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Kriminalvården
601 80 Norrköping

Justitiedepartementet

Uppdrag till Kriminalvården om förstärkta insatser för våldsamma män
Regeringens beslut

Kriminalvården ska genomföra en särskild satsning med inriktning på att
ytterligare stärka de återfallsförebyggande insatser som riktas mot
gruppen våldsamma män inom ramen för Kriminalvårdens olika verksamheter. Satsningen ska bl.a. omfatta förstärkta insatser avseende
riskbedömningar, motivations- och behandlingsinsatser som riktas mot
olika grupper av våldsbrottsdömda.
Kriminalvården ska i myndighetens årsredovisningar för 2013-2015
redovisa arbetet. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den
31 mars 2017. Myndigheten ska utöver detta i den form som beslutas i
dialog med Justitiedepartementet informera om uppdragets
genomförande.
Bakgrund och närmare om uppdraget

Regeringen har genomfört den största satsningen på brottsbekämpning i
modern tid. Myndigheterna i hela rättskedjan, från Polisen till
Kriminalvården, har förstärkts kraftigt. Under förra mandatperioden
genomfördes också en straffskärpningsreform avseende allvarliga
våldsbrott. Regeringen fortsätter nu sitt arbete och ser framför sig
ytterligare skärpningar.
Inom ramen för regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld
mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade
relationer (skr. 2007/08:39) genomförde Kriminalvården under 20082010, på uppdrag av regeringen en särskild satsning för att öka insatserna
för sexualbrottsdömda samt män som dömts för våld i nära relationer.
Satsningen ledde bland annat till en betydande ökning av insatser som
riktades mot den avsedda målgruppen.
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Regeringen gör bedömningen att en fortsatt satsning inom
Kriminalvården på ökade insatser avseende gruppen våldsamma män
också bör omfatta personer som dömts för andra typer av våldsbrott.
I arbetet ska erfarenheter från tidigare gjorda satsningar inom området
tas tillvara.
Kriminalvården bör därför ges i uppdrag att intensifiera det återfallsförebyggande arbetet genom en kraftfull och långvarig satsning på
åtgärder avseende våldsbrottsdömda under verkställigheten. Åtgärderna
ska bl.a. omfatta förstärkta insatser avseende riskbedömningar,
motivations- och behandlingsinsatser som riktas mot olika grupper av
våldsbrottsdömda inom ramen för Kriminalvårdens olika verksamheter.
Fokus ska ligga på att i samverkan med berörda aktörer planera och
förbereda tiden efter frigivning för att förebygga återfall i brott. Av
redovisningen bör framgå hur arbetet med att förbättra samverkan med
andra aktörer har utvecklats under uppdragets genomförande.
Samråd ska ske med Socialstyrelsen som bl.a. har i uppdrag att utveckla
metoder och vägledning för arbetet med personer som utövar våld mot
närstående.
Regeringen har i budgetpropositionen för 2013 aviserat ett uppdrag till
Kriminalvården att inleda en kraftfull och långvarig satsning på förstärkta
insatser som riktas mot gruppen våldsamma män. Kriminalvårdens anslag
för åren 2013-2016 har beräknats bland annat mot bakgrund av detta.
Genom tillskotten är Kriminalvårdens förutsättningar att vidta kraftfulla
åtgärder för att minska återfallen i våldsbrottslighet bättre än någonsin.
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Anna C. Lindberg
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