid
% % % %

Öppen anstalt 21 34 l -
Sluten lokal 3 13 4 3
Sluten riks 3- - -

Summa 24 47 5 6

Intagnas bakgrund i förhållande till initialplacering

Femtio 61% förstagångsdömda till fängelse, medan 32personer var
hade erfarenhet tidigare fängelsevistelse. För 19% deav sex av
sistnämnda fanns uppgift misskötsamhet från tidigare fängelsevis-om
telser. Kriminalvårdens personal bedömde tolv %15 hadeatt personer
missbrukat narkotika under de två månaderna före aktuellsenaste
verkställighet. Av dessa hade 67 injicerat eller flera gångerprocent en
eller på narkotikasätt dagligenanvänt eller såannat dagligen.gott som
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anstaltplacerats iredovisning av dem öppenföljerNedan somen
och tillför första gångenintagna i fängelsetill dehänsynmed om var

misskötsamhetochnarkotikamissbrukbelastningfaktorerolika som
fängelsevistelser.tidigareavvikit vidtidstillägg ellerdisciplinära

efter belastningInitalplacering
Öppenplacerade

AndelAntal

Förstagångsdömd
823745narkotikamissbruk

Förstagângsdömd
5024narkotikamissbruk

Fängelseerfaren
711521narkotikamissbruk

Fängelsecrfaren
4025narkotikamissbruk

Fängelseerfaren
narkotikamissbruk

03misskötsamhet -

Fängelseerfaren
narkotikamissbruk

03misskötsamhet -

Närhetsprincipen

eftervarit häktadehadeövrigafrifotingar ochFyrtio procent var
kriminal-dengrad inomhögungefär likaplacerades iHäktadedomen.

frifotingar.hemmahörandevårdsregion de somvar

regionregion UtomInom

%2080 %Fri fot
%% 1387Häktad
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5.5.3 Verkställigheten

Huvudsaklig sysselsättning

För 71 arbete den huvudsakligaprocent sysselsättningen undervar
verkställigheten. Dessutom hade elva kombinerat arbete medprocent
studier. Studier huvudsaklig sysselsättning för femvar procent.
Behandling särskild anordnad programverksamhet huvud-som
sakligt innehåll för Sju inte arbets-uppgavs procent.en procent var
pliktiga.

Huvudsaklig sysselsättning

Korttid Normaltid Långtid
% % %

Arbete 75 69 67
Arbete studier 17 10 -
Studier 4 4 17
Behandling 2- -

Studier, frigång och § 34program,

Totalt fanns uppgift 14 18% studeradeatt på grundsko-om personer
lenivå eller deltog i utbildning. Tre 4% deltog iannan personer

ÅttaAMU-utbildning. 10% hade deltagit i påverkanspro-personer
Rattfällan, socialtyp fårdighetsträning,gram vistats på drogfri

avdelning eller deltagit i brottsförebyggande Totalt hade 21program.
27% deltagit i studierpersoner eller någon form pâverkanspro-av

En deltog i specielltgram. riktatperson dömda förmotprogram
misshandelsbrott.

Sju 9% hade haft frigång.personer Fem hade det fort-personer
farande vid frigivningen. En hade avbrutit. Ingen hade avvikit.person
Två 2% hade påbörjat §personer 34- vistelse. Båda avbröten
vistelsen och båda avvek.

Psykisk och somatisk vård

Personalen bedömde tio 13% hadeatt haft problempersoner av
psykologiskpsykiatrisk Fyra dem blev föremålart. för någon formav

behandlingsinsats. En hade psykiatriskav slutenvårdatsperson genom
tvång och hade varittre aktuella i öppenvård. Enpersoner hadeperson
dessutom varit intagen i psykavdelning inom kriminalvården. Ingen



3Bilaga6151993:76SOU

ivarit intagnahadesjälvmord. Fyrabegåförsökthade personer
slutenvård.somatisk

fritidsaktivteterochBesök

besökhaft något41% inte32hadeverkställighetenUnder personer
närstáendevänanhörig.av

anstaltstidenunderBesök

LångtidNormaltidKorttid
%%%

174733besök
835367besökEttflera

fritids-organiseraddeltagit ihade37%tredjedelNågot över en
avvek.anstalt. IngenutanförKvaL14§aktivitet

Permissioner

underpermissionhaft någoninte54% hadehälften typ avNågot över
regelbundenhaft någonhade inteSextionioverkställigheten. procent
permission.särskildhaft någonhade inteoch 64permission, procent
antaletpermission,haft någoninte somantaletframgårNedan som

missköttantaletochpermissionsärskildellerregelbunden somhaft en
strafftidsgruppema.fyrai deuteblivandepermission genom

permissionersärskildaochRegelbundna

LångtidNormaltid2NormaltidlKortid
%%%%

regelbundenIngen
223118permission

Regelbunden
43125permission

4Uteblivande --

särskildIngen
232618permission

Särskild
N174permission
2Uteblivande I--



Bilaga 3 616 SOU 1993:76

Förflyttningar

Sjuttio förflyttades aldrig frånprocent initialanstalten. Skälen till
förflyttningar från initialanstalt i huvudsak administrativa, be-var
handlings- eller andra skäl, medan 32 825 förflyttadesprocent av
disciplinära skäl.

Sjuttio förflyttades inte någonprocent gång under verkställigheten.
Tjugofem svarade för 41 förflyttningar. I medeltalpersoner för-
flyttades de våldsbrottsdömda 0.50 gånger var annan totalt, och i
förhållande till sin strafftid enligt följande.

Förflyttningar i medeltal

Korttid 13 var åttonde
Normaltid 0.52 var annan
Långtid 1.83

De intagnas flöden i anstaltssystemet framgår enligt nedan.

Antal %

Frigivna från lokalanstalt-
aldrig förflyttade till högre nivå 73 89

Frigivna från lokalanstalt-
nâgon gång förflyttade till högre nivå 7 9

Frigivna från sluten riksanstalt-
suttit hela tiden eller förflyttats dit 1 1

Frigivna från häkte-
suttit hela tiden eller förflyttats dit 1 1

De 89 frigavs från lokalanstalt,procent, förfyttadessom aldrig till en
högre nivå, vilket kan sägas utgöra normalfallet. Nio harprocent
förflyttats till högre nivå. Under verkställighetenen förflyttades elva

14% disciplinära skäl.personer av

Misskötsamhet

Totalt hade 18 22% fått varning, disciplinära tidstilläggpersoner
eller förflyttats disciplinärt under verkställigheten.

För totalt 12 15% hade olovlig frånvaro någonpersoner noterats
gång under verkställigheten. Tre 4% hade direkt frånpersoner rymt
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utanför anstalten,arbetesamband medhade avvikit ianstalt. Ingen
sjukhus.fråntransporträttegång ellerunder

Enrumsplacering

någon undergångenrumsplacerade5% varithadeFyra personer
och förtillämpats§ 20 KvaLintagna harFörverkställigheten. entre

18.§

Narkotika i anstalt

brukförnarkotikamedbefattat sig11% hade egetNio personer
förin drogersmugglathadeIngenverkställigheten.under person

urinprov66% lämnatde 54räkning. Av sompersonerannans
framgårDockflera gånger.ellerpositivt24%13lämnade prov en

permissionanstalt, efterintagningen ividpositivtvaritprovetom
etc.

Våld i anstalt

verkstäl-undermedintagenvåldfysisktförhadeEn utsatts avperson
förutsatt medintagnaandrahadeintagnafallI tvåligheten. attangavs

hadepersonal. Tvåvåldhade brukatvåld. Ingenfysiskt mot personer
Enmisshandelsbrottet.grundvåldfysisktför hotvarit avutsatta om

brottet.reaktion påmedintagnasgrundförflyttades avperson

Frigivningen5.5.4

situationSocial

arbetslösa.41% varit33fängelse hadeiintagningenVid personer
hadedessaarbete. Av37%frigivningen 30Inför utanpersonervar
6%intagningen. Femvidarbetevarit även25 personerutanpersoner

frigivningen.vidarbetslösavid intagningensysselsattavarit varsom
dem24%för 8fängelsetidenförändrats underhadeSituationen av

ordnadformtill någonintagningenvidarbetslösavarit avsom
sysselsättning.
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Fortfarande arbetslösa 25 %75

Stadigvarande arbete 1 %3
Tillfälligt arbete 1 3 %
Skyddat arbete - -
Utbildning 2 6 %
Under vård 2 6%
lfension - -
Ovrigt 2 %6

Summa 33 %100

Vid frigivningen hade 48% dem arbetslösa inte någonav som var
etablerad arbetsförmedlingskontakt.

För 75 hade försörjningskällan inte förändrats jämfört medprocent
intagningen. huvudsakligaDen försörjningskällan såväl vid intagning

vid frigivning följande.som var

Huvudsaklig försörjningskälla före och efter verkställigheten

Intagning Frigivning

Socialbidrag 27 % %31
Arbete A-kassa % %42 37
Pension Sjukbidrag % %7 l 1
Studiemedel %9 %10

Vid tiden för intagningen i fängelse hade angivits 4%att tre personer
inte hade någon försörjningskälla. Inför frigivningen hade två personer
ingen uppgiven försörjning.

Vid frigivningen 39 50% försörjningspliktiga motvar personer
barn. Totalt hade 28 dem med stadigvarande arbete.procent ettav

Vid intagningen sju 9% bostadslösa. Inför frigiv-var personer
ningen 5 6% bostad. Av dessa hade 3utanvar personer personer
varit bostad vid intagningen, vilket betyderäven boendesitua-utan att
tionen för 2 förbättrats något.procent

För 72 hade inte situationen förändrats beträffandeprocent sam-
levnadsformer inför frigivningen. Andelen ensamstående hade ökat vid
frigivningen och andelen sambogifta minskat.
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efter frigivningenföre ochRelationer

FrigivningIntagning

%% 2437giftSambo
10%13 %Sambogift barnm

%% 5442Ensam
4%4%barnEnsam m

Övervakning frigivningenefter

antingenfrigivningen,övervakning vidförföremålSextio procent var
skyddstillsynsdomfrigivning ellerVillkorliggrundpå engenomav

framgårstrafftidsgruppernadeFördelningen iparallellt.löpte tresom
nedan.enligt

%9Korttidsdömda
%Normaltidsdömda 81
%83Långtidsdömda

behandlingbrottsrelateradforn9% hade någonsjuFör avpersoner
frigivningen.efterplanerats

Sexualbrottsdömda5.6

Bakgrund5.6.1

medborgarskapålder ochstrafftid,Antal,

verkställthade17frigavs män ettmånad 1992oktoberUnder som
allautgjorde 1,4sexualbrott i domen. Destraff med procent somav
följandedömda tillvarithademånad. Denämndaunderfrigavs

strafftider.

