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Förord 

Regeringen har, i respektive myndighets regleringsbrev för 2022, gett Arbetsförmedlingen och 

Kriminalvården ett gemensamt uppdrag att utveckla samverkan rörande målgruppen för 

Krami. Uppdraget lyder: 

 Arbetsförmedlingen och Kriminalvården ska, i samverkan med landets kommuner eller andra 

aktörer, utveckla Krami eller motsvarande verksamhet i syfte att stärka Kriminalvårdens klienters 

möjlighet på arbetsmarknaden som ett led i det återfallsförebyggande arbetet. Verksamheten ska 

också nå fler av Kriminalvårdens klienter. Myndigheterna ska under arbetet dra nytta av de 

erfarenheter och lärdomar som dragits från arbetet i de kommuner där verksamheten Krami finns. 

Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning av uppdraget till Regeringskansliet 

(Arbetsmarknadsdepartementet och Justitiedepartementet) senast den 15 september 2022. Av 

redovisningen ska framgå vilka insatser som har genomförts och planeras, hur resurssättningen från 

respektive myndighet ser ut i verksamheten samt en bedömning av det framtida resursbehovet. 

Myndigheten ska vidare särskilt redovisa vilka kommuner som har visat intresse av att ingå i 

samarbetet. 

 

Uppdraget har genomförts gemensamt mellan myndigheterna och i denna rapport redovisas 

resultatet. Rapporten har utarbetats av utsedda uppdragstagare Fadila Sadki och Josefin Sabo 

från Arbetsförmedlingen och Anki Prestberg Ahlström från Kriminalvården. 

 

September 2022 

 

Maria Mindhammar    Martin Holmgren 

Generaldirektör   Generaldirektör 

Arbetsförmedlingen   Kriminalvården 
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Sammanfattning 

I denna rapport redovisas resultatet av det uppdrag Arbetsförmedlingen och 

Kriminalvården fick i regleringsbreven för 2022 om att utveckla samverkan rörande 

målgruppen för Krami.  

I rapporten presenteras ett förslag som tagits fram för att skildra en möjlig väg för 

fortsatt arbete med målgruppen. Förslaget innebär att verksamhet för målgruppen 

sker i samordningsförbundens regi. Syftet med förslaget är att det ska vara 

realiserbart över hela landet utifrån det lokala behovet bland Kriminalvårdens 

klienter.  

I genomförandet av uppdraget har slutsatser från myndigheternas tidigare översyner 

utgjort ett viktigt underlag. Vidare har erfarenheter och lärdomar från samarbetet i de 

kommuner där Krami finns beaktats. Hänsyn har också tagits till myndigheternas 

förändrade uppdrag. 

För att skapa en lägesbild av Kriminalvårdens befintliga samverkan med kommuner 

och Arbetsförmedlingen har också en kartläggning genomförts. Lägesbilden har 

inkluderat ett kommunalt perspektiv genom intervjuer med kommunföreträdare och 

har bidragit till att ge en utvecklad bild av kommunernas möjlighet, förmåga och 

intresse av att ingå i en strukturerad samverkan.  

I rapporten presenteras även ett utvecklingsarbete som pågått parallellt med aktuellt 

regeringsuppdrag. Utvecklingsarbetet innebär i korthet att arbetssättet i samarbetet i 

högre grad ska utgå från en geografiskt obunden organisation och i möjligaste mån 

utformas ifrån Arbetsförmedlingens strategi Digitalt först. Arbetet ska också säkra 

tillgång till kompetens inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Ett införande är tidigast 

aktuellt under andra kvartalet 2023. 
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1 Inledning 

Rapporten beskriver Arbetsförmedlingens och Kriminalvårdens arbete rörande 

utvecklingen av Krami eller motsvarande verksamhet i syfte att stärka 

Kriminalvårdens klienters möjligheter på arbetsmarknaden som ett led i det 

återfallsförebyggande arbetet.  

Myndigheterna har undersökt och värderat hur en verksamhet som Krami eller 

motsvarande skulle kunna bedrivas med hänsyn tagen till såväl tidigare kunskap som 

vad som framkommit under utredningen. En utgångspunkt i arbetet har varit att 

komma fram till ett förslag som ska vara realiserbart över hela landet samt nå fler av 

Kriminalvårdens klienter. Flera scenarion har funnits med och analyserats i processen 

och kommunernas intresse och möjlighet av strukturerad samverkan har beaktats.  

