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Agenda 9.30-10.30  
– Presentation 

– Kort information om Frivården

– Insluss – Vad är det?

– Frågor/öppen diskussion – hur går vi vidare?   



Kriminalvården

Häkte Frivård Anstalt NTE

Våra viktigaste uppdrag är att 
verkställa påföljder och minska 
återfall i brott.



Kriminalvårdens kärnverksamhet
1 oktober 2022
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Frivårdens verkställigheter och uppdrag

Skyddstillsyn
• Föreskrifter
• Samhällstjänst
• Kontraktsvård

Personutredning

Villkorligt frigiven
• Föreskrifter

Utsluss
• Vårdvistele
• UF (fotboja)
• Halvvägshus

Ungdoms-
övervakning

Intensivöver-
vakning 
(fotboja)

FängelseVillkorlig dom
• Samhällstjänst

Insluss



– För att minska risken för återfall i brott eller för att underlätta anpassning i 
samhället får Kriminalvården besluta om föreskrifter som den övervakade ska 
följa:
• Sätt och omfattning för kontakt med övervakare eller frivården
• Arbete utbildning och annan sysselsättning
• Skyldighet att lämna underrättelse som uteblivande
• Deltagande i återfallsförebyggande program 
• Missbruksvård, psykiatrisk vård eller annan behandling

• Boende
• Vistelseort 
• Alkohol- och drogkontroll 
• För att kontrollera att föreskrifter följs kan Kriminalvården fatta beslut om elektronisk 

övervakning (fotboja). 

Föreskrifter



Varför gör jag som jag 
gör? Det jag gör, tar det 

mig dit jag vill?

STRATEGIC TRAINING INITIATIVE IN COMMUNITY
SUPERVISION



Antal påbörjade ärenden 2021
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Insluss – en modell för extern samverkan 



Insluss – en idéskiss (2016): 
”Många insatser görs redan av olika aktörer i samband med intagnas frigivning. På vissa 

håll finns fungerande samarbeten för detta. På många håll finns det inte. Såsom 
Riksrevisionen konstaterat kan samplanering och samordning förväntas höja effektiviteten 

i de insatser som görs”

----------------

”Det är inte acceptabelt att risken för återfall i samband med frigivning ökar på grund av 
otillräcklig samordning av de insatser som samhället gör.”



Inslussning i 
Kriminalvården

• Regeringsuppdrag 2018: pröva 
inslussning i försöksverksamhet 

• Kunskapsspridning av 
inslussmodellen för samverkan, 
mentorskap 2020-2021

• Juni 2021: nytt regeringsuppdrag 
om att bredda och utveckla 
inslussning



Inslussning – vad är det? 

Tidig och tydlig samverkan med externa 
aktörer för att slussa in klienten i samhället 
efter anstaltstiden. 

Genom överenskommelser på chefsnivå med 
externa aktörer deltar aktörerna i 
planeringen flera månader före VF. 

Målgruppen för inslussning är klienter som 
ska villkorligt friges med övervakning som 
har behov av samordnad planering. 

Frivårdskoordinatorn ansvarar för att 
identifiera och inkludera klienter
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Processen
Utslussningsåtgärder från 
anstalt: 
Frigång
Vårdvistelse
Halvvägshus
Utökad frigång



Överenskommelser på 
chefsnivå om hur samverkan 

ska se ut

Klienten
Inslussgrupp
som frivården 
koordinerar 
Aktörer som 

klienten behöver 
insatser ifrån 

deltar 



Klienterna: 
Vilka klienter ”passar” i inslussning? 

• ALLA klienter som har behov av samordning och samverkan av insatser för sina 
behov (medel och högrisk klienter)

• Uttrycka någon form av vilja att få stöd och hjälp för att komma tillbaka till 
samhället (häva sekretess)

• Vårt jobb att ”sälja in” fördelarna med en samordnad och tidig planering 

• Tips! Vänta inte med att identifiera klienter som ska friges till kommunen som 
kan komma ifråga för inslussning 



(Några) vinster med insluss

TIDIG planering av 
frigivningen där 

samverkansaktörer deltar –
möjligt genom ö.k med 

externa aktörer på chefsnivå

Skapar förutsägbarhet inför 
VF avseende såväl 

rättigheter 
och skyldigheter för klienten

Kan ge ringar på vattnet till 
övrig myndighetssamverkan

Fokus på både externa och
KV’s insatser ”Funktion före person”



Öppen diskussion
– Spontana tankar efter informationen om insluss 

– Hur går vi vidare? 

Förslag: 

Intresserade aktörer anmäler sitt intresse till frivården inom 2 veckor 
så kommer ni bjudas in till samverkansträff på frivården. 

F.Gavle@kriminalvarden.se Liselotte Fagerström

F.Hudiksvall@kriminalvarden.se Reine Lif

Inslussning | Kriminalvården (kriminalvarden.se)

mailto:F.Gavle@kriminalvarden.se
mailto:F.Hudiksvall@kriminalvarden.se
https://www.kriminalvarden.se/inslussning