%61Korttid
%539Normaltid
%417Långtid

%10017Summa

underfanns lika mångadetbetydervilketMedianåldern 45 år, attvar
denna ålder.översom
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Två hade utomnordiskt medborgarskap,ett övrigapersoner var
svenska medborgare.

verkställighetenHuvudbrott i

varHuvudbrottet för de flesta sexualbrott.ett

Sexualbrott 13 76%.
Våldsbrott 3 8 %1
Tillgreppsbrott 1 6%

Summa 17 100%

Två 12% hade förekomst trafikonykterhetsbrott i aktuellpersoner av
verkställighet. Ingen hade förekomst narkotikabrott.av

Tidigare kriminalvårdserfarenhet

Åttiotvå varkenhade avtjänat fängelse- eller frivårds-procent en en
verkställighet tidigare fem föreår aktuell anstaltsverkställighets
början. Arton hade både fängelse- och frivårdserfarenhet.procent

Skolutbildning

Ingen hade avbrutit sin folk-grundskoleutbildning. Fyra personer
24% hade avslutad utbildning grundskolenivån.överen

Social situation före aktuell verkställighet

Arton hade varit arbetslösa före den aktuellaprocent anstaltsvistelsen.
Femtionio hade haft stadigvarande arbete, ochprocent ett procentsex

pensionerade eller föremål för pensionsutredning. Ytterligarevar sex
hade varit intagna för vård.procent

De försörjde sig i huvudsak arbetearbetslöshetskassa 65 %,genom
saknadeoch socialbidrag 12%. Ingen försörjningskälla.

En hade haft tillfällig bostad vid anstaltstidens början, ochperson
Övrigabostadslös. hade haft stadigvarande bostaden person var

88%.
ÖvrigaEn tredjedel 35% gifta eller sammanboende. levde ivar

princip ensamma.

Drogmissbruk

Med missbruk dels den narkotikaklassificering avseende aktuelltavses
narkotikamissbruk senaste två månaderna i frihet igörs anslut-som
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narkotika ochanvändningdelsi anstalt,intagningentillning av
Även tid iuppgifterintagningen.föredet åretalkohol omsenaste

redovisas.missbruk
hade injiceratnarkotikamissbruk;aktuellthabedömdesEn ettperson

ellerdagligennarkotikaeller på använtflera gånger sätteller annaten
6-10 år.underpågåttMissbruket hadedagligen.så gott som

fyrahadeanstaltsvistelsenföremånaderna12deUnder senaste
missbrukethadetvåalkoholmissbruk. För%25 ett personerpersoner

eller6-10 årunderpågått mer.
polikli-ellerinstitutions-för antingenföremålhade varitTvå personer

deunderkriminalvårdenutanfördrogmissbruk senasteförvårdnisk
frihetsberövande.aktuelltförefem åren

hälsotillståndPsykiskt

intagne femunder dedenhälsotillstånd senastepsykisktMed omavses
psykiatriskfrivilligvård,ellerpsykiatrisk tvångs-aktuell förvaritåren

rättspsykiat-ocheller7-undersökningsjälvmordsförsök, §öppenvård,
dömd tillvaritellertidigaredom elleraktuellundersökning irisk

vård.psykiatrisksluten
Ytterli-frivillighet.person slutenvårdatspsykiatriskthadeEn genom

tvåöppenvård. Förpsykiatriskmedkontakthafthadepersonengare
till slutendömdvarithadesjälvmordsförsök. Ingenangavspersoner

för enbartföremålvarithade35%Sexpsykiatrisk vård. personer
brott. Ingentidigareellermed aktuelltsambandi7-undersökning§

undersökning.rättspsykiatriskgenomgåtthade

Differentiering5.6.1

strafftidtillhänsyninitialplacering meddelsdifferentieringMed avses
tillmed hänsyninitialplaceringslutenhetsgrad, delsanstaltensoch

fängelsevis-tidigareundermisskötsamhetfängelseerfarenhet,tidigare
beskrivs hur när-Dessutomnarkotikamissbruk.aktuelltochtelser

ochför frifotingarinitialplaceringenvidtillämpatshetsprincipen
inomplaceringtillförhållandeijämförsför dessaHemvistenhäktade.

denhemvistMedkriminalvárdsregion.hemvistenseller avsesutom
adress i domen.intagnes

för-misskötsamhetochfängelseerfarenhettidigareMed avses
Miss-början.anstaltsvistelsensaktuellaföre denfem århållandena

under femårspe-gångnågonden intagnedefinierasskötsamhet attsom
bestraffad enligtdisciplinärtblivitochellerfrån anstaltavvikitrioden

avses dennarkotikamissbrukMedtidstillägg.s.k.KvaL47:2§
behandlingsjour-kriminalvårdensenligtnarkotikaklassificeringintagnes

nal.
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För knyta till den ettårsgräns,att i Lag kriminalvårdan isom om
anstalt utgångspunkt för placering i riks-anges eller lokalanstalt,som
har här normaltidsdömda delats i tvâgruppen grupper.

Placering i anstaltssystemet

Domendomarna till fängelse innebar följande strafftider.

Korttid 1 6 %
Normaltid l 7 %41
Normaltid2 2 %12
Långtid 7 41 %

Summa 17 100%

Initialplacering i kriminalvården efter strafftid och slutenhetsgrad
framgår nedan. De 17 placerades i 10 olika anstalter.personerna
Fyrtiosju placerades i öppen anstalt,procent 35 i slutenprocent
lokalanstalt och 18 i sluten riksanstalt.procent

Initialplacering efter strafftid

Kortid Normaltidl Normaltid2 Långtid
antal antal antal antal

Öppen anstalt 1 5 l l
Sluten lokal 2 l 3-
Sluten riks 3- - -

Summa l 7 2 7

Intagnas bakgrund i förhållande till initialplacering

Fjorton 82% förstagångsdömda till fängelse, medanpersoner var tre
hade erfarenhet tidigare fängelsevistelse. Ingen uppgift miss-av om
skötsamhet fanns de sistnämnda från tidigare fängelsevistelser.om
Kriminalvårdens personal bedömde hade missbrukatatt en person
narkotika injicering.genom -

Nedan följer redovisning dem placerats i anstaltöppenen av som
vid intagningen i anstalt med hänsyn till olika belastningsfaktorer

narkotikamissbruk och tidigare fängelsevistelser.som
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efter belastningInitialplacering

Öppenplacerade

AndelAntal

Förstagângsdömd
%46613narkotikamissbruk

Förstagångsdömd
0 1narkotikamissbruk -

Fängelseerfaren
%6723narkotikamissbruk

Närhetsprincipen

jämfört medregionenomfattning inomi likaplaceradesHäktade stor
frifotingar.

regionregion UtomInom

%% 4060Fri fot
40%%60Häktad

Verkställigheten5.6.3

sysselsättningHuvudsaklig

sysselsättningenhuvudsakligadenarbete88%För merparten var
studier,medarbetekombinerathadeverkställigheten. Enunder person

programverksam-anordnadsärskildbehandlinghadeoch personen
verkställigheten.innehåll ihuvudsakligthet som

frigång § 34ochStudier, program,

annandeltog itvâochgrundskolenivåstuderade påEn person
varithadeAMU-utbildning. IngenideltogEnutbildning. person

pedagogiskaideltagitmissbruk ellerpáverkansprogramplacerad i mot
socialdeltagit ihadeRattfällan. Enpäverkansprogram, typ person

brottsförebyggande kurs.genomgåtthadefärdighetsträning. Ingen
formeller någoni studier18% deltagitTotalt hade avtre personer
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påverkansprogram. Dessutom hade två deltagit i specielltpersoner
riktat sexualbrottsdömda.motprogram gruppen

Sex 35% hade haft frigång, fyra depersoner långtids-varav av
dömda. Fem hade fortfarande frigång vid frigivningen. Ingenpersoner
hade avbrutit frigången och ingen hade avvikit. Ingen hade påbörjat en
§ 34 vistelse.

Psykisk och somatisk vård

Personalen bedömde 18% hade haftatt tre problempersoner av
psykologiskpsykiatrisk Alla blev föremål för någon formart. be-av
handlingsinsats; slutenvårdad och två besök i psykiatrisk öppenvård.en
En hade försökt begå självmord. En hade varit intagenperson person
i somatisk slutenvård. i

Besök och fritidsaktivteter

Tio 59% hade inte haft något besök av närståendevänan-personer
hörig under verkställigheten.

Mer tredjedelän 38 % hade deltagit i organiserad fritidsaktiviteten
§ 14 KvaL utanför anstalt. Ingen hade avvikit.

Permissioner

Arton hade inte haft någon permission. Två tredjedelarprocent %65
hade haft regelbunden permission, och 60 hade haft särskildprocent
permission. Ingen frånavvek regelbunden medan avvek frånen person
särskild permission.

Förflyttningar

Trettiofem förflyttades aldrig från initialanstalten.procent Skälen till
förflyttningar från initialanstalten i huvudsak administrativa,var
behandlings- skål.eller andra skäl. Ingen förflyttades disciplinäraav

De flesta 65 % förflyttades någon gång under verkställigheten. Elva
svarade för 22 förflyttningar, hadepersoner trevarav personer

förflyttats två gånger och gånger. I medeltal förflyttadestreen person
de sexualbrottsdömda 2,00 gånger totalt, och förhållandei till sin
strafftid enligt följande:
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Förflyttningar
medeltali

Korttid -
0.78Normal
2.14Långtid

enligt nedan:framgårflöden i anstaltssystemetintagnasDe

%Antal

lokalanstaltfrånFrigivna -
8214nivåtill högreförflyttadealdrig

lokalanstaltfrånFrigivna -
122nivåförflyttade till högregångnågon

riksanstaltfrån slutenFrigivna -
6lförflyttats ditellerhela tidensuttit

6%normaltidsdömdförflyttadesverkställighetenUnder aven
skäl.disciplinära

Misskötsamhet

fåtthadeEnverkställigheten.undervarninghade fåttEn personperson
disciplinärt tidstillägg.

gångnågonfrånvaroolovlighadetotaltFör noteratspersonen
anstalt. Ingenfrånavvikit direkthadeIngenverkställigheten.under

transportunderutanför anstalten,med arbetesambandavvikit ihade
sjukhus.frånellerrättegång

Enrumsplacering

verkställigheten.underenrumsplaceradvarithadeIngen

i anstaltNarkotika

verkställig-underbrukförnarkotikasig medbefattathade egetIngen
deräkning. Avfördrogersmugglat inhadeingenochheten, annans

positivtlämnadeurinprovlämnade65% person11 ensompersoner
vidpositivtvaritframgårdock provetflera gånger,eller omprov en

permissionefteri anstalt,intagningen etc.



Bilaga 3 626 SOU 1993:76

Våld i anstalt

Ingen hade för fysiskt våld medintagen underutsatts verkställig-av
heten. Ingen hade brukat våld intagen eller personal.mot motannan
Totalt hade två intagna varit för trakasserier. Ingen hadeutsatta
förflyttats eller emumsplacerats på grund sexualbrottet.av

5.6.4 Frigivningen

Social situation vid frigivningen

Vid intagningen i fängelse hade 18% varit arbetslösa.tre personer
Inför frigivningen två arbete, vilket dem ävenutanvar personer en av
varit vid intagningen. Två hade fått sysselsättning, stadigva-personer
rande respektive skyddat arbete.

Vid frigivningen hade dem arbetslösa inte någonen av som var
etablerad arbetsförmedlingskontakt.

För 65 hade försörjningskällan inte förändrats jämfört medprocent
tiden före intagningen.

Den huvudsakliga försörjningskällan såväl vid intagning vidsom
frigivning följande.var

Intagning Frigivning

Arbete A-kassa 65 % 59%
Socialbidrag % %12 24
PensionSjukbidrag 6 % 6 %

Vid frigivningen åtta 47% försörjningspliktigavar motpersoner
bam. Totalt hade 75 dem med försöjrningsplikt stadig-procent ettav
varande arbete.