Dagens Krami-verksamhet utgör en mindre del av samverkan mellan myndigheterna. 

Samverkan för målgruppen ska därför ses i relation till det parallellt pågående, 

samlade utvecklingsarbetet kring hur myndigheterna ska öka en likvärdig tillgång till 

arbetsmarknadspolitisk verksamhet för Kriminalvårdens klienter.   

  

1.1 Disposition  

Rapporten beskriver inledningsvis en bakgrund av hur den övergripande samverkan, 

såväl som Krami-samverkan, mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har 

sett ut och utvecklats över tid. I det andra kapitlet ges en redogörelse av tidigare 

översyner av samarbetet mellan myndigheterna. Därefter följer ett kapitel som 

behandlar målgruppen. Inledningsvis ges här en beskrivning av målgruppen för det 

övergripande samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården, följt av ett 

förslag på en utvidgning av målgruppen och till sist följer en redogörelse av 

målgruppen för Krami. I kapitlet behandlas även uppföljningen av samarbetet. I det 

fjärde kapitlet ges en lägesbild av Kriminalvårdens samverkan med kommuner och 

Arbetsförmedlingen. Kapitlet inleds med en allmän beskrivning om samverkan i 

arbetsmarknadspolitiken och ansvaret för arbetsmarknadsinsatser. Därefter redogörs 

för kommunstorlekens betydelse för strukturerade samverkanslösningar. Detta följs 

av en nulägesbild av Kriminalvårdens samverkan med kommuner och till sist ges en 

redogörelse av genomförda intervjuer med kommunföreträdare. I kapitel fem 

beskrivs Kriminalvårdens inslussningsmodell. I det sjätte kapitlet redogörs för ett 

utvecklat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården som pågått 

parallellt med detta regeringsuppdrag.  Därefter följer ett kapitel där möjliga vägar för 

utvecklingen av Krami eller motsvarande verksamhet beskrivs. I detta kapitel 

presenteras ett förslag för en strukturerad samverkansinsats för att skildra en möjlig 

väg för fortsatt arbete med målgruppen inom Krami. I det åttonde kapitlet 

presenteras en resursestimering av förslaget som redogjordes för i kapitel sju. I 

rapportens sista kapitel följer avslutande reflektioner.  
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1.2 Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården – en 

bakgrund 

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har lång erfarenhet av att samverka1 kring 

Kriminalvårdens klienter, redan på 1970-talet fanns arbetsförmedlare på plats på 

anstalt och ibland också i dåvarande frivårdsverksamhet. Sedan 2008, efter att båda 

myndigheterna blivit enmyndigheter, har det slutits nationella 

samarbetsöverenskommelser mellan parterna. Samverkan sker på nationell nivå 

genom den nationella samarbetsgruppen (NSG), ett forum för generella samarbets- 

och utvecklingsfrågor. Samverkan utgår från Arbetsförmedlingens grunduppdrag att 

rusta de som står långt från arbetsmarknaden. Det övergripande syftet med 

samverkan är att stärka klienternas möjligheter på arbetsmarknaden och öka 

förutsättningarna för varje individ att finna hållbara lösningar och ta tillvara sina 

förutsättningar till egen försörjning och arbete samt till ett liv utan brott.2  

Befintligt samarbete har varit egeninitierat utifrån ett identifierat behov hos individer 

som möter båda myndigheter. Därigenom har det utgått från 6 § 

myndighetsförordningen (2007:515) som bland annat fastslår att myndigheten ska 

verka för samarbete med myndigheter för att ta till vara de fördelar som kan vinnas 

för enskilda samt för staten som helhet. Utöver denna generella reglering har det 

tidigare inte funnits något specifikt uppdrag om samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården utfärdat genom lag eller förordning. Från 

och med den 1 december 2022 träder en ny förordning (2022:811) ikraft med 

instruktion för Arbetsförmedlingen där samverkan med Kriminalvården regleras.3  

Samarbetet bedrivs på Kriminalvårdens 45 anstalter, 32 frivårdskontor samt i Krami-

