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Justitiedepartementet

En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor
(Ds 2019:14)
Er beteckning Ju2019/02411/L4
Kriminalvården har inte något att invända mot förslagen i promemorian men vill dock framföra
följande.
I promemorian anges att förslagen kommer att innebära vissa kostnadsökningar för Kriminalvården.
Underlaget för att beräkna kostnadseffekterna bedöms dock vara mycket osäkert och det framhålls
särskilt att förslagen inte kommer att få ett omedelbart genomslag för Kriminalvårdens kostnader
(se s. 155 f.).
Kriminalvården instämmer i bedömningen att det framtida resursbehovet för myndigheten bör hanteras
inom den ordinarie budgetprocessen. Det är dock tveksamt om kostnaderna till följd av förslagen kan
finansieras inom ramen för befintligt anslag och i enlighet med vad som anges i promemorian. För att
Kriminalvården ska kunna genomföra förslagen behöver anslaget höjas med hela kostnadseffekten.
Det bör framhållas att förslagen även medför omedelbara konsekvenser för Kriminalvårdens
verksamhet. Straffskärpningarna innebär att det i vissa fall kommer att föreligga en presumtion för
häktning av den som är på sannolika skäl misstänkt för brott, vilket föranleder ökad beläggning på
häktena och ytterligare kostnadsökningar för myndigheten. Förslagen kan dessutom antas komma att
öka kostnaderna inom frivårdsverksamheten.
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Beräkningar av kostnadseffekter till följd av enskilda straffskärpningar är emellertid behäftade med
betydande osäkerhetsmoment. Kriminalvården har försökt att beräkna de faktiska effekterna för
anstalter och häkten som har föranletts av de senaste straffskärpningarna för grova brott avseende
skjutvapen och explosiva varor, vilka trädde i kraft den 1 januari 2018 (jfr prop. 2017/18:26). Det har
dock inte varit möjligt att dra några säkra slutsatser, bl.a. eftersom det är vanligt förekommande att flera
brott hanteras i samma dom. Effekten av en straffskärpning för ett av dessa brott blir därmed näst intill
omöjlig att urskilja.
De förslag som utredningen lämnar får sammantaget anses medföra icke obetydliga effekter för
Kriminalvårdens verksamhet. Kriminalvården utgår från att detta, och andra lagstiftningsärenden med
liknande konsekvenser, kommer att beaktas vid den framtida medelstilldelningen. I sammanhanget bör
även nämnas att vårddygnskostnaden är en viktig faktor vid bedömningen av Kriminalvårdens framtida
behov av finansiering samt att denna kostnad troligtvis kommer att öka under kommande år bl.a. på
grund av högre hyresnivåer i samband med ny- och ombyggnation.

Organisatorisk enhet

Adress

Telefon

E-post

Huvudkontoret

601 80 Norrköping

077-228 08 00

hk@kriminalvarden.se

2(2)

REMISSVAR
Datum

Vårt diarienummer

2019-10-28

2019-13388

____________________
Detta yttrande har beslutats av tillförordnade generaldirektören Stefan Strömberg efter
föredragning av verksjuristen Henrik Holmström. I den slutliga handläggningen av ärendet har
även deltagit direktören för frivård, häkte och anstalt Lennart Palmgren, ekonomi- och fastighetsdirektören Björn Myrberg och chefen för sektionen för verksjuridik Per Henrik Hedbrant.
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