Vid intagningen saknade 6% bostad. Inför frigivningenen person
denne fortfarande bostadslös.var

För 88 hade inte situationen förändrats inför frigivningenprocent
beträffande samlevnadsformer, De levde huvudsakligen i följande
konstellation både vid intagningen och frigivningen:

Intagning Frigivning

Sambo gift barn %24 24 %m
Ensam 59 % 65 %e
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Övervakning frigivningenefter

Femtionio föremål för övervakning vid frigivningen,procent var
antingen på grund Villkorlig frigivning eller skyddstill-av genom en

löper strafftidsgrupper-synsdom, parallellt. Fördelningen i de tresom
framgår enligt nedan.na

Korttidsdömda -
%Normaltidsdömda 55
%Långtidsdömda 71

efter frigivningen.brottsrelaterad behandlinghade planeradIngen en

problempsykiskamed5.7 Intagna

Bakgrund5.7.1

strafftid, ålder medborgarskapAntal, och

och nio94frigavsoktober månad 1992 103 mänUnder personer,
personal hadekriminalvårdensunder verkställighetenkvinnor, avsom

allautgjorde nioprobelm psykisk Debedömts ha procentart. avav
frigavs under nämnda månad.som

varit till följande strafftider.hade dömdaDe

%2021Korttid
%6365Normaltid
%1717Långtid

%103 100Summa

underfanns lika mångabetyder detvilketMedianåldern 33 år, attvar
ålder.dennaöversom



Bilaga 3 628 SOU 1993:76

Ãldersfördelning

Samtliga Korttid Normaltid Långtid
% % % %

Under 20 år 3 5 3 -
20-29 år 32 29 37 18
30-39 år 42 33 43 47
40-49 år 17 19 14 24
50-59 år 7 14 3 12
60 år och äldre

Åttiofyra svenska medborgare och femprocent procentvar var
medborgare i något nordiskt land. Ovriga utomnordiskaannat var
medborgare.

Medborgarskap

Korttid Normaltid Långtid
% % %

Sverige 7 861 94

Qvr Norden 14 3 -
Qvr Europa 5 6-
Ovr 14 6 -

Aktuellt huvudbrott

De frekventa brottstyperna huvudbrott tillgreppsbrott, vålds-mest var
brott, bedrägeribrott och brott allmänhet ochmot stat.

Tillgreppsbrott 23 22%
Våldsbrott 22 21%
Bedrägeri 13%13
Allmänhet och 13 13%stat
Trafiknykterhetsbrott 7%7
Övriga trafikbrott 6%
Narkotikabrott 5%
Rån, inkl. rån 4%grovt
Sexualbrott 3%
Ovri 7%ga

Summa 103 100%
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trafiknykterhets- i aktuellnarkotikabrottochförekomstentotalaDen av
nedan.framgårhuvudbrottmedjämförtverkställighet

förekomstochnarkotikabrott-huvudbrottTrajiknykterhets-och

NarkotikabrottTrafiknykterhetsbrott
%%

57Huvudbrott
2l5lFörekomst

kriminalvårdserfarenhetTidigare

ellerfängelse-avtjänatvarken23% hadefjärdedel enNästan enen
anstaltsverkställig-aktuellföreårfemtidigarefrivårdsverkställighet

frivård, 22enbartförföremålvarithadebörjan. Artonhets procent
fängelse-bådehadeoch 36fängelseerfarenhet procenthadeprocent

frivårdserfarenhet.och

kriminalvårdserfarenhetTidigare

LångtidNormaltidKorttid
%%%

471529påföljdIngen
121243enbartFrivård
182614enbartFängelse
244614frivårdFängelse +

Skolutbildning

folkgrundskoleutbildning.sinavbrutit14% hadeFjorton personer
folk-grundsko-utbildningavslutad överhadeTjugotvá procent en

nivå.gymnasialavsåglenivân; merparten

verkställighetaktuellsituation föreSocial

anstaltsvis-aktuelladenförearbetslösavarit49% hadehälftenCirka
18ocharbete,stadigvarandehafthadeSjutton etttelsen. procent

pensionsutredning.förföremålellerpensioneradeprocent var
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Sysselsättning månaden före fiihetsberövandetsenaste

Korttid Normaltid Långtid
% % %

stadigvarande arbete 24 11 29
Pension 19 22 6
Arbetslös 38 54 41

De försörjde sig i huvudsak socialbidrag 33%, pension ellergenom
sjukbidrag 22%, arbete eller arbetslöshetskassa 20% och genom
sjukpenning 7%. Fem %5 saknade försörjningskälla.personer

Nitton hade haft tillfällig bostad vidprocent anstaltstidens början,en
och tjugo bostadslösa.procent var

Bostadssituation månaden före frihetsberövandetsenaste

Korttid Normaltid Lângtid
% % %

stadigvarande 76 5 1 71
Tillfällig 5 26 18
Bostadslös 19 23 12

Något under fjärdedel Övriga23 % gifta eller sammanboende.en var
levde 68% eller i relation 9%.ensamma en annan

Drogmissbruk

Med missbruk dels den narkotikaklassificeringavses avseende aktuellt
narkotikamissbruk senaste två månaderna i frihet i anslut-görssom
ning till intagningen i anstalt, dels användning narkotika ochav
alkohol det Ävenåret före intagningen.senaste uppgifter tid iom
missbruk redovisas.

Fyrtiosju bedömdes haprocent aktuellt narkotikamissbruk;ett 35
hade injicerat ellerprocent flera gånger eller pâen sätt använtannat

narkotika dagligen eller så dagligen. Andelen ökargott till 54som
hänsyn tillprocent uppgifter för detasom tolv månaderna.senaste

Cirka 49 bedömdes injektionsmissbrukare.procent Trettiosexvara
hade använt narkotika iprocent högst fem år, 16 mellan 6-10procent

är och 47 i 10än år.procent mer
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frihetsberövandetföreNarkotikamissbruk

LångtidNormaltidKorttid
%%%

tvåInom senaste
355433månaderna
446433åretInom senaste
183125Injektionsmissbrukare

12deunderalkoholmissbrukÖver senastehaft54% hadehälften ett
missbrukarhade24%fjärdedelEnintagningen.föremånaderna

år6-1025% mellanfjärdedelytterligarefem år,i högstalkohol en
10 år.i än51och procent mer

ellerinstitutions-antingenföremål förvarithadeFemtiotvå procent
deunderkriminalvårdenutanfördrogmissbrukförvårdpoliklinisk

frihetsberövande.aktuelltförefem årensenaste

hälsotillståndPsykiskt

femdeunderintagneden senastehälsotillståndpsykisktMed omavses
psykiatriskfrivilligvård,ellerpsykiatrisk tvångs-föraktuellvaritåren

rättspsykiat-ocheller7-undersökning§självmordsförsök,öppenvård,
tilldömdvaritellertidigareellerdomaktuelliundersökningrisk

vård.psykiatrisksluten
slutenvârdatspsykiatriskt29% hade genomTjugoåtta personer

hade 15normaltidsdömda. Dessutomfrivillighet,eller merpartentvång
tvåöppenvård, allapsykiatrisk utommedkontakthaft%15personer

%. Tre7för sjuSjälvmordsförsöknormaltidsdömda. personerangavs
vård.psykiatriskslutendömda tillvarithadeprocent

i§7-undersökningenbartförföremålvarithadeTrettioen procent
genomgåttoch 14domtidigare procentelleraktuellmedsamband

tidigare.ellerundersökningrättspsykiatrisk nu

Differentieringen5.7.2

strafftidtillmed hänsyninitialplaceringdelsdifferentieringMed avses
tillhänsynmedinitialplaceringdelsslutenhetsgrad,anstaltensoch

fängelsevis-tidigareundermisskötsamhetfängelseerfarenhet,tidigare
hurbeskrivs när-narkotikamissbruk. Dessutomaktuelltochtelser

ochfrifotingarförinitialplaceringenvidtillämpatshetsprincipen
inomplaceringtillförhållandejämförs iför dessaHemvistenhäktade.

denhemvistMedkriminalvårdsregion. avseshemvistenseller utom
i domen.adressintagnes
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Med tidigare fängelseerfarenhet och misskötsamhet för-avses
hållandena fem år före den aktuella anstaltsvistelsen. Misskötsamhet
definieras den intagne någon gångatt under femårsperiodensom
avvikit från anstalt ocheller blivit disciplinärt bestraffad enligt § 47:2
KvaL s.k. tidstillägg. Med narkotikamissbruk den intagnesavses
narkotikaklassificering enligt kriminalvårdens behandlingsjoumal. För

knyta till den ettårsgräns,att i Lag kriminalvård ian anstaltsom
utgângsppunkt för placering i riks- eller lokalanstalt,anges som har

här normaltidsdömda delats i tvågruppen grupper.

Placering i anstaltssystemet

Domendomarna till fängelse innebar följande strafftider.

Korttid 21 20%
Normaltidl 55 %53
Normaltid2 10 10%
Långtid 17 17%

Summa 103 %100

Initialplacering i kriminalvården efter slutengrad framgår nedan.
Trettionio placerades på Öppen anstalt,procent 46 på slutenprocent
lokalanstalt och 16 på sluten riksanstalt.procent

Initialplacering efter strajftid

Kortid Normaltidl N ormaltid2 Långtid
% % % %

Öppen anstalt 14 21 2 2
Sluten lokal 6 26 8 6
Sluten riks 7 9- -
Summa 20 54 10 17

Intagnas bakgrund i förhållande till initialplacering

Fyrtiotre 42 % förstagångsdömda till fängelse, medan 60personer var
hade erfarenhet tidigare fängelsevistelse. För 31 52% deav av
sistnämnda fanns uppgift misskötsamhet från tidigare fängelsevis-om
telser. Kriminalvårdens personal bedömde 48 47% hade miss-att
brukat narkotika under de tvâ månaderna före aktuell verkstäl-senaste
lighet. dessaAv hade 75 injicerat eller flera gånger ellerprocent påen

sätt narkotikaanvänt dagligen elllerannat så dagligen.gott som
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anstaltiplacerats öppendemredovisningföljerNedan somaven
och tillförsta gångenförfängelseide intagnatillmed hänsyn varom

misskötsamhetochnarkotikamissbrukbelastningfaktorerolika som
fängelsevistelser.tidigareavvikit videllertidstilläggdisciplinära

belastningefter[ninaplacering

Öppenplacerade
%Antal

Förstagángare
60%1830narkotikamissbruk

Förstagângare
%455 l 1narkotikamissbruk

Fängelseerfaren
44%7 16narkotikamissbruk

Fängelseerfaren
%385 13narkotikamissbruk

Fängelseerfaren
narkotikamissbruk

06misskötsam -

Fängelseerfaren
narkotikamissbruk

%8224misskötsam

tidigaremeddeformer änunderplacerades öppnareFörstagángare
placeradesnarkotikamissbrukadedefängelseerfarenhet, som
skötsammavaritoch denarkotikamissbruk,de medän somettöppnare