verksamhet på 14 orter. Insatserna från Arbetsförmedlingen består av matchning, 

vägledning och arbetsmarknadsutbildning i anstalt samt, särskilt för Krami, fördjupad 

vägledning.4  

Myndigheternas uppdrag har de senaste åren förändrats. Vad gäller 

Arbetsförmedlingen innebar januariavtalet 2019 att myndigheten skulle reformeras i 

grunden och merparten av det rustande och matchande uppdraget skulle utföras av 

fristående aktörer, fortsatt benämnt leverantörer. Detta tillsammans med minskade 

resurser har medfört att myndigheten har behövt utveckla arbetssätt och former för 

hur service ges, vilket påverkar alla delar av myndighetens operativa verksamhet. 

Arbetsförmedlingen ska säkerställa en fungerande verksamhet med likvärdig service i 

hela landet för arbetssökande och arbetsgivare. Myndigheten ska också säkerställa att 

det finns närvaro i hela landet för en väl fungerande samverkan med bland annat 

 
1 I denna rapport används termen samverkan och termen samarbeta med samma betydelse. 
2 Arbetsförmedlingen & Kriminalvården (2015). Nationell överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. 
Af-2015/255174, KV 2015-11681.  
3 Samverkan regleras i § 18. Myndigheten ska samverka med Kriminalvården i syfte att stärka möjligheterna att få och behålla ett arbete för 
arbetssökande inom Kriminalvården. 
4 Denna fördjupade vägledning tillhandahålls tillsammans med Kriminalvården och samverkande kommun/kommuner. 
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kommuner och andra aktörer.5 En likvärdig service uppnås samlat av digitala tjänster, 

service på distans, fördjupat stöd6 i egen regi, i avtalad regi och genom externa 

kanaler.7 För att möta utvecklingen i samhället, kundernas behov och förändringen 

av myndigheten har en ny strategi för kundarbetet, Digitalt först, tagits fram. 

Strategin slår fast att allt arbete med kunderna utgår från att Arbetsförmedlingen i 

första hand möter dem digitalt. Det är dock kundens behov som styr vilken kanal 

som är bäst lämpad och som ska användas.   

Även Kriminalvårdens uppdrag är i förändring. Klientantalet har ökat under senare 

år och medfört hög beläggning och platsbrist i anstalt och häkte, och fler har dömts 

till frivårdspåföljder. Lagstiftningsförändringar har också genomförts gällande 

villkorlig frigivning och skyddstillsyn i syfte att stärka möjligheterna för 

Kriminalvården att vidta stöd- och kontrollåtgärder för dömda. Klienterna står även 

under övervakning under längre tid. 8 Ungdomsövervakning som är en ny påföljd, 

infördes också den 1 januari 2021.  

 

1.2.1 Krami-samverkan 

En mindre del i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården utgörs 

av Krami-verksamheten, där också enskilda kommuner ingår som tredje part. Krami 

erbjuder arbetsmarknadsinsatser för personer från 18 år som har behov av extra stöd 

för att få en sysselsättning eller börja studera. Många i målgruppen för Krami har en 

omfattande problematik med stor social utsatthet och utanförskap, ofta med 

neuropsykiatriska diagnoser och/eller en missbruksproblematik.9 Insatserna i Krami 

är befintliga insatser hos Arbetsförmedlingen såsom arbetsmarknadsutbildningar, 

arbetsträning med flera, men grundläggande för denna samverkan är också specifika 

insatser, exempelvis ingår en inledande vägledningskurs med fokus på individens 

resurser och förutsättningar. Deltagare i Krami erbjuds således ett fördjupat stöd vid 

sidan av Arbetsförmedlingens ordinarie utbud.    

Krami är en samlokaliserad verksamhet som startade i Malmö 1980 och som därefter 

spridits över landet. De tre samverkande aktörerna bidrar med resurser och 

kompetens utgående från sitt respektive uppdrag.  

