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Till riksdagen
Inledning
Riksdagens revisorer har under en av sina revisionsresor inom landet
kunnat notera vissa brister i den ekonomiska uppföljningen av verkstads
driften inom kriminalvården. Revisorerna beslutade då att närmare grans
ka denna verksamhet. Syftet med granskningen har varit att undersöka
kostnadsläget för vissa utvalda verksamheter vid kriminalvårdsverket.
Granskningen har företagits från i huvudsak rent ekonomiska synpunkter.
De kriminalvårdspolitiska aspekterna på verksamheten har beaktats i mera
begränsad omfattning.
Granskningen har omfattat totalt elva anstalter, fördelade över hela
landet . och har inkluderat såväl riksanstalter som lokalanstalter. Följande
anstalter har bildat underlag för granskningen:
Riksanstalter: Hall , Kumla. Norrtälje, Skogome. Tidaholm. Tillberga
och Norrköping.
Loka/anstalter: U meå, Nyköping, Halmstad och Hageby.
Granskningen har huvudsakligen omfattat verkstadsdriften vid anstal
terna. men även jordbruksdriften vid ett par anstalter har översiktligt
analyserats. Dessutom har samarbetet mellan kriminalvårdsverket och
Stiftelsen Samhällsföretag närmare studerats. Kriminalvårdsverkets för
val tning av bostadsfastigheter har också granskats.
Total t har sålunda elva anstalter omfattats av granskningen, varför den
inte med säkerhet kan ge en heltäckande bild av hela verksamheten.
Genom att urvalet omfattar såväl stora som små anstalter, spridda över
hela landet, torde resultatet a v granskningen och de slutsatser som redovi
sas i rapporten dock ge en allmän bild av det aktuella läget inom verksam
hetsgrenarna .
En sammanfattning av rapporten (1983/84: l ) Jämförande studium a v
driften v i d några kriminalvårdsanstalte r o c h över rapporten inhämtade
yttranden är som bilaga fogad till denna skrivelse.
I fråga om jordbruksdriften och förvaltningen av bostadsfastigheter har
revisorerna inte funnit anledning att framlägga några förslag.
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Revisorernas överväganden

2 . 1 Kostnader för kriminalvårdsanstalterna

De totala kostnaderna för driften av samtl iga kriminalvärdsanstalter
inkl. all männa häkten uppgick till l 098 milj. kr. för budgetåret 1981/82.
Kostnadsökningen på detta anslag i statsbudgeten (E2) har under de senas
te budgetåren redovisats till ca 100 milj. kr. årligen. Medelbeläggningen på
platserna vid kri minalvärdsanstalterna har i stort sett varit oförändrad med
ca 3200 utnyttjade platser under åren 1979 och 1980, medan året 1981
utvisar en något förhöjd beläggning med ca 3 400 utnyttjade platser. För de
al lmänna häkt ena har en ökad beläggning k u nnat konstateras med en
medelbeläggning av 71O platser år 1979, 867 platser år 1980 och 928 platser
år 1981.
Vid de granskade riksanstalterna varierar dygnskostnaden per intagen
mellan 528 kr. och l 266 kr. För lokalanstalterna konstateras att dygnskost
naden per intagen varierar mellan 505 kr. och 746 kr. Beloppen avser
budgetåret 1981/82.
Kostnadsjämförelserna mellan anstalter med i stort sett samma vård
form utvisar att det i några fall före k ommer stora skillnader i dygnskostna
derna . l h u v udsak kan variationer i dygnskostnaden h änföras till kostna
derna för personal och u tspisning. Revisorerna har funnit att årskostnaden
för en intagen vid riksanstalten Hall är ca 293 000 kr., medan motsvarande
årskostnad vid riksanstalten Norrköping uppgår till ca 450000 kr. Båda
anstalterna är slutna och har i stort sett samma vårdform för de intagna.
Upplysningsvis kan nämnas att årskostnaden per intagen vid anstalten
Kurnia på motsvarande sätt har beräknats vara ca 270000 kr. Denna
påtagliga skill nad i kostnad per intagen finner revisorerna skäl att notera.
Kriminal vårdsstyrelsen har som förklaring till den höga årskostnaden per
intagen vid anstalten i Norrköping angett, att denna anstalt är en liten
anläggning med särskild vårdform för klienter med långa strafftider.

Ä ven beträffande de slutna lokalanstalterna föreligger relativt stora skill
nader i fråga om årskostnad per intagen.
Bland de tre slutna riksanstalter som enligt kriminalvårdsstyrelsen har
speciell värdform jämfört med andra slutna riksanstalter intar Norrkö
pingsanstalten, trots hög medelbeläggning av platserna, en särställning
från kostnadssynpunkt. De i rapporten konstaterade stora svängningarna i
kostnadsbeloppen mellan anstalterna föranleder revisorerna att sätta i
fråga hur pass stora kostnader som kan anses rimliga för små specialan
stalter. Det förefal ler samtidigt naturligt att ställa frågan om större anstal
ter kan erbjuda en motsvarande vårdform till lägre kostnad.
Revisorerna finner vidare att kriminalvårdsaspekterna måste vara myc
ket tungt vägande för att de skall k u nna motivera så stora skillnader i
dygnskostnaden per intagen som här påvisats. Det är därför angeläget att
e n översyn görs för att klarlägga om den kriminalpolitiska målsättningen
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motiverar de redovisade ko�tnaderna for olika vantformer och akt i' itcter.
Syftet med över yncn bor också vara att få fram förslag �om i möj liga�te
mån begrän-.ar den noterade kmtnadsuppgangen vid kriminalvård�an�tal
terna.