.misskötsammadeplacerades änöppnare

Närhetsprincipen

häktadevarithadeövrigaochfrifotingarTrettionio procent var
frifoting-mellanförelågskillnaderIngaefter domen.frihetsberövade
kriminal-till denmed hänsynplaceringbeträffandehäktadeochar

hemmahörande.vederbörandedärvårdsregion var
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Inom region Utom region

fotFri %62 38 %
Häktad %71 29 %

5.7.3 Verkställigheten

Huvudsaklig sysselsättning

För något hälftenöver 52% arbete den huvudsakliga sysselsätt-var
ningen under verkställigheten. Dessutom hade 17 kombineratprocent
arbete med studier eller behandling. Studier huvudsaklig sysselsätt-var
ning för fyra Dessutom kombinerade studier medprocent. procenten
behandling. Behandling särskild anordnad programverksamhet som
huvudsakligt innehåll i verkställigheten för tre procent.uppgavs
Sjutton inte arbetspliktiga.procent var

Huvudsaklig sysselsättning

Korttid Normaltid Långtid
% % %

Arbete 48 54 53
Arbetestudier,behandling 14 15 24
Studier 5 3 6
Behandling 3 6-

arbetspliktiga 24 17 6

Studier, frigång och § 34program,

Totalt fanns uppgifter 17 17% studerade pá grund-attom personer
skole- eller gymnasienivå eller deltog i utbildning. Tvåannan personer
deltog i AMU-utbidning. Sjutton hade deltagit i pâverkans-personer

Rattfällan, social färdighetsträning, vistats drogfritypprogram,
avdelning eller deltagit i brottsförebyggande hadeTotalt 31program.

deltagit i studier eller påverkansprogram.procent
Nio 9% hade haft frigâng, fortfarandeåtta hadepersoner varav

frigång vid frigivningen. En hade avbrutit ingen hadeperson men
avvikit från frigáng. Tio 10% hade påbörjat § 34-personer en
vistelse. Fyra hade avbrutit och hade avvikit.personer tre
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vårdsomatiskPsykisk och

formför någonföremål36% hade varittredjedelDrygt aven
23slutenvårdade ochblevCirka åttabehandlling. procentprocent ca

hade vistats påFjortonkriminalvården.utanföröppenvårdade procent
försökt begåhadekriminalvården. Fyrapsykavdelning inom personer

ellergångeranstaltstiden,självmord under tre mer.en personvarav
Åtta slutenvård.somatiskintagna ihade varitpersoner

fritidsaktiviteterBesök och

närståendebesökhaft något av59% hade inteFemtioåtta personer -
verkställigheten.vänanhörig under

anstaltszidenunderBesök

LångtidNormaltidKorttid
%%%

297050besök
713050besökEtt flera

fritidsaktivitet § 14organiseradideltagithadeFyrtiotvå procent
avvikit.hadeanstalt. Treutanför personer

Permissioner

underpermissionformhaft någonintehade 53Totalt procent av
verkställigheten.

PermissionpermissionIngen

%% 2971Korttidsdömda
%39%61Normaltidsdömda
%100Långtidsdömda -

permission,regelbundenhaft någon66% hade intetredjedelarTvå
Nedanpermission.särskildhaft någonintehadeoch 61 procent

haftantaletpermission,haft någoninteantaletframgår ensomsom
missköttantaletochpermissionsärskildellerregelbunden som

strafftidsgrupperna.olikauteblivande i depermission genom



Bilaga 3 636 SOU 1993:76

Regelbundna och särskilda permissioner

Korttid Normaltidl N0rmaltid2 Lângtid
% % % %

Ingen regelbunden
permission 18 45 1 1

Regelbunden
permission l 9 7 16
Uteblivande 2 3 1-

Ingen särskild
permission 14 40 4 -

Särskild
permission 6 12 4 15
Uteblivande 1 1 1 2

Förflyttningar

Femtiofyra förflyttades aldrig från initialanstalten.procent Skälen till
förflyttningar från initialanstalt i huvudsak administrativa, be-var av
handlings- eller andra skäl, medan 35 förflyttades dis-procent av
ciplinära skäl.

Femtiotre förflyttades inte någon gångprocent under verkställig-
heten. Fyrtioåtta svarade för 97 förflyttningar. I medeltalpersoner
förflyttades de intagna med psykiska problem 0.94 gånger totalt, och
i förhållande till strafftid enligt följande.

Förflyttningar
i medeltal

Korttid 0.52
Normaltid O.51
Långtid 11
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nedan.enligtframgåranstaltssystemetflöden iintagnasDe

AndelAntal

lokalanstalt-frånFrigivna
7577nivåtill högreförflyttadealdrig

lokalanstalt-frånFrigivna
1414nivåhögretillförflyttadegångnågon

riksanstalt-från slutenFrigivna
99ditförflyttatsellertidenhelasuttit

häkte-frånFrigivna
33ditförflyttatsellertidenhelasuttit

tillaldrigförfyttadeslokalanstalt,frånfrigavs en77De procent, som
harFjortonnormalfallet. procentutgöravilket kan sägasnivå,högre
22förflyttadesverkställighetenUndernivå.högretillförflyttats en

skäl.disciplinära21% avpersoner

Misskötsamhet

dis-varningar,fleraellerfåtthade39%Trettionio enpersoner
verkställigheten.underdisciplinärtförflyttatsellertidstilläggciplinära

någonfrånvaroolovlighade19% noterats20totaltFör personer
Åtta direktavvikit% hade8verkställigheten.undergång personer

utanförarbetemedsambandavvikit ihadeanstalt. Enfrån person
sjukhus.frånellertransporträttegångunderingenanstalten, men

Enrumsplacering

undergångnågonenrumsplaceradevarit17% hadeSjutton personer
varithadeFemnormaltidsdömda.verkställigheten, merparten var

18.§enligtoch§ 23enligttvå§ 20 KvaLenligtplacerade sex,

i anstaltNarkotika

bruknarkotika förmedsig egetbefattat21% hadeTjugoen personer
fördrogerinsmugglingfallIverkställigheten. avunder tre angavs

lämnadeurinprovlämnathadede 86räkning. Av sompersonerannans
framgårdockgånger,fleraeller ompositivt36%31 enprov

permissionefteranstalt, etc.iintagningenpositivt vidvaritprovet
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Våld i anstalt

Tre hade för fysiskt våldpersoner utsatts medintagen underav
verkställigheten. l fallett hadeattangavs en utsattperson annan
medintagen för fysiskt våld. Ingen hade brukat våld personal.mot

5.7.4 Frigivningen

Social situation vid frigivningen

Vid intagningen i fängelse hade 50 49% varit arbetslösa.personer
Inför frigivningen 30 29% arbete. Av dessavar hadepersoner utan
23 även varit arbete vid intagningen.personer utan Sju %7personer

hade varit sysselsatta vid intagningensom arbetslösa vid frigiv-var
ningen.

Situationen hade förändrats under fängelsetiden enligt nedan för 27
54% dem varit arbetslösa vid intagningen.av som

Fortfarande arbetslösa 23 46%

stadigvarande arbete 4 8%
Tillfälligt arbete 3 6%
Skyddat arbete

- -Utbildning 6 12 %
Under vård 6 12 %
lfension 5 10 %
Ovrigt 3 %6

Summa 50 100%i

Vid frigivningen hade 16 53% dem arbetslösa inte haftav som var
någon arbetsförmedlingskontakt. Alla tillhördeutom en person
normaltidsgruppen.

För 72 hade försörjningskällan inteprocent förändrats jämfört med
intagningen.

Den huvudsakliga försörjningskällan, såväl vid intagning vidsom
frigivning, följande.var
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verkställighetenefterföre ochförsörjningskällaHuvudsaklig

FrigivningIntagning

%40%32Socialbidrag
%18%19A-kassaArbete
%24%22SjukbidragPension
%4%7sjukpenning

%55angivitshadei fängelseintagningen attförVid tiden personer
hade 2frigivningenInförförsörjningskälla.någon personerhadeinte

försörjning.uppgiveningen
försörjningspliktiga29% mot30frigivningenVid personervar

30hadeTotaltnormaltidsdömda. procent19flesta avdebarn, var
arbete.stadigvarandeförsörjningspliktmeddem ett

frigiv-Införbostad.20%saknade 21intagningenVid personer
femhadedessabostadslösa. Av7% personersjuningen personervar
boendesitua-betydervilketintagningen,vid attbostadvaritäven utan

huvudsakligendock14förnågot genomförbättrats procent,tionen
bostäder.tillfälliga

beträffandeförändratssituationenhade inte sam-81För procent
följandeihuvudsakligenlevdeDefrigivningen.införlevnadsformer

frigivningen:ochintagningenvidbådekonstellation

frigivningenefterochföreRelationer

FrigivningIntagning

%% 1517giftSambo
%7%7gift barnSambo m
%72%67Ensam
%l%2med barnEnsam

Övervakning frigivningenefter

frigivningen,vidövervakningförföremålSextionio procent var
tilldomellerfrigivningvillkorliggrundpå genomantingen av

nedan:framgårstrafftidsgruppernai deFördelningenskyddstillsyn. tre

%lKorttidsdömda
%53Normaltidsdömda
%15Långtidsdömda
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Tabeller6

Förklaringar6.1

analyserellerbearbetningaringaråtabeller, dvstabellerRedovisade är
iutifråndirektdataavsnitt,i dettaredovisas presenteras svarenutan

samtligaFörkriminalvårdsregistret.centralainnehåll iochenkät
antaletstrafftidsgruppema,antalet i de samtvisasfrågeställningar tre

bortfallredovisasförekommande fallItotaladeoch andelen svaren.av
ingår1199samtligaoch andeli antalenkätfrágornai sompersonerav

i vissaochObserveraundersökningsgruppen.i att personsammaen
redovisas tabellersvarsalternativ. Ifleraförekommande ifall kan som

dettamarkerasuppställningredovisas isvarsalternativfleradär samma
fördelningprocentuellochtotalsummamedsärskilt anges.samt att

Tabellförteckning6.2

Bakgrund6.2.1

ÅldersfördelningTab l
KönTab 2
Medborgarskap3Tab

verkstäl-aktuellförefem åranstaltsverkställigheterTidigareTab 4
lighet

verk-aktuellförefem ârfrivårdsverkställigheterTidigareTab 5
ställighet

anstaltsvistelsenföreSysselsättningTab 6
anstaltsvistelsenföreFörsörjningTab 7

anstaltsvistelsenföreBoendeförhållande8Tab
anstaltsvistelsenförerelationTypTab 9 av

verk-aktuellföremånadernatvâNarkotikamissbruk senasteTab 10
ställighet

aktuellföremånadernatolvNarkotikamissbruk senasteTab 11
verkställighet
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Tab 12 Missbruk och lugnandesömn- medel senaste tolvav
månaderna före aktuell verkställighet