Målet med deltagande i Krami är att personer som verkställer kriminalvårdspåföljd 

eller befinner sig i kriminella sammanhang ska få stöd att finna, få och behålla ett 

 
5 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Arbetsförmedlingen. Uppdrag 2.1 Likvärdig service i hela landet.  
6 Fördjupat stöd är till för arbetssökande som bedöms ha mer omfattande behov av stöd för att nå arbete eller utbildning. 
7 Arbetsförmedlingen (2021). Slutredovisning. Likvärdig service i hela landet. Af-2021/0011 4021. 
8 En dom till skyddstillsyn innebär att den dömde får en prövotid på tre år och står under övervakning under den tiden. Den 
som är dömd till fängelse friges som regel då två tredjedelar av straffet är verkställt om strafftiden är längre än en månad. Efter 
frigivning har den dömde en prövotid som motsvarar den återstående strafftiden, dock minst ett år. Övervakningen pågår i båda 
fallen under hela prövotiden men ska upphöra i förtid om behov inte längre finns, den måste dock vara minst ett år. 
9 Riksrevisionen (2015). Återfall i brott– hur kan samhällets samlade resurser användas bättre? RIR 2015:4, s.33–35. Enligt 
granskningsrapporten var totalt cirka 70 procent av klienterna klassificerade som missbrukare, vilket är betydligt högre än 
Sveriges befolkning som helhet. Nära hälften av anstaltsklienterna i kartläggningen hade under sin tid i Kriminalvården fått en 
diagnos för psykiska sjukdomar eller beteendestörningar. 
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arbete, alternativt finna, antas till och genomföra en utbildning som på sikt kan leda 

till arbete. Genom Arbetsförmedlingens och Kriminalvårdens nationella 

samarbetsöverenskommelse och arbetet i NSG utgår ett visst centralt stöd och 

styrning över de lokala verksamheterna. Ett särskilt handläggarstöd10, som tagits fram 

gemensamt av myndigheterna, beskriver närmare hur samarbetet och verksamheten i 

Krami bör bedrivas. På lokal nivå tecknas en överenskommelse om samarbete mellan 

de tre parterna. Även om de statliga aktörerna alltså utövar en viss styrning är 

verksamheten lokal, med en lokal styrgrupp, och inriktningen påverkas och 

kompletteras genom den kommunala samverkansparten och de lokala 

förutsättningarna. Det innebär att Krami-verksamheterna till viss del skiljer sig åt 

sinsemellan, i någon mån också resursmässigt. Krami Malmö kan sägas ha en 

särställning i sammanhanget där Malmö stad avsätter fler resurser än 

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården samt fler resurser än andra kommuner som 

ingår i Krami-samverkan.    

Från att 2016 bedrivits på 22 orter i landet finns idag Krami på 14 orter. 

Verksamheten når således endast en mindre del av de personer som är i behov av 

insatserna, vilket inte går i linje med Arbetsförmedlingens uppdrag att erbjuda 

likvärdig service över landet. När myndigheterna 2020 gjorde en översyn av Krami11 

framkom att skälen till att verksamheter lagts ned varierat från ekonomiska skäl eller 

förändrade kommunala prioriteringar till vikande deltagarunderlag samt att det 

funnits tillgång till andra och likvärdiga insatser för målgruppen inom 

upptagningsområdet. 

Av Arbetsförmedlingens uppföljning12 framgår att resultatet för de som deltar i 

Krami är något bättre jämfört med den grupp klienter som ingår i frivårdssamarbetet 

men inte får Krami-insats. Deltagande i Krami ökar således möjligheterna till 

sysselsättning. Förklaringen till det bättre resultatet kan dels bero på det omfattande 

stöd individen får av myndigheterna och kommunen genom Krami, dels på att de 

individer som deltar sannolikt har en högre motivation för livsstilsförändring jämfört 

med den större gruppen. Det senare med anledning av att Krami-deltagare genomgår 

en ansökningsprocess som inkluderar att individen gör ett klart ställningstagande att 

hen är villig att följa de krav som ställs. Även om resultatet inte är avsevärt högre så 

är skillnaden betydelsefull ur ett individ- och samhällsperspektiv. Det bör dock 

tilläggas att det är en personalintensiv insats.13 

 