Verkstadsdriften

2.2

Inom kriminalv rdcn bedriv"> verk�tad�drift med ett relativt brett till
verkningssortiment. Revisorernas granskning av verkstadsdriften vid de
utvalda anstalterna har gjorts uteslutande som e n ekonomi�k analy� av
verksamheten. Därvid har syftet

varit

att fä en bild av hur de i verkst ad�

driften nedlagda resurserna utnyttjas och vilket c:konomiskt resul tat verk
samheten ut visar.
l granskningsrapporten har konstaterats att utnyttjandegraden av dispo
nibla arbetsplatser är mindre tillfredsställande.
Med de stora fasta ko">tnader :-om vanligtvis foreligger inom anstalternas
verkstäder. både i form av löner till an�tälld personal och ma::.kininve.. te
"ringar. rc:sulterar verkstadsdriften i ett betydande under�kott. Vid de
granskade anstalterna uppgick underskottet för verk�tad�driften till c a 18
milj. kr. årligen under budgetaren 1980/81-1981/82. Verk�tadsdriften inom
hela k riminalvård verket re�ulterade i iirligt underskott i storlek ordning
en 63 resp. 61 milj. k r . u nder motsvarande period. Generellt kan sägas att
med några få u ndantag lämnar intäkterna av verksamheten enda t ett ringa
bidrag till att täcka de fasta kostnaderna för verkstad:-.driften.
Be traffande kostnaden per årsarbetare inom verk�tadsdriften vid de
granskade anstalterna har kriminalvårdsstyrelsen anfört att begreppet ars
arbetare inte skulle vara användbart inom kriminalvardens verkstad�drift.
Antalet syssebatta vore enligt styrebens mening ett bättre mätt p<l utnytt
jandegraden i verk::.täderna.
Revisorerna vill framhälla att i rapporten anv�int::. den berakningsgrund
för ar arbetare. nämligen 2 000 timmar per sys�elsatt .

om produktion.. -

byran inom kriminalvårds�tyrelsen själv använder i de interna bok�lut-.rap
porterna. För en bcoömning h u r disponibel kapacitet inom verkstao�orif
ten verkligen utnyttjas finner dock revi�orerna att utnyttjanoegraden bä�t
uttrycks med begreppen ar�arbetare alternativt sy:-.�ebatt vid ett normull
nyttjande av hela platskapacitcten. Bedömningen av kapacitebu tnyttjan
det måste. oavsett benämningen pa arbebkraften. relatera., till i vilken
omfatt ning arbetsplatsen använt!�. t. ex. 2 timmar pc:r arbehdag

av mojliga

8 timmar.
Den rådande uppfattningen hos ledningen för

kriminalvaros:-tyrel-.en-.
lön'>amhet inom verk

verkstadsdrift anges numera vara att kravet p:t vis-.

stadsdriften fått ge vika för kravet på sy::.::.elsiittning för dc intagna. Re' i-.o
rerna kan dela denna uppfattning men vill

framhalla

att ko-.tnadern;� for att

skapa sy'>sel sättning for de intagna mastc ::.t yra inri!..tningcn av hl.
tl
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stad driften. Speciellt måste d e n ändrade målsättningen enligt revisorer
nas mening påverka d e n långfri stiga planeringen av investeringarna.
Tidigare har riksrevisionsverket i en revisionsrapport ( 1978: 1141) påpe·
kat . att mål ättningen för sysselsättningen av intagna vid kriminal vårdsan
stalterna bör närmare preci eras av kriminalvårdsstyrel en om man har
sänkt ambitionen att driva e n s å långt möjligt konkurrenskraftig och själv
bärande indu triell verk amhet.
Den nuvarande verkstadsdriftens utformning strider enligt kriminal
vårdsstyrel en

mening inte mot d e n i lag angivna målsättningen vare sig

för verksamheten i sin helhet eller för arbetet på an�talt. Styrelsen anför i
sitt remissyttrande vidare.
En klar motsättning uppstår emellertid om verkstadsdriften analyseras
utifrån strikt företagsekonomiska betraktelsesätt. Denna motsättning torde
kunna åskådliggöras genom ett enkelt exempel. Om de i ntagna sysselsätts i
enkelt montering arbete (legoarbete), s.k. småindustriell verksamhet . till
godoses kravet på sys elsältning samtidigt som kostnaderna för verksam
heten torde bli obetydliga. Sysselsättning i industriell verksamhet i nnefat·
tande arbete i en större verk tad med komplicerade och kostnadskrävande
ma kiner och dito materialhantering t i l l godoser också kravet pa sysselsätt·
igt. som också konstaterats i rapponen. till

ning men leder erfarenhetsmä

relativt betydande kostnader per sysselsättningsplats. l det första fallet
kan syssel ältningen inrymmas inom d e n av lagstiftaren angivna övergri
pande målsättningen endast i den mån den enklare sysselsättningen an
vändes för att bereda mycket otränad arbet kraft träning i enklare mo
ment . exempelvis att arbeta under en längre sammanhängande tid . att
passa arbet tider. att underordna sig en arbetsledare etc. l det enare fallet
ges den intagne därutöver träning i vistelse i modern industriell miljö med
alla de krav en ådan täller. en miljö som det är mest troligt . och önskvärt,
att den intagne får tillfälle att sysselsätta sig i efter frigivningen. Den
träning han kan erhålla i kriminalvårdens mera avancerade verkstäder
innebär också att han vid fri givningen inte står främmande i nför rutiner
och processer i den moderna industrin. Han får en vana vid maskiner och
tillverkning metoder

om förhoppningsvis kan göra honom bättre beredd

för arbet�givarens krav på en normal arbetsplats. Med hän�yn t i l l den
ytterst mangskiftande grupp d e intagna utgör . och darmed har ynnerligen
skiftande behov. är det angeläget att kriminalvården förfogar över ett brett
spektrum av åtgärder. Utöver här nämnda exempel erfordra darför också
re�urser för utbildning, sava! av teoretisk art som mera yrkesinriktad.
Målsättningen för alla de åtgärder som erbjuds en intagen under arbets·
tid kan enkelt �ammanfattas i att han skall erhålla en sådan behandling att
han vid ullnidet i