Tab 13 Alkoholmissbruk senaste tolv månaderna före aktuell
verkställighet

Tab 14 Annat missbruk senaste tolv månaderna före aktuell verk-
ställighet

Tab 15 Injektionsmissbruk senaste tolv månaderna före aktuell
verkställighet

Tab 16 Uppskattad tid i narkotikamissbruk
Tab 17 Uppskattad tid i alkoholmissbruk
Tab 18 Tidigare institutionsvârd för missbruk senaste fem åren före

aktuell verkställighet
Tab 19 Tidigare poliklinisk vård för missbruk femsenaste föreåren

aktuell verkställighet
Tab 2-0 Psykiatrisk sjukhusvård tvångsintagning senaste fem åren-

före aktuell verkställighet
Tab 21 Psykiatrisk sjukhusvård frivillig intagning senaste fem åren-

före aktuell verkställighet
Tab 22 Psykiatrisk öppenvård femsenaste åren före aktuell verk-

ställighet
Tab 23 Självmordsförsök femsenaste åren före aktuell verkställig-

het
Tab 24 § 7-undersökning i anslutning till aktuell verkställighet
Tab 25 Tidigare § 7-undersökning senaste fem åren före aktuell

verkställighet
Tab 26 Rättspsykiatrisk undersökning i anslutning till aktuell

verkställighet
Tab 27 Tidigare rättspsykiatrisk undersökning femsenaste åren före

aktuell verkställighet
Tab 28 Tidigare dom till sluten psykiatrisk vård femsenaste åren

före aktuell verkställighet

6.2.2 Aktuell verkställighet

Tab 29 Strafftid i aktuell verkställighet
Tab 30 Huvudbrott i aktuell verkställighet
Tab 31 Tafiknykterhetsbrott i domdomar ligger till grund försom

aktuell verkställighet
Tab 32 Narkotikabrottnarkotikaförseelse i domdomar liggersom

till grund för aktuell verkställighet
Tab33 Sysselsättning huvudsaklig under aktuell verkställighet
Tab34 Deltagande i teoretisk utbildning under aktuell verkställighet

grundskole- eller gymnasienivå
Tab 35 Deltagande i yrkesutbildning under aktuell verkställighet
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idrogfri-m0tivations-behandlingsavdelning underPlaceringTab 36
aktuell verkställighet

aktuellunderRattfällanDeltagande i pedagogisk kurs t.ex.Tab 37
verkställighet

ADL-kurs,färdighetsträning t.ex.socialDeltagande i38Tab
verkställighetaktuellunderekonomisanering

Slagugglan,t.ex.brottsförebyggandeDeltagande iTab 39 program
verkställighetaktuellBrottsfällan under

verkstäl-aktuellundernärståendeanhörigalvännerBesökTab 40 av
lighet

verkställighetaktuellunderFrigângTab 41
verkställighetaktuellfrigângAvvikelser underTab 42

§enligt 14anstaltutanförfritidsaktiviteteriDeltagandeTab 43
verkställighetunder aktuellKvaL

verkstäl-aktuellKvaLenligt 14 §visitelseunderAvvikelserTab 44
lighet

verkställig-aktuellunderKvaLenligt 34 §vistelsePåbörjadTab 45
het

aktuellunderKvaL§enligt 34vistelseunderAvvikelserTab 46
verkställighet

verkställighetaktuellunderpermissionRegelbundenTab 47
verkstäl-aktuellpermissionregelbundenunderAvvikelserTab 48

lighet
verkställighetaktuellunderFrigângspermissionTab 49
verkställighetaktuellunderpermissionSärskildTab 50

verkställighetaktuellsärskild permissionunderAvvikelserTab 51
verkställighetaktuellunderanstaltdirekt frånAvvikelser52Tab

verk-aktuellunderbrukförnarkotikamedBefattningTab 53 eget
ställighet

insmugglingförsäljningnarkotikamedBefattningTab 54 genom
verkställighetaktuellunder

aktuellnarkotika underavseendeUrinprovskontroll medTab 55
verkställighet

verkstäl-aktuellunderurinprovpositivtlämnatIntagnaTab 56 som
lighet

aktuellunderinitialanstaltfrånförflyttningtillAnledningTab 57
verkställighet

aktuellunderKvaLstycket 1andra§enligt 47Varning58Tab p
verkställighet

KvaL2stycketandra§47enligtbestraffningDisciplinär pTab 59
verkställighetaktuellunder

andra§enligt 47tidstilläggdisciplinärtfåttIntagnaTab 60 som
aktuellunderanledningefterfördelatKvaL2stycket p

verkställighet
verkställighetaktuellundermisskötsamhetFörflyttningTab 61 g.a.
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Tab 62 Intagna förflyttats misskötsamhet fördelat eftersom p. g.a.
anledning under aktuell verkställighet

Tab 63 Enrumsplacering enligt 20 första§ stycket 1-4 20 § andrap,
stycket, 23 50 § eller 18 § KvaL under aktuell verkställig-
het

Tab 64 Våld i anstalt under aktuell verkställighet
Tab 65 Psykologiskapsykiatriska problem under aktuell verkställig-

het
Tab 66 Sjukvård under aktuell verkställighetm.m.

6.2.3 Frigivning

Tab 67 Frigivningsanstalt
Tab 68 Sysselsättning efter anstaltsvistelsen
Tab 69 Försörjning efter anstaltsvistelsen
Tab 70 Boendeförhâllande efter anstaltsvistelsen
Tab 71 Typ relation efter anstaltsvistelsenav

ÖvervakningTab 72 efter frigivningen
Tab 73 Beslut utvisning efter straffavtjänande.om
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Tabellredovisning3

Bakgrund6.2. 1

ÃldersfördelningTabell 1

Ålder Långtid Totalt ProcentNormaltidKorttid

33223920 år -
404811723323120-29 år

367 312818415530-39 år
182211410110640-49 år
7808244850-59 år
2184 11360 år -

10019968 1569562Summa .

KönTabell 2

Totalt ProcentLångtidNormaltidKorttidKön

45332525Kvinna
9614665 1544537Man

10019968569 l562Summa

MedborgarskapTabell 3

Långtid Totalt ProcentNormaltidKorttidMedborgarskap

8096253448461Sverige
8Övriga 9245137Norden
7Övriga 7963736Europa
55652823EuropaUtom
l1055Statslös -

10019968 1569562Summa
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Tabell 4 Tidigare anstaltsverkställigheter fem föreâr aktuell verkställighet

Antal Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Ingen 397 218 34 649 54
1 102 101 11 214 18
2 30 73 6 109 9
3 17 63 8 88 7
4 8 40 6 54 5
5 3 31 1 35 3
6-10 5 40 2 47 4
l 3 3- - -

Summa 562 569 68 1199 100

Tabell 5 Tidigare frivárdsverkställigheter fem år före aktuell verkställighet

Antal Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Ingen 344 242 42 628 52
1 168 220 22 410 34
2 45 95 4 144 12
3 5 11 16 l-4 l 1- - -

Summa 562 569 68 199l 100

Tabell 6 Sysselsättning före anstaltsvistelsen

Sysselsättning Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

stadigvarande arbete 194 85 17 296 25
Tillfälligt arbete 35 32 8 75
Skyddat arbete 5 9 i14 1-Skol- eller yrkesutbildning 26 26 537l 4
Intagning för vård 4 8 1 13. 1
Pensionpensionsutredning 50 61 6 117 10
Arbetslös 220 332 30 582 49
Övrigt 15 13 5 34 3

Summa 550 566 68 1 184 100

Bortfall 15 %l
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före anstaltsvistelsenFörsörjningTabell 7

ProcentLångtid TotaltNormaltidKorttidFörsörjning

3946620155291ArbeteA-kassa
32 411623StudiemedelAMS-bidrag
33461513Anhörig
45371927Sjukpenning
911266442Pensionsjukbidrag

283351821998Socialhjälp
67154521försörjningordnad
6684Övrigt 3133

10018068 1564548Summa

%2Bortfall 19

anstaltsvistelsenföreBoendeförhållandeTabell 8

ProcentLångtid TotaltNormaltidKorttid

7387043368459bostadStadigvarande
161921311762lösningarTillfälliga

111245vårdförIntagen
10114107727Bostadslös

10018768 l566553Summa

%12Bortfall l

anstaltsvistelsenrelation föreTabell 9 Typ av

ProcentLångtid TotaltNormaltidKorttid

5565541327287Ensamstående
2223613med barnEnsamstående

2024311105127Sambogift
1214896178Sambogift med barn
1011946847relationAnnan

187 10068 1567552Summa

%12 lBortfall



Bilaga 3 648 SOU 1993:76

Tabell 10 Narkotikamissbmk månadernasenaste tvâ före aktuell verkställig-
het

Narkotikaklassiñcering Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

narkotikamissbrukare 451 299 44 794 67
Narkotikamissbrukare 38 78 4 120 10
Grav narkotikamissbrukare 53 172 17 242 20

klassiñcerad 9 14 3 26 2

Summa 551 563 68 l 182 100

Bortfall %17 1

Tabell 11 Narkotikamissbruk senaste tolv månaderna före aktuell
verkställighet

Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Nej 424 245 38 707 62
Ja l 1l 290 27 428 38

Summa 535 535 65 1 135 100

Bortfall 64 %5

Tabell 12 Missbruk och lugnandesömn- medel senaste tolv månadernaav
före aktuell verkställighet

Korttid Normaltid Lângtid Totalt Procent

Nej 462 352 44 858 92
Ja 19 50 8 77 8

Summa 481 402 52 935 100

Bortfall 264 22 %
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verk-före aktuellmånadernaAlkoholmissbruk tolvsenasteTabell 13
ställighet

Totalt ProcentLångtidNormaltidKorttid

5656536208321Nej
4445020250801Ja

10001556 1458501Summa

%184 15Bortfall

verkställighetaktuellföretolv månadernamissbruk senasteTabell 14 Annat

Långtid ProcentTotaltNormaltidKorttid

9981544340431Nej
110253Ja

10082546345434Summa

%374 31Bortfall

aktuellmånaderna företolvInjektionsmissbruk senaste15Tabell
verkställighet

Totalt ProcentLångtidNormaltidKorttid

8294756498 393Nej
1810 20215141Ja

1001 14966544539Summa

%50 4Bortfall
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Tabell 16 Uppskattad tid i narkotikamissbruk

Antal år Korttid Normaltid Lângtid Totalt Procent

Inget narkotikamissbruk 439 255 38 732 63
Mindre årän 18 20ett 4 42 4
Ett till fem år 41 87 6 134 ll
Sex till tio år 22 64 6 92 8

tioMer årän 31 128 12 171 15

Summa 551 554 66 l 171 100

Bortfall 28 2 %

Tabell 17 Uppskattad tid i alkoholmissbruk

Antal år Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Inget alkoholmissbruk 338 260 45 643 56
Mindre årän 24 18 1 43ett 4
Ett till fem år 86 79 2 167 14

tillFem tio år 37 67 5 109 9
Mer tio årän 54 122 15 191 17

Summa 539 546 68 1 153 100

Bortfall 46 4 %

missbrukTabell 18 Tidigare institutionsvård för femsenaste åren före aktuell
verkställighet

Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent-

Nej 476 386 48 910 80
Ja 57 157 19 233 20

Summa 533 543 67 1 143 100

Bortfall 56 %5
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före aktuellfem årenmissbruk senastevärdpolikliniskTidigareTabell I 9
verkställighet

Långtid ProcentTotaltNormaltidKorttid

8589751386460Nej
1515859558Ja

10005556 1481518Summa

%144 12Bortfall

förefem årentvángsintagning senastesjukhusvárdPsykiatrisk20Tabell -
verkställighetaktuell

ProcentLângtid TotaltNormaltidKorttid

9810758 1522527Nej
2253175Ja

10013261 1539532Summa

%6Bortfall 67

förefem årenintagning senaste-frivilligsjukhusvårdPsykiatrisk21Tabell
verkställighetaktuell