 
10 Arbetsförmedlingen & Kriminalvården (2019a). Handläggarstöd för samarbetet i Krami. AF-2019/009 4003, KV 2019–9469. 
Handläggarstödet är gemensamt för Arbetsförmedlingen och Kriminalvården och beslutades 2015 (reviderat 2019) då Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) informerades och var remissinstans. 
11 Arbetsförmedlingen & Kriminalvården (2020). Krami under nya förutsättningar – en översyn. AF-2020/0009 0615, KV 2020 3064. 
12 Data från Krimapplikationen (med reservation för att resultatet kan differera med anledning av att alla ärenden inte blivit 
registrerade i Krimapplikationen varifrån uppgifter till uppföljningen hämtas). 
13 Krami upptar 38 procent (22 heltidstjänster) av Arbetsförmedlingens personalresurs samt ytterligare drygt 43 heltidstjänster 
från kommun och Kriminalvården. Arbetsförmedlingen & Kriminalvården (2021). Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 
Kriminalvården i ny kontext. Del 1 – nulägesanalys av samarbetet i frivården och i Krami. KV 2021–8380, Af-2021/0014 2496, s.34. 
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2 Tidigare översyner av samarbetet 

Myndigheterna har, genom överenskommelser i NSG, gjort flera översyner av sin 

samverkan. I denna återrapport är översynen av Krami 202014 och den därpå följande 

nulägesanalysen av samarbetet i frivård och Krami 202115 intressanta att redogöra för. 

Båda dessa översyner genomfördes på grund av de ovan nämnda förändrade 

förutsättningarna för myndigheterna, i synnerhet Arbetsförmedlingens reformering 

och minskade förvaltningsanslag.  

Av översynen av Krami 2020 framkom, genom en enkätundersökning, att samtliga 

tre aktörer ansåg att modellen ger rätt insats i rätt tid för respektive deltagare. Vidare 

var uppfattningen att Krami, med sin nära samverkan och korta beslutsvägar 

inklusive samlokalisering, möter deltagarnas komplexa problembild. Det framgick 

också att Arbetsförmedlingens och Kriminalvårdens övergripande samverkan, på 

orter där Krami inte finns, i viss mån kan omhänderta behoven hos klienterna. 

Samtidigt påpekades att gruppen generellt har en så komplex problematik att det ofta 

krävs samordnade insatser tillsammans med fler parter. Utöver Krami lyftes också att 

andra insatser skulle kunna fungera, såsom Arbetsförmedlingens insats Särskilt 

Introduktions- och Uppföljningsstöd (SIUS) samt Kriminalvårdens Projekt Insluss.16 

Översynen genomfördes samtidigt som pandemin drabbade landet. Påverkan i 

Krami-samverkan blev betydande, då verksamheterna tvingades ställa om till 

distansverksamhet. Målgruppen kom till viss del att förändras då personer som under 

normala förhållanden skulle kunna tillgodogöra sig Krami inte bedömdes kunna göra 

det, eller inte själva ansåg sig kunna klara av det, via distans och digitala verktyg. Det 

senare också beroende på avsaknad av mobilt bank-id och smartphone.17  

I nulägesanalysen av samarbetet i frivård och Krami 2021 drogs bland annat följande 

slutsatser; fortsatt myndighetssamarbete behövs för att säkerställa att en utsatt grupp 

som står långt från arbetsmarknaden får adekvat stöd, vilket också är en viktig del i 

det återfallsförebyggande arbetet. Samarbetet behöver dock regleras i förordningstext 

för att säkerställa hållbarhet över tid. Ett ökande antal klienter som behöver stöd 

kräver också en ny organisering av samarbetet för att möta klienternas behov. 

Genom att använda leverantörer inom arbetslivsinriktad rehabilitering och reglerade 

samverkansuppdrag kan insatser erbjudas för fler individer inom målgruppen i hela 

landet oavsett bostadsort. Samarbetet behöver också anpassas utifrån 

Arbetsförmedlingens reformering och organiseras för att likvärdig service i hela 

landet ska säkerställas. Då Krami, vid tiden för översynen, endast fanns på 15 orter 

och enbart nådde en liten del av klienterna i frivården, ca 400 personer under 202018, 

 
14 Arbetsförmedlingen & Kriminalvården (2020). 
15 Arbetsförmedlingen & Kriminalvården (2021).  
16 Särskild stödperson för introduktions- och uppföljningsstöd (SIUS) är ett individuellt stöd till arbetssökande med 
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Stödet regleras i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för 
personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och ges både till arbetssökande och arbetsgivaren, detta 
sker inför och under anställning samt genom uppföljning. För Insluss se kap. 5. 
17 Arbetsförmedlingen & Kriminalvården (2020). 
18 Arbetsförmedlingen & Kriminalvården (2021), s. 19. 
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föreslogs att Krami på sikt skulle ersättas med arbetssätt som ger stöd till fler 

kunder/klienter. 