amhället är kapabel att utföra en fullgod arbetspresta

tion i en normal indu triell miljö.
Vidare anför styreben att en allt större del av an�talt:.klientelet numera
har yl! er� t ringa erf a renhet av arbetslivet och de�s krav.
Kriminalvårds�tyreben framhåller även att man vid valet av sy�selsätt·
ning�grenar inom den verkslad sindustriella sektorn inte heller är oberoen
de av den öppna marknadens konj unkturer. För att motivera den intagne
för <trbete i en modern verkstad är det angeläget att han finner arbetet
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mening full!. Detta kan knappast uppnås med mindre än att han får med
verka i tillverk ning av produkter som levereras till den öppna marknaden.
Detta förhållande i nnebär. anser styrelsen. att kriminalvården u töver de
övriga kraven ocksa må t e försöka

kaffa sig tillfälle att ta tillverka pro

dukter som är gångbara på marknaden. Det har under senare år . i ett
an�trangt ko�tnadsläge och med en kärv arbetsmarknad, ibland mott tora
�vårigheter att Iinna produkter

om kan tillverkas av de intagna. påpekar

styrelsen.
Det övergripande kravet på att bereda de intagna en syssel ättning som
inneb�tr en träning och förberedelse för återinträde i samhället. sett mot
bakgrunden av en allt kärvare arbetsmarknad . leder rimligen enligt styrel
sen till att samhället måste acc eptera relativt betydande kostnader för
främ�t den verkstad industriella sektorn av kriminalvårdsverksamheten.
Revisorerna har förståelse för denna inställning men förmodar att det torde
bli svårt att på ett ekonomiskt acceptabelt sätt anpassa kriminalvårdsver
kets verkstadsdrift till den

nabba utvecklingen inom verkstadsindustrin.

Med den utveckling av arbetsmarknaden som kan förutses på omradet,
"kan det anta

att endast ett fåtal av de långtidsdömda intagna kommer att

kunna placeras i den öppna arbet�marknaden.
Revisorerna känner sig därför inte fullt övertygade om att de betydande
resurser

om i vi�sa fall i form a v dyrbar maskinpark lägg� ned inom den

verksladsindustriella sektorn till fullo kan försvaras från samhäll ekono
misk �ynpunkt. Arbetet inom verbladsdriften torde huvudsakligen böra
bedrivas med ambitionen att tillhandahålla den intagne utbildning och
syssebätt ning i industriell verksamhet med ett begränsat krav på högtek
nologisk utrustning.
Revisorerna an�er att en översyn av målet för kriminalvårdens verk
stad�drift bör göra� .

cir�kilt i vad avser kostnadsstrukturen för verksam

heten. Vidare �kulle enligt revisorernas mening en uppföljning av hur
insatserna inom verkstad�driften påverkar den intagnes situation pa ar
behmarknaden efter frigivningen vara av v�irde för bedömningen a\ vilken
effekt �om uppnått� med verk amheten.

2.3

l

Kostnadsuppföljningen
rapporten konstateras att en avsevärt förbättrad ko Inadsuppföljning

och ko�tnad analys kräv både på den lokala och den centrala ni van inom
kriminalvårdsverkel. Det karva ekonomi�ka läget i Sverige lik�om de �tora
ko�tnaderna för kriminalvården motiverar att en effektiv uppföljning gör'
inom kriminalvård�verket i effektiviteb- och be�paring�!>yfte.

U nder

gran!>k n i ngsarbetets gång har noterat� att kri minalvard�verket darför pa
börjat en n,got förbättrad uppföljning och rapport ering av ko�tnaderna
inom olika verk amhetsgrenar. Revi�orerna kon,taterar detta med ull-
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fredsställelse och förutsätter att kriminalvårdsstyrelsen rapporterar till
revi sorerna om effekten av det utökade uppföljnings- och rapportsystemet
vid lämplig tidpunkt.

2.4 Samarbete mellan kriminalvårdsverket och Stiftelsen Samhällsföretag

Verkstadsdriften vid kriminalvårdsverket och samhällsföretagsgruppen
företer enligt revisorernas uppfattning många likheter.
I frågor om maskinell utrustning, produkti onsbetingelser. produktsorti
ment och kundkategori förefaller det vara både möjligt och önskvärt att ett
närmare samarbete till kapa .
l de fall en marknadsmässig verkstadsdrift fortsättningsvis bibehålls
inom krimi nalvården bör sålunda enligt granskningsrapporten ett samarbe
te med Samhäll sföretag komma till stånd. Då kan b l . a. dubblering av
större investeringar i verkstadsdriften och i ntern konkurrens mellan verk
samheterna undvikas. Samarbetet torde i första hand k u nna avse produk
tionsinriktning och marknadsföring.
Både kriminalvårdsstyrelsen och Samhällsföretag har i sina remissvar
uppgett sig vara positivt inställda till ett ökat samarbete i lämpliga former
inom industriverksamheten.
Behovet av samarbete mellan kriminalvårdens och samhällsföretags
gruppens verksamheter har alltsedan Stiftelsen Samhällsföretag bildades
påtalats från skilda håll. Ansatser till organiserat samarbete mellan dessa
två statliga organ har vis ertigen förekommit . men de har hittills varit av
begränsad omfattning. Ett ökat samarbete i fasta former bör enligt reviso
rernas bedömning kunna leda till ett effektivare ut nyttjande av de resurser
som staten anslår till dessa båda organ. Det bör ankomma på regeringen att
aktivt verka för sådant samarbete.

3

Hemställan
Revisorerna hemställer att riksdagen som sin me ning ger regeringen t i l l

känna vad revi!>orerna förordat angående
l . försök t i l l begränsning av kostnaderna för driften av krim inalvårdsan
stalterna .
2. målet för kriminalvårdens arbetsdrift och
3. ökat !>amarbcte mellan kriminalvårdsverket och Stiftelsen Samhälls
företag.
Detta ärende har avgjorts av revisorerna i plenum. l beslutet har deltagit
n:visorerna Sturc Palm (:-) . Allan Akerlind (m). Bertil Jonas�on (c), Hagar
Normark h). Rall' Lind•.tröm (s). Wiggo Komstedt (m). John Johnsson (s).
Kjell Nih.�on h). Birgitta Rydle (m). Stig Josefson (c). Margit Sandeho <s)
u�.:h Stig Alflin (s).
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Vid ärendets slutliga handläggning har vidare närvarit kanslichefen Gö·
ran Hagbergh. byrttchefen Bo Willart och revi�ion�direktören Percy Björk
lund (föredragande).
På riksdagens revi•;orers vägnar
STURE PALM