ProcentLångtid TotaltNormaltidKorttid

9608057 1506517Nej
44963112Ja

10012963 1537529Summa

%70 6Bortfall
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Tabell Psykiatrisk22 öppenvård senaste fem åren före aktuell verkställighet

Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Nej 513 486 58 1 057 93
Ja 17 56 3 76 7

Summa 530 542 61 l 133 100

Bortfall %66 6

föreTabell 23 .Självmordsförsök senaste fem åren aktuell verkställighet

Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Nej 524 519 58 1011 98
Ja 7 12 5 24 2

j
i iSumma 531 531 63 1 125 100

Bortfall 74 %6

Tabell 24 § 7-undersäkning i anslutning till aktuell verkställighet

Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Nej 524 514 52 1 090 96
Ja 5 27 14 46 4

V
Summa 529 541 66 1 136 100

Bortfall 63 %5

årenTabell 25 Tidigare § 7-undersökning senaste fem före aktuell
verkställighet

Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Nej 520 496 58 074l 95
Ja 9 45 5 59 5

Summa 529 541 63 l 133 100

Bortfall %66 6
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verkställighetaktuelltillanslutningundersökning iRättspsykiatriskTabell 26

ProcentTotaltLångtidNormaltidKorttid

99117l55S34528Nej
l1082Ja -

10012763 1536528Summa

%72 6Bortfall

aktuellförefem årenundersökning senasterättspsykiatriskTidigare27Tabell
verkställighet

ProcentLångtid TotaltNormaltidKorttid

9810861 l522525Nej
2222164Ja

10013063 l538529Summa

%669Bortfall

åren förefemsluten vård senastepsykiatrisktilldomTidigare28Tabell
verkställighetaktuell

ProcentTotaltLångtidNormaltidKorttid

12063 l532525Nej
l8143Ja

128 100536 64 1528Summa

%6Bortfall 71
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6.2.2 Aktuell verkställighet

Tabell 29 Strafftid i aktuell verkställighet

Strafftid Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

En mån eller mindre 403 403 34- -Mer än två mån 159t.0.m.en 159 13- -Mer än två månt.0.m. tre 101 101 8- -Mer än fyra måntre t.0.m. 112 112 9- -Mer fyraän fem månt.0.m. 28 28 2- -Mer femän månt.0.m. 74sex 74 6- -Mer än sju månt.0.m. 16sex 16 1- -Mer sjuän åtta månt.0.m. 53 53 4- -Mer åttaän nio månt.0.m. 11 11 1- -Mer nioän t.o.m.tio mån 38 38 3- -Mer tioän elva månt.0.m. 7 7 1- -Mer än elva tolv månt.0.m. 37 37 3- -Mer än år, mindre två åränett 92 92 8- -Två år, mindre årän tre 44 44 4- -Tre år, mindre fyraän år 8 8 1- -
Fyra år, mindre femän år 7 7 1- -
Fem år eller 9mer 9 1- -

Summa 562 569 68 1991 100

Tabell 30 Huvudbrøtt i aktuell verkställighet

Huvudbrott Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Våldsbrott 95 95 10 200 17
Sexualbrott l 6 7 14 1
Tillgreppsbrott 68 202 6 276 23
Rån, inkl. lgrovt 17 12 30 3
Bedrägeribrott 24 89 9 122 10
Brott allmänhetmot
och 38stat 45 2 85 7
Brott narkotika-mot
strafflagen 1l 44 15 70 6
Rattfylleri, inkl. 219 29grovt 248 21- vÖvriga trañkbrott 37 12 49 4-Brott värnpliktslagen 31mot 6 37 3-Övriga brott 37 24 7 68 6

Summa 562 569 68 1 199 100
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grund förtillliggerdomdomariTrafiknykterhetsbrott31Tabell som
verkställighetaktuell

ProcentLångtid TotaltNormaltidKorttidFörekomst

6881061455294Nej
323897141268Ja

10019968 1569562Summa

liggertill grunddomdomarsomNarkotikabrottnarkotikaförseelsei32Tabell
verkställighetaktuellför

Totalt ProcentLångtidNormaltidKorttidFörekomst

8704247 1463532Nej
131572110630Ja

10019968 1569562Summa

verkställighetaktuellunderhuvudsakligSysselsättning33Tabell

ProcentTotaltLångtidNormaltidKorttidSysselsättning

6881040378392Arbete
44852419Studier
2242715Behandling
910286034studierochArbete
22831510behandlingochArbete

412behandling 1Studier och -
78343841arbetspliktig
s903Övrigt 4245

V
100189166566557Summa

%Bortfall 10 l
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Tabell 34 Deltagande i teoretisk utbildning aktuell verkställighetunder
grundskole- eller gymnasienivå

Korttid Normaltid Lângtid Totalt Procent

Nej 468 439 48 955 84
Ja 62 107 14 183 16

Summa 530 546 62. 138l 100

Bortfall 61 %5

Tabell 35 Deltagande i yrkesutbildning under aktuell verkställighet

Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

iNej 545 548 60 1 153 97
Ja 9 19 6 34t 3

Summa 554 567 66 1 137 100

Bortfall 12 %l

Tabell 36 Placering i drogfri-motivations-behandlingsavdelning under
aktuell verkställighet

NormaltidKorttid Långtid Totalt Procent

Nej 546 514 58 l 118 94
Ja 7 9 675l 6

Summa 553 565 67 l 185 100-

Bortfall 14 %1 .
l
.a
xz
4.1å
l
i
l
1
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aktuellRattfällan underpedagogisk kursDeltagande iTabell 37 ex.
verkställighet

Långtid ProcentNormaltid TotaltKorttid

9266 088487 535 1Nej
89229 l62Ja

180 10067549 564 1Summa

%Bortfall 19 2

ekonomi-ADL-kurs,social färdighetsträningDeltagande iTabell 38 ex.
aktuell verkställighetundersanering

Långtid Totalt ProcentKorttid Normaltid

9663 147537 l547Nej
42 44308Ja

10018967 l555 567Summa

%Bortfall 10 l

Slagugglan,t.ex.brottsförebyggandeDeltagande iTabell 39 program
verkställighetaktuellunderBrottfällan

Långtid ProcentNormaltid TotaltKorttid

9815865 1539 554Nej
222112 9Ja

100180563 66 l551Summa

%Bortfall 19 2
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Tabell 40 Besök anhörigavannernärstâende under aktuellav verkställighet

iKorttid Normaltid Lângtid Totalt Procent

Nej 276 251 17 544
Ja 251 283 48 582 52

Summa 527 534 65 1261 100

Bortfall 73 6 %

Tabell 41 Frigáng under aktuell verkställighet

Korttid Normaltid Lángtid Totalt Procent

Nej 551 509 47 1 107 93
Ja A584 20 82 7.
Summa 555 567 67 1 189 100

Bortfall10 %1

Tabell 42 Avvikelser under frigáng aktuell verkställighet

Korttid Normaltid Lángtid Totalt Procent

Nej 562 566 68 l 196 100
Ja 3 3- - -

Summa 562 569 68 l 199 100
,

Tabell .43 Deltagande i fritidsaktiviteter utanför underanstalt enligt 14 § K vaL
aktuell verkställighet

Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Nej 404 322 23 749 65
Ja 130 226 44 400 35

Summa 534 548 67 1 149 100

Bortfall 50 %4
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verkställighetaktuell§ KvaLenligt 14vistelseunderAvvikelserTabell 44

ProcentLångtid TotaltNormaltidKorttid

9919165 1564562Nej
1835Ja -

10019968 l569562Summa

verkställighetaktuellunder34 § KvaLenligtvistelsePâbörjadTabell 45

ProcentTotaltLångtidNormaltidKorttid

9614753 l537557Nej
45215325Ja

10019968 l569562Summa

verkställighetaktuellKvaL34 §enligtvistelseunderAvvikelser46Tabell

Normaltid ProcentTotaltLångtidKorttid

17763 1553561Nej
2225161Ja

10019968 1569562Summa

verkställighetaktuellunderpermissionRegelbundenTabell 47

ProcentTotaltLångtidNormaltidKorttidAntal

7181610325481Ingen
16187712852En
7812457till femTvå -
222193flerSex eller - 44142512angivet antal

10014764 1538545Summa

%Bortfall 52 4
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Tabell 48 Avvikelser under regelbunden permission aktuell verkställighet

Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Nej 554 530 54 1138 95
Ja 8 39 14 61 5

Summa 562 569 68 199l 100

Tabell 49 Frigângspermission under aktuell verkställighet

Antal Korttid Normaltid Lângtid Totalt Procent

Ingen 502 385 28 915 93
En 4 2 6 1-
Två till fem 1 22 5 28 3
Sex eller fler 17 10 27 3-

angivet antal 4 l 5 1-

Summa 503 432 46 981 100

Bortfall 218 %18

Tabell 50 Särskild permission under aktuell verkställighet

Antal Korttid Normaltid Lângtid Totalt Procent

Ingen 463 302 8 773 75
En 38 70 ll 119 12
Två till fem 12 18 95 9
Sex eller fler 1 8 18 27 3

angivet antal 6 15 21 2-

Summa 520 460 55 1 035 100

Bortfall 164 %14
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verkställighetaktuellpermissionsärskildunderAvvikelserTabell 51

Totalt ProcentLångtidNormaltidKorttid

97116763545559Nej
3325243Ja

10019968 1569562Summa

verkställighetaktuellanstalt underdirekt frånAvvikelserTabell 52

ProcentTotaltLångtidNormaltidKorttid

96147166530551Nej
45223911Ja

10019968 l569562Summa

verkställighetaktuellunderbruknarkotika förmedBefattningTabell 53 eget

ProcentTotaltLångtidNormaltidKorttid

8601254 1417541Nej
141601213612Ja

10017266 l553553Summa

%2Bortfall 27

underinsmugglingförsäljningnarkotikamedBefattningTabell 54 genom
verkställighetaktuell

Långtid ProcentTotaltNormaltidKorttid

9900654 1458494Nej
110262Ja

10001656 1464496Summa

%183 15Bortfall
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Tabell 55 Urinprovskontroll med avseende pâ narkotika under aktuell
verkställighet

Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Nej 339 19I 7 465 39
Ja 2 l 9 445 60 724 61

Summa 558 564 67 1 189 100

Bortfall 10 1 %

Tabell 56 Intagna lämnat positivt urinprov under aktuellsom verkställighet

Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Nej 145 254 44 443 63
Ja 65 182 14 261 37

Summa 210 436 57 704 100

Bortfall 30 3 %
465 intagna har lämnat urinprov

Tabell 57 Anledning till förflyttning från initialanstalt under aktuell
verkställighet

Anledning Korttid Normaltid Längtid Totalt Procent

förflyttad 500 360 14 874 74
Disciplinär 14 79 9 102 9
Administrativ 33 28 3 64 5
Behandlingsinnehâll eller
utslussning 3 74 37 114 10

angivet skäl 6 20 3 29 2

Summa 556 561 66 1 183 100

Bortfall 16 %1
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aktuellunderKvaLstycket 147 § andraenligt58 VarningTabell p
verkställighet

ProcentLângtid TotaltNormaltidKorttid

8599745424528Nej
151752013124Ja

10017265 1555552Summa

%2Bortfall 27

underKvaL2stycket§ andraenligt 47bestraffningDisciplinär59Tabell p
verkställighetaktuell

ProcentLângtid TotaltNormaltidKorttid

8601849 l432537Nej
141631712917Ja -

10018166 1561554Summa

%18 2Bortfall

stycket47 § andraenligttidstilläggdisciplinärtfåttTabell 60 intagna som
verkställigheüaktuellunderanledningefterfördelatKvaL2 p

Långtid TotaltNormaltidKorttidAnledning

615488försökRymning eller
itillsynunderanstaltVistelse utom

312personalav -
1468Arbetsvägran -
1712 14narkotikaBerusad av
11101alkoholBerusad -av

11tjänstemanhotVåld eller mot --
medintagenhotVåld eller mot ----

22föremålotillâtetInnehav -av -
101.81narkotikaBefattning med
335253urinprovlämnaVägran att
442402urinprovPositivt

716anledningAnnan -

alternativi fleraförekommakandåSumman personsammaanges
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Tabell 61 Färjlyttning misskötsamhet under aktuell verkställighetp. g.a.

