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REMISSVAR

Kriminalvården

dfarienummer

Datum

Vårt

2018708727

2018784737.?

Finansdepartementet

l

Remissvar

fran

Kriminalvarden

Myndighetsgemensam

avseende

Indelningskommitténs

— samverkan

indelning

*

betänkande
nivå (2018:10)

på regional

\

Er befea'kfiifg H20 "f8/ 00966/ K
Kriminalvården

invänder

Utredningen
indelning

mot

en gemensam

ifrånde nuvarande

utgår

Krimjnalvfirden

stöd för en sådan organisatorisk

process

mycket

utvidga
kunna

indelning.

Förslaget

skulle ofrånkomligen
då

såväl myndighetens

organisationen

möta de omfattande

ny regional

organisation

som innehållet

]njrninaipolitiska
skulle således

förändlmgsarbete

som bedrivits

utvecklingsarbcte

som för överskådlig

förändringar

dc senaste

tid behöver

'l'fll
detta kan läggas att en myndighetsgemensam

Det skulle

arbetet med att

iverksamheten.
Inte minst för att
som nu pågår.
Förslaget att införa
en

enligt vår uppfattning

i myndigheten

2015. En

eget

cffektivitetsförluster.
behöver prioritera

till

i en ny

infördes

av Kriminalvårdens

innebära betydande

stora
delar av organisationen

platskapacitet

fördelar

skulle tvinga in Kl'jmjflalvfiden

kort tid efter det att den nu aktuefla

därtill ske vid en tidpunkt

förslag.

bör övergå till en regional

någraverksamhetsmässiga

av det slaget, och som denna gång inte har påkallats

unfcckljngsbehov,

utredningens

sjulwårdsrcgioncrna.

kan inte heller för egen del identifiera

omorganisation

enligt

några
skäl till varför
Kriminalvården

har inte presenterat

som

myndighetsindehljng

både äventyra

värdet

åren, samt undergräva

vara Kriminalvårdens

2w dct stora
det omfattande

huvudfokus.

indelning utifrån nuvarande

sjukvårdsregioner

att främja
Kriminalvårdens

förmågaatt leda, planera, operativt stödja och
samordna sin kärnverksamhet
eller att uppnåstörre enhetlighet
och rättssäkerhet
inom
myndighetens
olika verksamhetsgrcnar.
Oavsett vilket av utredningens
alternativa förslag
som

inte kommer

analyserats,

sex alternativt

Krirninalvärdens
och

styra

sju regioner,

verksamhet.

vad gäller

Någrapåvisbara
fördelar vad gäller myndighetens

511115därför

verksamheten

saknas helt konsekvensanalyser

inte

förmåga
att leda

redovisade.

föwisso
tillfullo utredningens slutsats att samverkan mellan olika aktörer i
samhället är betydelsefullt. Det gäller i hög grad också
Kriminalvårdens
förutsättningar att
Kriminalvården
genomföra

delar

sitt uppdrag. Utredningen

regional

indelning,

förmåga

att

har dock inte lyckats Visa på vilket sätt en gemensam

ivflken
Kriminalvården

lösasina uppgifter

i

ingår, på ett konkret

sätt skulle gynna myndighetens

samverkanmed andra.

kring
en myndighetsgcmcnsam
indchu'ng
utgår från
kapitel 5, då detta kapitel är det som berör
myndigheten till största de]. Övriga
delar av
Kriminalvårdens

rapporten

Organisalorisk

Huvudkontoret

enhet

synpunkter

har myndighe

på förslaget

ten inga

synpunkter

Adress

661

på.

E—post

Teiefon

80 Norrköping

077 — 228

08 OO

hk@krimina1varden.se

.

å

€£k

E;
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Kriminalvården

Detta

yttrande

Siglid

Perlmana-

häk

hur beslutats

I den slutliga

csdjl'ekt'ien
;.Hannajarl

REMISSVAR

av generaldirektörcn
handläggningen

och cnhctschefen

Datum

Vårt diarienummer

2018—0827

2018_.8473_2f
#

Nils

Öberg

av ärendet

efter

har även

föredragning
deltagit

anstalts-

Svante Engelbrektsson.

%rgöäjum

Sigrid Perlman

,\

av utredaren
och