Percy Bjiir/..lund

Förs. 1983/84: 12

8

Bilaga

RIKSDAGENS REVISORER
Dnr 1981:33

1983-12-15

Sammanfattning av rapport 1983/84: l om jämförande studium av
driften vid några kriminalvårdsanstalter och de remissyttranden som
avgetts över den
Rapporten
1.1 Granskningens syfte och omfattning

Rik dage n

revisorer har från i huvudsak rent ek onomiska �ynpunkter

granskat verko;tads- och jordbruksdriften vid kriminalvårdsverket. Syftet
med granskningen har varit att undersöka kostnado;bilden för vio;c;a verk
c;amheter och har huvudsakligen koncentrerats t i l l verksta dsdriften vid de
utvalda anstalterna. men även jordbruksdriften vid ett par ano;talter har
översiktl igt analyserat .
Gran kningen har omfattat totalt e l va anstalter. fördelade över hela
landet och inkluderar

åväl riko;anstalter som lokalanstalter. Följande an

stalter har bildat underlag för granskningen:
Riksnnstalter: Hall. Kumla. Norrtälje. Skogome. Tidaholm. Tillberga

och

orrköping.

LoJ..alanstalter: Umeå. Nyköping. Halmstad och Hageby.

1.2 Kostnader för kriminalvlird anstalterna

Kostnaderna för driften vid samtliga kriminalvårdsanc;talter (ink!. all
männa häkten) redovic;ac; på anslaget E2 i stat budgeten. För budgetåren
1979/80- 1981/8:! har följande utfall noterats på detta anc;lag.
1979/80

896 783 000 kr.

1980/81

997 526 000 ..

1981/82 l 098 660 000 ..

Antalet medelbelagda platc;er vid anstalterna har för kalenderåren varit
följande:
1979 3 238 platc;er
1980 3 227 ..
1981 3 391 ..

Härtill kommer antalet medelbelagda platser v1d de all männa häktena
för samma kale ndedlr.
1979 710 pl<mer
1980 867 ..
1981 9:!8 ..
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För att erhålla en helhetsbild av kostnadsläget vid de granskade an tal
terna har lämnat

en redovi-;ning av dygnskostnad och årsko�tnad per

intagen vid anstalterna. Den totala kostnaden för driften av an talterna
varierar mycket kraftigt mellan anstalterna framför allt beroende på vård
formen vid resp. anst alt.
För rik-;an taltemas del varierar dygnskostnaden per intagen mellan 528
kr. och l 266 kr. för budgetåret 1981/82.

ågot lägre dygnskostnad per

intagen kan konstateras vid lokalanstalterna med 505 kr. resp. 746 kr. för
samma period.
Dygnskostnaden per intagen vid de utvalda anstalterna uppgick till föl
jande belopp för budgetåret 1981/82 (s=sluten och ö=öppen anstalt).
Riksansta/ler

Kosinad

Norrtälje (s)

528 kr.

Tidaholm (s)
Hall (ink!. häktet)(s)

561 ..
..
836

Tillberga (ö)

483 ..

Skogome (s)
orrköping( )

668 ..
..

1266

Lo/..alallslnller

.

Umeå (s)

532

Nyköping (s)

674 ..
.
746 .
..
505

Halmstad(<;)
Hageby (s)

.

Kostnadsjämförelser mellan anstalter med samma vårdform utvisar. att i
några fall förekommer påfal lande stora skillnader i dygnskostnaden. vilka
kunnat hänföras till i huvudsak personalbeman ning och utspisnin gskost
nader. l rapporten sätts i fråga om de stora skill naderna vid de utvalda
anstalterna kan akligt motiveras. Att årskostnaden per intagen vid slutna
anstalter med samma vårdform kan variera från 293000 kr. till 450000 kr.
är ägnat att förvåna. Till denna årskostnad skall ytterligare läggas ko tna
den för dc intagna sysselsättning inom arbetsdriften. något som varierar
mycket mellan såväl anstalterna som verksamhetsgrenarna.

1.3 Verkstad driften

Omfat tningen av och kostnaderna för verkst adsdriften framgår av kri
minal vårdsst yrelsens ansl agsframställningar. från vilka följande uppgifter
hämtats. Arbete i tillverkningsverkstäder bedri vs vid 22 mekaniska verk
städer. 24 träverkstäder och 65 allmänna verkstäder vid anstalter och
häkten. Budgetåret 1981/82 utgjorde antalet sysselsätt ningstimmar vid des
sa verkstäder ca 2 340000 .
Kostnaderna för verkstadsdriften har under budgetåret 1981/82 varit ca
141 milj. kr.. medan intäkterna uppgått till ca 80 milj. kr. Från verkstad -

lO
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driften har utgått c a 1 4 milj. kr. i arbetsersättning till de intagna under den
aktuella perioden. Verkstadsdriften utvisar ett stigar.de u n der kott fram
till budgetåret 1981/82 då ett mindre trendbrott skett i den negat i v a re ul
.

tatutvecklin gen för verk amheten som helhet. Sålunda har verk�t adsdrif
ten resulterat i ett årligt under kott av ca 55 milj. kr . 58 milj. k r . . 63 milj.
.

kr. och 61 milj. kr. för verksamhetsåren 1978/79-1981/82.
Vid de gran�kade anstalterna omfattar verkstadc;driften mekanisk in.du
stri . träindustri . tvätterier. tekoin dustri och övrig småindustri. Totalt läm
nar dessa verksamheter årliga under kott för budgetåret 1981/82 upp
gående till 17.4 milj. kr. Vissa grenar av den granskade verkstadsdriften
har gett överskott (tvätterierna). medan andra grenar av verksamheten gett
betydande under�kott (träindustrin och den mekaniska indu trin). Det
största under kottet per årsarbetare uppvisar den mekani�ka indu�trin
med ett årsunder�kott på ca 100000 per i n t agen för bu dgetåret 1981/82.
Medelbeläggningen av arbetsplatserna varierar i hög grad mellan anstalter
na. I några fall må�te kapacitetsutnyttjandet i verkstäderna från driftsyn
punkt beteckna som otillfred�ställande med hänsyn till att detta förhållan
de förelegat under e n lång tidsperiod.
Inom produktionsbyrån har hittills utfört s analyser av driftre ultatet för
verkstäderna i en mycket begrän ad omfattning. Avsevärt större insatser
från den centrala driftledningen erfordras enligt revi�orernas mening för e n
effektiv uppfölj n i n g a v verkstadsdrift en speciellt v i d anstalter där kost
nadsläget för verksamheten är otillfredsställande.
Det har vidare kunnat konstateras att lagerredovisningen vid till verk
n i ngsverkstäderna inte tycks fungera på ett tillfredsställande �ätt vid alla
anstalter.