Korttid Normaltid Lângtid Totalt Procent

Nej 537 450 52 1 039 88
Ja 18 112 15 145 12

Summa 555 562 67 1 184 100

Bortfall %15 1

Tabell 62 Intagna färjlyttats misskötsanzhetfördelat efteranledningsom p. a.
under aktuell verkställighet

Anledning Korttid Normaltid Långtid Totalti

Rymning eller försök 11 47 2 60
Permissionsmissbruk l 15 2 18
Arbetsvägran 4 3 7-
Berusad narkotika 3 5 8av -Berusad alkohol 1 4av 5-
Våld eller hot tjänsteman 10mot lO- -
Våld eller hot medintagen 1 lmot 3 5
Innehav otillåtet föremål 1 2 3av -
Befattning med narkotika 14 4 18-
Vägran lämna urinprovatt 10 10- -Positivt urinprov 2 15 3 20
Annan anledning 7 2 9-

Summan då kan förekomma i flera alternativanges samma person

Tabell 63 Enrumsplacering enligt 20 § första stycket 1-4 20 § andrap,
stycket, 23 50 § eller 18 § KvaL under aktuell verkställighet-

Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Nej 547 522 46 l 115
Ja 3 42 19 64 5

Summa 550 564 65 1 179 100

Bortfall 20 %2
Tre intagna har varit placerade på specialavdelning, intagna varithartre
särbehandlade enligt 7 § tredje stycket KvaL



Bilaga665 3SOU 1993:76

verkställighetTabell 64 Våld i under aktuellanstalt

LångtidNormaltid TotaltKorttid

4 16llfysiskt våld medintagna lUtsatts för av
4 106medintagna för fysiskt våldUtsatt -

llför fysiskt våldUtsatt personal --

alternativ.i fleraförekommadå kanSumman samma personanges
tillhygge, sparkarfysiskt våld slag med knytnävar,Med etc.avses

verkställighetunder aktuellPsykologiskapsykiatriska problem65Tabell

LångtidNormaltid TotaltKorttid

6684315psykiatriskProblem artav
18411sjukhusvård 3psykiatriskBehov av

13 663914psykologkontaktBehov av

alternativi fleraförekommakandåSumman personsammaanges

verkställighetaktuellunderTabell 66 Sjukvård m.m.

Långtid TotaltKorttid Normaltid

35610 19intagensjukhusvårdSomatisk
Psykiatrisk sjukhusvård

65 ltvångsintagen -
sjukhusvårdPsykiatrisk

62 22frivilligt intagen
öppenvårdPsykiatrisk

9 27135psykiatrikerpsykolog
1713 3lanstaltPlacerad psyk.avd.
5311Självmordsförsök

alternativfleraiförekommakandåSumman personanges samma
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6.2.3 Frigivning

Tabell 67 Frigivningsanstalt

Typ anstalt Korttid Normaltid Lângtid Totalt Procentav

Slutenriksanstalt 5 35 17 57 5
Oppen riksanstalt 117 49 9 175 15
Sluten lokalanstalt 106 296 21 423 35
Öppen lokalanstalt 323 181 19 523 44
Häkte ll 8 2 21 2

Summa 562 569 68 1 199 100

68Tabell Sysselsättning efter anstaltsvistelsen

Sysselsättning Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Stadigvarande arbete 189 99 17 305 26
Tillfälligt arbete 35 37 5 77 7
Skyddat arbete 9 17 2 28 2
Skol- eller yrkesutbildning 43 63 11 117 10
Intagning för värd 7 19 5 31 3
Pensionpensionsutredning 54 73 9 136 11
Arbetslös 187 217 15 419 35
Övrigt 32 35 3 70 6

Summa 556 560 67 1 183 100

%Bortfall 16 l
deAv arbetslösa hade 183 45 % inte etableradrapporteratssom som en

kontakt med arbetsförmedlingen vid frigivningen
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Tabell 69 Försörjning efter anstaltsvistelsen

Försörjning Korttid Lángtid Totalt ProcentNormaltid

39286 150 19 455ArbeteA-kassa
10 88 7StudiemedelAMS-bidrag 27 51
3 20 2Anhörig 7 10

34 3Sjukpenning 22 12 -
12570 10 11Pensionsjukbidrag 45
341 2910 216 15Socialhjälp 1

34 39försörjning 18 17ordnad
Övrigt 67336 32 5

10066 175558 1551Summa

%Bortfall 24 2
frigivningen uppgift saknasvidförsörjningspliktiga barn389 intagna motvar

%För 45 4

anstaltsvistelsenBoendeförhállande efterTabell 70

ProcentNormaltid Långtid TotaltKorttid

74865371 47447stadigvarande bostad
1821170 129 12Tillfälliga lösningar
2299 16 4intagen För vård

64 518 42 4Bostadslös

100169544 558 67 1Summa

%30 3Bortfall

anstaltsvistelsenrelation efterTypTabell 71 av

ProcentLångtid TotaltNormaltidKorttid

5665338347268Ensamstående
2222515med barnEnsamstående

2023086135Sambogift
13149ll5682Sambogift barnmed
1011676544relationAnnan

10017067 1559544Summa

%Bortfall 29 2
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ÖvervakningTabell 72 efter frigivningen

Korttid Normaltid Långtid Totalt Procent

Nej 465 136 6 607 52
Ja 78 425 60 563 48

Summa 543 561 66 170l 100

Bortfall 2%29
Overvakningen kan förorsakad antingen den villkorliga frigivningenvara p.g.a.
eller skyddstillsynsdom, löper parallelltgenom en som

Tabell 73 Beslut utvisning efter straffavtjkinandeom

Medborgarskap Korttid Normaltid Långtid Totalt

Norden Sverigeutom l 7 8-Övriga Europa 5 13 3 21
Utom Europa 3 6 3 12

Summa 9 26 6 41

Totalt frigavs 92 medborgare i Norden utom Sverige, 79 från övriga
Europa och 56 från länder Europautom
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Krlmlnalvardsstyrelsen
Forskningsgruppen

ochhäkteiintagnaKartläggning av
y verk-avslutadeftertrigesanstalt som

1992oktoberunderställighet
pâUDDQWGVlangt baserassa möjligtskallEnkatsvaren Formulapersonaktklientensförvarashandlingarsom ibehandlingsassistentklientansvarigskallbesvarasret av lor-klientensvälinsattarqansteman leller somannan

hállanden.

klientenhade senastesysselsättningVilken2. typav lrihetsberovandetaktuellamånadenföredet

stadigvarandearbetel Besvaratav:
Tillfälligarbete M
Skyddatarbete uKlientenspersonnr; AMSinklyrkesutbildningSkol-eller

vardlörintagen
1992-10-Datumformgivning: Pensioneradpensionsutredning

Arbetesaknades
Övrigt

vad:Omövrigt,angeBAKGRUNDSUPPGIFIER

nivá:Skolutnildning högstaange1. l
detmånadenforesigklienten senasteförsörjdeHurAvbrutenAvslutad trihetsberövandetl aktuellaDDårFolkskolahögst7 n10

DD lGrundskolaar9 z. arbetearbetslös-20 Inkomstgenom
hetskassaGymnasialyrkesutbildning DDellermotsvarande aiao StudiemedelAMS-bidrag

utbild-Gymnasialteoretisk frånanhörigaHjalpDD u4aning sjukpenningDDutbildningEttergymnasial siso PensionsjukbidragDDutbildningAnnan sieo Socialhjalp
försörjningordnad

vad: Annatutbildning.Om angeannan

Om vad:annat.ange

behandlings-enligtklientenskulderhadeHurstora
vertgstallighetensaktuellaviddenundersökningen

början
DuskulderInga
D Cakr:Skulder
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Hurboddeklienten månadenföre NARKOTIKAdetak- Totalt foresenaste 10. uppskattad missbruknu avItuellalrihetsberovandet detaktuellalnhetsberövandet.
Ustadigvarandebostad Ingetmissbruk
DTillfälligalosningar årMindrean1
Dintagenlörvardsjukhus. 1-5år

kriminalvårdetc Dår6-10
Bostadslos Da:Mer 10an

O Ivilkenlektionlevdeklienten månadenOlesenaste Totalt. uppskattadtid missbruk ALKOHOLloreavl.detaktuellafrihetsberövande detaktuellalnhetsberövandet:
DEnsam IngetmissbrukEnsammedbarn Mindre aran1Sambogilt 1-5år

Sambogiltmedbam 64Oär
Annanrelation Meran år10

Vilkennarkotikaklassiticennqhadeklientenvidden. 12.Har erhållitklienten behandlinglormissbrukdealctuellaverlstáiliqhetensbörjan 5arenloresenaste det lrihetsberövandetaktuella IformavD0 o
D1 NEJ1 JA

2 D Institutionsvárd2 behandlingshem.
ldassilioerad D DsjukhusD etca o i

Polikliniskvardnarkomanvárds-
D Dteam.aikpolikliniketc o lHarklientenmissbrukadrogerunderde 12senastemånadernaloredetaktuellatnhetsberovandet

13.Harklientennågongang 5arenunderdesenasteNEJ JA loredetaktuellatrinesberdvandet lörvaritldremâl
Narkotikatyp heroin.kokain.

D Damletamin.cannabisetc NEJ JAo 1
Somn-och Psykiatriskkiqnande sjukhusvardmedel tvångs-typ

D DValium. DD inaoenmogadomsobriietc o o a1
Alkohol T-aprit D PsykiatriskD sjukhusvárdfrivilligto I intagen D DAnnat D D o io to Psykiatriskoppenvárdpsykiat-

D Dniorpsykolog o 1Omannat. vad:ange Sjalvrnordslorsok D Do .
§undersökningi anslutningtill
- D Dverkställighet o l

57-undersokningtidigaremax
5arlore D DHarklienteniniiceratnarkotikaunderde o12 1senaste. månadernaloredet Rauspsykiatriskaktuelatrihetsberovandet undersökningi

Damluvtlng Dnuaktuellverkställighet o .DoN01 RanspeykiariskundersokningDuJa Dtidigare Dmax 5a: lore o .
DDom Duuslutenpsykiatriskvard o 10

Omdomtillslutenpsykiatriskvard. antal:ange Z
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pâverkanskursepedagogiskadeltagitklientenHarVERKSTÃLLIGHET 1a. uAKTUELL
tillsynande

ADL.ekonomtsanenngtyplardughetstraningsocialsysselsättningverkställig-Klientenshuvudsakliga14.
etchetsunnehâll beståttnar av:

DNej oDArbete t D vad:AngeJa aoDStudier 2
Behandlingsärskiltanordnadprogram- Dverksamhetanstalt aI BW$39U993-påverkanWDD BrottsförebyggandeArbete studierungetarlikadelaroch I etclallaniDdelarArbete ungefärlikaochbehandling 5 DD Nej olStudier ungelar delarbehandling likaoch s D Angevad:D Ja roarbelspliktig |7

D :Annat a
ä

lOm vad:annat.ange aktuell§KvaLundertrigâng11hattklienten19.Har
venstallighet

DNej o
D gånger:AntalJautbildning loHar teoretisk15. klientendeltagiti

vadtillförekommit.tngángOmAntal
intyg angesalternativkanMerIn ettJA betygNEJ DArbete uDDGrundskolaårskurs1-6 10o D_ Studier 1DDGrundskolaårskurs7-9 too DBehandling lDDGymnasienivá 10o D vadAnge___ Annat 1DDAnnat o to ..