1.4 Jordbruksdriften

Jordbruk<;driften inom krimin alvårdsverket har belastat arbetsdriften
med ett u n derskott på ca 17 milj. kr. årligen under de sena te budgetåren.
De olika verk amhetc;grenarna inom jordbru ksdriften (vari också innefat
ta

skogsbruk och skog�arbete) redovisar mycket varierande ekonomi skt

resultat. De �tör ta bidragen till att täcka verksamheten� fa�ta kostnader
lämnas av växtodling. mjölkproduktion och skogsarbete . medan köttdjurs
uppfödning. handelsträdgårdsverk amhet och hönseri inte en� kunnat täc
ka sina rörliga kostnader. Då sysselsättnin gseffekten uttryckt i årsarbeten
för de intagna dessutom är synnerligen begränsad för de si�t nämnda
verksamhetsgrenarna kan dessas berättigande i organisationen möj l igen
sättas i fråga.
För budgetåret 1981182 uppgick underskottet på jordbruksdriften (exkl.
skog�bruk och skogsarbetel till ca 95 000 kr. per intagen.
Skog bruk och skogsarbete lämnade däremot ett bidrag t i l l täckning av
de fa�ta kostnaderna på ca 6000 kr. per intagen för samma budgetår.
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Antalet ar�arbetande intagna detta år var ungenir av <;amma omfattning.
nämligen 178 �t. pajordbruk och 185 �t. på �kogo;bruk/ -.kogo;arhctc.

1.5 Kostnadsuppföljning

Dc o;tora koo;tnaderna för kriminalvården. vilka tenderar att -.tiga brant.
motiverar en <wo;cvärt förbättrad koo;tnado;uppföljning och koo;tnado;analy�
både på den lokala och den centrala nivan inom kriminalvan.lwcrkct.
Under vårt grano;kningo;arbete har från verket-; -;ida pilbörjato; utredningar
om o;ftviil pcro;onal- o;om bespio;ningo;koo;tnadcrna vid ano;taltcrna. Med hiin
o;yn härtill och att ett arbete innefattande aktivering av intäkt-;- och koo;t
nado;analy-.cr pitbörjats inom produktiono;byritn. finno; det för närvarande
inte o;kiil att förc�lå ytterligare åtgärder inom detta omrftdc. En rapport bör
avgco; till rcvi�orerna vid en -;enare tidpunkt om reo;ultaten av dc pagaendc
aktiviteterna för att förbättra kostnado;lägct och koo;tnad-;kontrollcn.

1.6

amarhete mellan kriminalvårdsverket och Stiftelsen Samhällsförelag

Föruto;iittningarna för ett o;amarbete mellan kriminalvården\ tillverk
ningo;vcrk tädcr och Stiftelo;cn Samhällo;företag behandla-; i rapporten.
Därvid konstatera'\ att det i fråga om maskinell utruo;tning. produktion�be
tingelo;er. produkto;ortiment och kundkategori förefaller vara b:'tdc möjligt
och öno;kviirt med ett närmare samarbete. sett från o;tatcno; �ynpunkt.
Speciellt vad avo;er produktutveckling och föro;äljning borde kriminalvårds
verkets verkstado;drift kunna utnyttja de kraftigt föro;tiirkta reo;urser o;om
med statliga medel tillo;kapato; inom des a <;ektorer av o;amhiill-;företago;
gruppen.
Det är enligt revisorerna-; mening angeläget att föruto;iittningarna för ett
närmare o;amarbcte mellan kriminalvårdsverket och Samhiillo;förctag avo;e
ende i föro;ta hand produktval och försäljning o;narao;t kartläggs.

1.7 Fön·altning a\' bostadsfastigheter

Vid genomgangen av kriminalvårdsverketo; ano;lago;framo;tällningar har
verket<; förvaltning av boo;tadsfastigheter ano;etts böra bclyo;ao;.
Kriminalvftrdwerket äger och förvaltar i egen regi delo; fastigheter för
ano;taltsvård. dels fastigheter för bostadsändamåL
Allto;edan -;y,tcmet med tjänstebostäder för personalen er�atts med nor
malt uthyrningo;förfarande har kriminalv�trdo;styrelo;en bedrivit en relativt
omfattande uthyrningsverksamhet av bosiiider till privatpero;oncr. Lägcn
heto;bco;tåndet i bostadsfastigheterna omfattar ca 400 lägenheter. o;om hyrs
ut till tjiin'ilemiin och enskilda personer enligt uppgift i verket'\ anslags
framställning för budgetåret 1983/84.
Verksamheten med uthyrning av boo;tädcr till privatpero;oner utgör en
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inte ringa del av kriminalvård'>styrelsens fastighetsförvaltning och hör
knapp;tq ihor med myndighetens kriminalvårdsuppgift.
Med ledning av direktiv från regeringen den 4 mar-; 1982 har kriminal
vi'tnJ.,,tyreJ,en under '>enare delen av år 1982 upprättat en avvecklingsplan
för uthyrning,Jiigenheterna. Enligt uppgift omfattar denna plan en avveck

ling av 131 bo'itad'>liigenheter under en tioårsperiod utöver de bostadslä
genheter \Om tidigare avyttrats. Ca 240 bostadslägenheter skulle enligt
denna plan fortfarande di'>poneras av kriminalvård'>styrelsen för uthyrning
till privatper'>oner. Skälet härtill anges vara att de kvarvarande fastigheter
na iir heliigna alltför nära kriminalvårdsanstalterna för att kunna avyttras.

Å ven framdele� kommer alltså ett betydande antal hyreslägenheter att ingå
i kriminalvård'>�tyrel'>en'i fa'>tighetsförvaltning.

l .8 Ö\•erväganden
l rapporten kon�taterar revisorerna att den nu genomförda granskningen

utvi<;ar att både beträtTande kriminalvårdsverkets ko tnader för anstalt

- ·

driften �om helhet och för verk"tadsdriften bör ett förbättrat kostnadsmed
vetande och en av"evärt vidgad ko"tnadsuppföljning eftersträvas. Påfal
lande 'tora 'ikillnader i dygnskostnad per intagen har konstaterats mellan
an<;talter med likartad vårdform.
BetriifTande verk'>tad'idriften anför revisorerna att analyser av driftresul
taten vid de utvalda anstalterna påvisar att ett bättre utnyttjande av till
gängliga re<;urser inom verkstäderna krävs för att uppnå en acceptabel
ko'itnad för de olika verksamhetsgrenarna. Likaså bör förutsättningarna
för ett närmare samarbete med Stiftelsen Samhällsföretag prövas i första
hand av'ieende produktutveckling och marknadsföring.
Målo;ättningen för den nuvarande verkstadsdriften inom kriminalvården
bör enligt revisorernas mening klarare fastställas av kriminalvårds"tyrel
-;en. Om <;y<;sel'iättningsa<;pekten för de intagna blir alltmer dominerande
bör ko'>tnaderna för alternativa former av industriell sysselsättning noga
undero;öka'i vid planeringen av arbetsdriften.
Revio;orerna finner vidare att inom jordbruksdriften kan vissa delar av
verk"amheten sätta<; i fråga från kostnadssynpunkt.
BeträtTande kriminalvårdsverkets förvaltning av bostadsfastigheter före
o;lår revi'iorerna slutligen. att byggnadsstyrelsen och kriminalvårdsstyrel
sen tillsammans utreder om det är ändamålsenligt att detta bostadsbestånd
även framdeles c;kall förvaltas av verket.

För
2

.
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Remissyttranden
Yttranden över rapporten 1983/84: l Jämförande �tudium av drift en vid

några kriminalvård<;anstalter . har efter remis<; lämnat<; av kriminahård�
<;tyrelsen och byggnad<;<;tyrel<;en.
Stiftelsen Samhällsföretag . som har beretts tillfälle att yttra

ig över

rapporten. har även avgivit yttrande.

2.1 Driftkostnader för de granskade anstalterna
l rapporten redovisas den totala dygnsko<;tnaden per int agen vid del<;

några rik<;anstalter. dels några lokal anst alter. Därvid kon\tatera<; att patag
liga skillnader föreligger mellan anstalter til lhörande samma grupp. Detta
förhåll ande gäller speciellt personalko<;tnaderna vid anstalterna.
Krilllinah·ånlutyrelsen påpekar. att vad beträffar riko;an<;talterna Norr
köping och Hall förklaras de höga dygnsko<;tnaderna med att de<;'a an<;tal
ter har avdelningar med sär�kild vårdform som s. k. specialavdelning.
isol ering<;avdelning. psykiatrisk avdelning och kropp<i'>jukavdelning. Vi'isa
av des<;a avdelningar kräver synnerl igen hög per'ional täthet.
Av rik<;anstalterna uppges endast tre stycken ha sådana <;pccicl l a avdel
ningar. Dessutom ingår en häktesavdelning i Hallanstalten. Enligt krimi
nalvårdsstyrelsens mening kan av de granskade an<;talterna inte Norrkö
ping och Hall anses ha med övriga riksanstalter

jämförbara

vi'trdformer.

oaktat de samtliga officiellt benämnes slutna riksan'it alter.
Bland de granskade lokalanstalterna finn� anstalterna i Nyköping och
Halmstad. Båda tillhör enligt styrelsens u ppgift landet!'. fåtaliga kvarvaran
de anstalter från mitten av förra seklet. Dera<; bemanning uppges ha
historiska betingelser och vara beroende av det ålderdomliga och <;ynnerli
gen opraktiska byggnad�sättet. Styrelsen anser därför att en närmare ana
lys av kostnader för dessa bägge anstalter inte är särskilt relevant. Bada
anstalterna skall inom kort ersättas av moderna ano;talter.

2.2 Verkstadsdriften

Kriminah·ård.utyrelsenanför att m å l

ä lt n i n g e n fö r s y s s e l s ä t t 
..
n i n g e n a v d e i n t a g n a på an talt är att intagen skall beredas lämpligt
arbete som såvitt möj l igt främjar utsikterna för honom att efter frigivning
en inordna sig i arbetsl ivet". Detta mål är enligt styrelsens mening svårt att
uppnå om verkstadsdriften inom kriminalvården skall bedöma