Om vad:annat.ange dagar.sammanlagtpågåttunderFrigánghar _
lligrvnirlgentillIngångframPågidt

DNet °
Dsyftartillarbete.Har deltagiti utbildning16. klienten som .la larbetsmarknadsutbildningexempelvis

misskotsamnetpágrundingångavbrutitsHar avDNej o DNOi oD intygintyg:AntalJa w D gånger:AntalJa io

verksamhet missbrukdeltagitiklienten mot17.Har narstaendevananhongbesökhattklientenHar avgenom:
DInga odroglri-Imotivations-behandlingsavdiPlacering DMinstDNej o D:MoranenoesokDJa l

Ratt-inriktadkurs.pedagogiskDeltagandei tex anstaltutanförfritidsaktiviteterdeltagitiklientenHar.fallen 514
DNej o DNej oDJa I DJa t
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22.Harklientenhalt: 47§28.Har fått bestraflmngenligtklienten discrplinär4 tidstillâggandrastycket2p
Antal

DNEJ JA Nejggr o
DRegelbundenpermission Jao too iáCl DFrigångspermisson o 100 Omja. tillfälle gångerhuvudskal ochantalange perD DSärskildpermission o ioo

Antalgånger
RymningellerförsökHarklientenbefattatsigmednarkotikaunderdenak- vistelse staltutom underartuellaverkstallighetengenom: tillsyn personalav
ArbesvägranAntal

NEJ JA Berusad narkotikaggr av
Eget D Ubruk Berusad alkoholavo in jInsmugglingtorsåljning U D Våldellerhot tjänstemanmoto io j Våldellerhot medlntagenmot

Innehav otillåtetföremålav24.Harurinprovtagits aktuellverkställighetunder
Befattningmednarkotika

DNB] Vågran lämnaurinprovatto
DJa Positivturinprov1

AnnananledningOmja.harpositivtutfallerhållits
DNej o Om anledning vad:annan angeDJa 1

många dagarharklientenvistatspålnitialanstal-.

Omklientenbestraffas 47§enligt andrastycket2pAntaldagar totalttidstillaggidagarforhelaverkställighe-ange
ten:

Harkliententortlyuatsfråninitialanstalten Antaldagar:. ä
DoGl
UJa Harklienten påförflyttas misskotsamhetgrundArlgeorsak: avto .

UN91 o
DJ t

Omja. tluvudskal förflyttning tor-ochantalange perTillvilkenarlstaltsniva Mmmm
slutenriksanstalt gångerAntalOppenrilsanstalt Rymningellerförsök
Slutenlolalanstalt Perrrlissionsmissbruk
Öppenlokalarlstalt Ametsvagran

Berusad narkotikaav
Benlsad alkoholavHarkientanfåttvarningar47 §andrastycket p1

underaktuell Våldvetksülluhet ellerhot tjänstemanmot
Våldellerhot medintagenmotU0Nej Innehav otillåetföremålavUJa Antal:io Befattningmednarkotika
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bedömtattverkställighetaktuellunderpersonal34.Har29.Fans. i haft:klientenAntalgånger
JANEJurinprov -lämnavägranatt y DD iopsykiatriskartProblemavPositivturinprov DDsiukhusvard o ipsykiatriskBehovavanledningAnnan I DDpsykologkontakt ioBehovav

ivad:anledning.Om angeannan löremalverkställighetvaritaktuellunderklientenHar35.
tor:

Antal
JANEJ ggr

sjukhusvardin-Somatiskplace-varitverkställighetaktuellunder D30.Harklienten D iotagen oKvaL __iparagraternedanståendeenligtradi enrum sjukhusvârdPsykiatrisk DDD tvangsintagen iooenrumsplacerad ii tri-sjukhusvârdPsykiatriskAntal DD iointagen ovilligtdagarAntal oppenvaruPsykiatrisktotaltgånger DDpsykiatrikerpsykolog 10ozostorstastyciiett-4p __ psykavd.påplaceradVaritstycket20§andra DD_i topaanstalt o
§23 DDSiålvmordsforsok too

50§ .
1B§ _____

I moihattbamspecialavdelningiplacerad Frogaasiiytiostoritvinnoraomvaritklienten31. Har
verkställighetaktuellunderbanken Indian.

DuN91
barnetgammaltDion 36.Hur vermånadenArialJa

månaderanstalten:iborjadevistasDåbarnet
månader7§enligtsärbehandling anstalten:toremåltor ivarit slutadevistasklienten Dåbamet32. Har _verkställighetenKvaLunderstyckettredje

DNej o
D månader.AntalJa too Fragarmaltytlutorkvtnrzøreomvlatatspåenstatt

torhådemlnodikvtmtor.
varit:verlstalligtietaktuellunder33. Harklienten

tordenolägenhetmedlenanstaltsplaøeringen37.HarJANEJ pavistatsmanpågrund attltviinligaklionhn avvåld mad-fysisktforutsatt av sammansattDD tintagna o
fysiskttor Dmedintagnautsatt Nej oDDVNÖ o t D.la ioDDvåldtorfysisktpersonalutsatt o 1

olagenhet:Omia. typavangespanartillhygge.knytnavar.medvåld slagFysiskt -
el:

valdvåid.sexuelltfysisktvakasaorier.Mobbing.
knark-prostitution,forutnyttjat:detta.ellerhotom

rnhrtgriingm
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verkställighetoeltagit38. olägenhet aktuelllbrllyttatspagrundHarklienten 43.Harklientenunder lav som
verksamhetprogrambehandlingnktadmotpå anstalt speciellorsakats manatt vistats sammaav

sexualbrottsdomda
DNej o DN91D °Ja Angeorsak:to D Angevad.Ja ao

någonform44.Var brottsrelateradbehandlingplane-avFrága39-44 tngivninqenHyllas sexualbrottBra 6 Ingår efterkap radom
brottarubrloerlngsom I doml liggertltlsom Dgrundtor verkställigheten. Nej o

D.la Angevad:10
39.Harklientenbegåttsexuabrottmot:

Egetbarn 15a:under
Egetbarn 518 årt
Egetbam arover1B
Annatbam hunder15 Fraga45-50Hyllas miss endelsbrottBra 3kapom
Annat §5 ingar brottsrubrtceringl domdomarbarn15-18Ar 5-6 somsom

liggertill grundtor vertmilllgheten.Kvinna.partnermakasambo.
lämnasällskapellerforedetta
Damer

45.Har begåttklienten brottmot:Manlig parfornâllanoepartner
Annankvinna NEJ JA
Annan Do Dman Egetbamunder15ár

D DEget arbam1510 o 1
D DEget årbamover1aHarklientenpå o 1grund sexualbrottblivit torusattav. D Dav medlntagen: Annat 15arbarnunderannan o v
D Da:Annatbarn1515 o 1NEJ JA Kvinna. makasambo.partnerD Dtrakasserier,mobbing o u lastmørsallskap roreeller detta

D D DDHot lyslsktvald partnerom oo 1l
D D DFysiskt DManlig panomananoepannoro o |1

DDAnnankvinna o 1
D DAnnanman o |;Harkliermnpågrund uppgivnatrakasserier.hotav

pågrundetc sexualbrottvaritplaceradenligtav
518 påHarklienten grund missnandelsbrottblivitav

torav medintagen:utsatt annanDoNol
DuJa NEJ JA

D Dtrakasserier,mobbing o .
D DMotornlysisktvara42.HerIdienbntomma: omedintagna 1attgenom reage- D Dratpåklientenstypavbrott Fysisktvald o .

DoNej
DuJa
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a FRIGIVNINGSSITUATIONEN7 nottrakasserier,pagrund uppgivnaklientenHar av47.
placeradmisshandelsbrottvaritpágrundetc av

§1718enligt arbetsfor-medkotaktetableradklientenenHade51,medlingarbetsmarknadsinstituUarbetsmaiknadsui-E]Ne; o lrigivningenvidbildningDJa i
DNe; 0
DJa imedintagnatortlyttats att reage-Harklienten genom. brottpáklientenstyprat av

planeradklientenhadesysselsättningVilken52. typD avNej o tngivningenvidDJa i
arbetestadigvarande

arbeteTillfälligtdeltagitverlstallighetaktuell49.Harklientenunder |
riktadmotvensamnetprogrambehandling Skyddatarbetespeciell

misshandelsbrottklienter fordömda AMSinklyrkesutbildningSkolveller
vardtorintagenDNej o PensioneradpensionsutredningE Angevad:Ja 1 saknadesArbete

Övrigt

vad:Omovngt.ange
plane-behandlingnågon brottsrelateradtomtVar av. frigivningenefterrad

torsoriaN huvudsakligenatt sigNej klienten53.Hurkommero bedömningpersonalensenligttngnmingenefterD Angevad:Ja i
arbetearbetslös-Inkomstgenom

netskassa
StudiemedelAMS-bidrag

frånanhongaHjab
sjukpenning
Pensionlsjuløidrag
Socialhjalp

torsorjningordnad
Annat

vad:Omannat.ange

klientenatthademedelkontanta54.Hurstorsumma
utgivningenvidMega over

Summakr:
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lorsorningspliktigundemâllsskyldig55.Varklienten mot
lngivningenbarnvid

DuNe;
D1Ja

Hurkommerklienten lng-vnrngenboefteratt
Sadngvarandebostad
Tillfälligalosningar
intagentorvårdsjukhus,
kriminalvårdel:
Bostaøsløs

I vilkenrelationskallklienten efterleva lngivningen.
Ensam D 1
Ensam Dmedbarn 2
Sambogift a

DSambogiltmedbam a
E]Annanrelation s

Hadeklientenövervakning frigivningenvid.
DoNel
DJa

HarDunågrafrågormedanledning undersökningenav
ellerilyllarldet dettaformulañNedanståendeav perso

Aransvarigaforklientundersokningensner.som genom-
farande.kannåspåloliarldenlelonnummer:

LarsKmntz 011-193918
Llssomander 011-193893

GustavssonJan 011-193892

ViArtacksammafor Duomgåendeatersanderatt
mgdomullnt jämteavganganpponi särskilten
kuvertintresserattill:

Krlmlnnlvtrøur, un
Hagamannen
G01ao Norrkoplng
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