utifrån

stnkt företagsekonomiska betrakt elsesätt.
Sysselsättning för de intagna kan i industriell form bedriva<; o;åväl i
småindustriell form som i större verkstäder med komplicerade och ko'it·
nadskrävande maskiner.
Vidare anför <;tyrelsen att i det senare fallet ges den intagne träning i
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vi,tel'c i modern indu�tricll miljö med alla de krav en sådan �täller. Det är
enligt �tyrcl�en� urrfattning mc�t troligt och ön�kvärt att det är en sådan
miljö �om den intagne får tillfälle att �ysselsätta sig i efter frigivningen. Mot
bakgrunden av en allt kärvare arbet�marknad finner styrelsen det vara
rimligt att �amh;illet må�te acceptera relativt betydande kostnader för
friim't ucn vcrk,tad�indu�triclla '>Cktorn inom kriminalvårdsverksamhe
tcn.
Nyttja n d e g r a d e n h o � d c g r a n s k a d e v e r k s t ä d e r n a konsta
tera� i rarrorten vara relativt l?tg. Kriminalvård��tyrel�en påtalar att det
normtal rå � 000 tim/�tr �om vid gran�kningen använt� för begreppet
itr�arbctare del� '>kulle vara för högt (normalt l 650 tim för årsarbetare i
civil indu�tri) ucl� vara mindre liimpligt inom kriminalvårdwerkets verk
.,tau�drift. En bättre fördclning�grunu för årskostnaden torde enligt styrel
.,cn� mening vara verkligt antal sy��el�atta. l sina egna beräkningar har
�tyrel�cn kunnat konstatera att en intagen genomsnittligt endast tillbringar
ca 29 tirn/vecka i verkstadsarbete. En fördelning av årskostnaden för
vcrk.,tad�driften per intagen enligt styrelsens beräkning�metod medför att
hän�yn ta� till att en i vis� verksamhet inplacerad intagen "låser" arbets
plat�en för hel arbetstid. oavsett om den intagne inte fullgör disponibel
arbehticl.
Per�onaldimen�ioneringen vid verkstäderna påverkas påtagligt av att
arbet�lcdarna. utöver sina arbetsledande uppgifter. har att på arbetsplat
�en utöva tillwn och bevakning av de intagna.
Med beaktande av vad sålunda anförts angående personaldimensione
ringen in�tämmer kriminalvårds�tyrelsen i revisorernas synpunkter på
kostnad�läget för verkstadsdriften. Särskilt gäller detta de höga kostna
derna per sys�elsatt intagen vid vissa av de gran�kade anstalterna. Styrel
sen framhåller att de största verkstäderna inom kriminalvården uppfördes
under 1950- och 1960-talen. Vid denna tid förelåg helt andra förutsättningar
än de �om i dag är styrande för verksamheten. En allt större del av
an�taltsklientelet har numera ytterst ringa erfarenhet av arbetslivet och
des� krav. Ett sådant klientel kan inte i någon större omfattning placeras i
vanligt indu�triellt arbete inom kriminalvården.
Styrel�cn anser att förändringen av klientelet torde vara den troligaste
förklaringen till det på vissa anstalter relativt låga utnyttjandet av befintlig
verk�tad�kapacitet. Sedan nera år pågår därför enligt styrelsen ett arbete
med om�trukturering av den industriella verksamheten i riktning mot att
vara mer anpa�sat till klientelets behov. Med hänsyn till de enligt styrel
sens egen bedömning betydande driftkostnaderna för �tora delar av krimi
nalvårdens sysselsättningsverksamhet torde insatser för påskyndande av
omstruktureringen snabbt komma att visa sig lönsamma.

·
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2.3 Kostnadsuppföljning

Kriminalvårds�tyrel�en� redovi�ning��y�tem for verk ...tad�- och jord
brubdriften är enligt J.. riminah•ard�.l"fyrei.H'll föremal for ovcr�yn

1

av.,il\t

att bl. a. gora informationen mer lil ltillgänglig. oka möjligheterna till ko.,t
nadsuppföljning och förbättra hanteringen av forrad�informationen.
Beträffande möjligheterna att använda ko�tnad,analywr och jämförande
ko!.tnad,,tati.,tik som ett instrument för effektivitet\bedomning mellan
olika verksamheter inom verk,tad,driften anfor �tyrel,en att d..:n inte
funnit någon praktiskt tillampbar modell .,om möjliggör .:n �adan bedom
ning av de varuproducerande verk.,amheterna med 'amtidigt beaktandt: av
vårdaspekterna. l fråga om produktval för verbtad�driflen upply,er " l } ·
relsen. att i många fall har de ekonomi !oka faktorerna fatt ge v1ka for andra
kriminal vardskritcrier.
Av

s

t yrel ens yttrande framgår att ko�tnad.,uppföljning och analy� av

verkstad�driflen i första hand bör inriktas på de rörliga driftko... tnaderna.
De,sa kostnader anser man !tig kunna påverka i vi.,., omfattning. De fa,la
ko�tnaderna för verkstad�driflen uppge' däremot vara m} eket 'vara att
paverka annat än på mycket lång sikt. Styreben an\er darför att de i
rapporten utförda koslnadsanaly�erna. där även de fa'la kostnaderna in
kluderats vid under�kott!>beräkningen. inte ger nagon riktig b1ld av verk
samhetens ekonomiska utfall.
Sa m tid ig t uttalar dock styrelsen att i den lång!>iktiga planeringen ar d..:t

viktigt att varje verksamhetsform analysera, och dimen!>ionera' �a att
resurserna fördelas och

ut

n yttj as med utgångspunkt från de intagna' behov

samt pagå e nd e förä ndringar i sysselsättning!>utbudel.
Inom produktionsbyr, n vid kriminal värds!>tyrel�cn pröva' för niirvaran
de ett förslag att ge information på ett lättillgängligt �i11t om intilkter och
ko tnader för verkstad driften till arbetsledningen vid an,t<�lterna.

2.4 Jordbruksdriften

Styreben kon�tuterar att jordbruksdriften har vi"" vcrk�amheter �om
vi,ar lag beläggning av arbet!>plat�erna med högre driftko,tnadcr per ar
bet!.plats som fö ljd . Undersökningar uppges för närvarande påga bl. a. om
åkerarealen på Hallsjordbruk kan minskas och om hön.,eriet pa Hin,eberg
eventuellt kan läggas ned.

Ä ven inom jordbruk,driften har i vi,.,a fa ll vf1rda!>pek1erna

gett' större

t yngd än de rent ekonomi!.ka vid styrelsen' b..:dömning.

2.5 Samarbete mellan kriminalvårdsverket och Stiftclscn Samhällsfiiretag
Kriminal••clrdutyre/Je/1 framballer att de.,., produktion�byrii :ivcn innan

Stiftel�en Samhällsföretag:-. tillkom...t har medverkat till att �amarbet,grup-
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per bildah uar roretrallare för ditvaranlie �. k . skyu dade verk�täder ingick .
Efter �amhall �foretag,gruppen� billlanlie har kriminalvårds�tyreJo..e n haft
vi-.�a kontakter meu de�-. centrala leJning. Främ�t har detta gällt Vilts
...amoruning av marknad�foringen och prispolitiken. U nder �ena�te aret har
nya kontaktvagar pa llet regionala områuet öppnat� meu verkstäder inom
... am hall �rort:tag,gruppen.
Styrel,cn u ppger '>ig ha intre�.,e av att konkreta '>amverkan�former
ut vec kla., till gagn för bålla parter. Om detta skall gälla marknallltföring och
prouuktut veckling. \amordning av tillverkningsre!.Ur!.er eller annat far när·
mare utrcuni ngar vi�a.

Swnlrall1färetaf.: kon�tat erar att

kontakter angående �a marbete har före

kommit mellan Samhalbföretag och kriminalvårdsstyrelsen. Organiserad
�amverkan förekommer även mellan regionala företag i

amhäll sföretags

gruppen och en�kilda kriminalvårdsanstalter . om än i begränsad omfatt
ning.
Enligt Samhallsföretags bedömning skulle syftena för ett ökat amarbete
mirma�t vara att:
- trygga tillg ngen på arbetsuppgifter för kriminalvårdens verk tadsdrift .
- undanroja eller begränsa internkonkurrens och
- minska staten� sammanlagda kostnader för arbet drift en och för

am-

häll sföretag:.gruppen.
Bet räffande til lgången pa arbete framhaJler Samhällsförelag att inom
gruppen finn� ett icke obetydligt utrymme för ökad prouuktion med nuva
rande re ur�er. trots kraftiga försälj ningsökningar. Svårigheter föreligger
dock att på kort �ikt anskaffa lämplig produktion.
Samhäll �företag delar

revisorernas

allmänna bedömning all malmed

vetnct in!>at�er i produktutveckling och för marknau sföringlförsäljning är
nodvändiga för all på ikt trygga tillgången på lämpliga arbeten.
Mot denna bakgrund är Samhäll sföretag positivt till ell samarbete med
kriminalvardens arbet!.drift . som innebär all bagge organi!>ationerna kan
undvika all sal a produktutveckling resur:.er på likartade produkter. Dar
emot an�er !.ig samhällsföretagsgruppen med nuvaranue resurser �akna
möjlighet till samarbete som skulle innebära ell ökat ansvar all bidra till
u t veckling av ådana produkter som skall tillverka inom kriminalvårdens
arbet drift .
Vad gäller fr,gan om konkurrensen mellan de två organi ationerna an
förs i yllrandet all Samhällsföretag är positivt till ell ökat samarbete i
liimpliga former i markna dsföring/försäljning. U r företag gruppens ynvin
kel är ell viktigt motiv härför all begränsa riskerna för osund konkurrens
till förfå ng för bägge organisationerna och därmed för staten som huvud
man för bägge verksamheterna.
Enligt Samhällsföretag

bedömning bör lämpliga frivilliga former för ell

Förs. 1983/84: 1 2

17

sådant samarbete bäst kunna utvecklas genom överläggningar mellan be·
rörda organisationer.
Samhäll sföretag bedömer. att ett utvidgat samarbete mellan �amhälls
företagsgruppen och kriminalvårdens arbetsdrift kan bidra t i l l att begränsa
statens ko�tnader för verksamheterna. Genom en medveten arbet sfördel·
ni ng i ut vecklingen av olika produkter och ett utökat �amarbete i mark
nadsföri ng/försäljning av likanade eller kompletterande produkter bör ett
bättre utnyttjande av tillgängliga resur�er kunna uppnås

amtidigt !>Om

direkt negativa effekter av inbördes konkurrens undviks.
Samarbete inom nuvarande resurs- och organisationsramar kan enligt
styrelsens mening bäst förverkligas i direkta kontakter mellan Samhälls·
företag och kriminalvårdsstyrelsen.
Samhäll sföretagsgruppens organisation är för närvarande föremål för
översyn inom regeringskansliet. Samarbetsfrågan bör därför enligt Sam
hällsföretag inte slutligt pröva� . förrän frågan om en eventuell omorganisa
tion av gruppen klarnar.

2.6 förvaltning av bostadsfastigheter

Kriminall'llrdsstyre/sen

meddelar

att man med anledning av riksdagens

revisorers rapport har haft överläggningar med byggnadsstyrelsen om vil
ken myndighet som bör ansvara för förvaltningen av den del a v bostadsfas
tigheterna som ej kan avyttras. Mot bakgrund av krimi nalvårdsverkets
speciella krav på såväl hyresgäster som andra säkerhetsåtgärder har bygg
nadsstyreben därvid förklarat att man ej önskar överta skötseln av krimi
nalvården� bostadsbestånd.
Kriminal vårdsstyrelsen föreslår därför att den del av kriminal vårdsver
kets fastigheter. som ej kommer att avvecklas . även fort sättningsvis skall
förvaltas av verket.
By��nad.Htyre/sen anför att av kriminal vårdsverkets bostadsbestånd
kommer ca :!40 bostadslägenheter bl. a . av säkerhetsskäl inte att kunna
�älja�. da de ligger nära eller inne i kriminalvårdsanstalterna. För avveck
ling av dessa bo�täder återstår rivning. ändrad användning eller fortsatt
uthyrning för bostadsändamåL
Byggnadsstyrelsen håller för närvarande på att avveckla sitt eget bo
stadsbestånd. Enligt verkets avvecklingsplan bör detta kunna ske inom en
tioarsperiod. Om förvaltningsansvaret för kriminalvårdsstyrelsens bostä
der kulle övergå t i l l byggnadsstyreben. kan då den situationen uppstå. att
byggnadsstyrelsen i framtiden alltjämt förvaltar bostäder men på mark och
i an�lutning till anläggningar som i övrigt förvaltas av kriminalvårdsstyrel
�en. Byggnadsstyrelsen delar kriminalvård�styrelsens uppfat tning att en
sådan överflyttning av förvaltni ngsansvaret inte torde medföra några för
delar.
Norstedts Trycke11. Stockholm 1983
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