Under våren 2022 genomfördes även en översyn av samverkan rörande klienter i 

anstalt.19 Bland de slutsatser som drogs av arbetet kan följande nämnas; de styrande 

dokument som tagits fram i samarbetet tolkas olika. Samarbetet på anstalt utförs inte 

på enhetligt sätt, det vill säga hur Arbetsförmedlingen genomför uppdraget i anstalt 

varierar och är präglat av personbundenhet. Det kan också konstateras att det finns 

stora brister i handläggningsprocessen när det gäller Arbetsförmedlingens 

dokumentation vilket kan innebära en risk att den planering och de insatser som 

gjorts under anstaltstiden inte följs upp i frivård. Även Kriminalvården brister i sin 

interna överlämning av information kring vad som planerats och genomförts på 

anstalt när det gäller arbetsmarknadsinsatser. Översynen fastslog också vikten av att 

myndigheterna enas om ett arbetssätt som säkerställer en effektiv överlämning från 

anstalt till frivård och som ligger i linje med Arbetsförmedlingens reformering och 

kundstrategin Digitalt först där den arbetssökandes behov styr typ av service. Utifrån 

dessa insikter har ett utvecklingsarbete pågått under 2022 och ett förslag på ett 

förändrat arbetssätt har arbetats fram, vilket beskrivs närmare i kapitel 6.  

 

3 Målgrupp 

3.1 Målgrupp för det övergripande samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården  

Klienternas deltagande i samarbetet mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen 

utgår från att behov av insatser inom området arbete/utbildning identifieras i den 

verkställighetsplan (VSP) som Kriminalvården är skyldig att upprätta för dömda till 

kriminalvårdspåföljd.20 Kriminalvårdens statistik för 2021 visar att 63 procent, eller 

drygt 8000 klienter, bedömdes ha höga eller medelhöga behov av insatser inom 

området arbete/utbildning.21  

Klienterna får ta del av Arbetsförmedlingens tjänster efter behov och 

arbetsmarknadspolitisk bedömning. En förutsättning är dock ett medgivande från 

klienten avseende utlämnandet av uppgifter från Kriminalvården till 

Arbetsförmedlingen.22 Under 2021 var det cirka 4 000 klienter som deltog i 

samverkan.23   

Utöver att kriminalvårdens klienter i hög omfattning har behov av insatser inom 

området arbete/utbildning finns också stora behov inom andra områden, då dömda 

 
19 Arbetsförmedlingen och Kriminalvården (2022) Samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården i ny kontext. Del 2 - 
nulägesanalys av samarbetet mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen vid anstalt. Af-2021/0014 2496, KV 2021–8380. 
20 Med undantag för dömda som avtjänar villkorlig dom i kombination med samhällstjänst. 
21 För 16% av populationen hade en bedömning ej gjorts. 
22 Detta i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
23 För en mer utförlig beskrivning av antalet pågående insatser i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården se 
tabell 1 i appendix. 
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generellt har en komplex problembild. Exempelvis har cirka 30 procent av klienterna 

haft kontakt med öppenpsykiatrin (jämfört med 5 procent för befolkningen som 

helhet), ADHD beräknas vara upp till tio gånger vanligare hos fängelseintagna män 

(25–45 procent) än befolkningen i stort, och 35 procent har enbart genomgått högst 

förgymnasial utbildning jämfört med 20 procent för befolkningen som helhet. Det är 

dessutom vanligt med problem inom flera områden samtidigt, så kallad 

multiproblematik. Kombinationen missbruk, låg utbildningsnivå, 

försörjningsproblem och psykisk ohälsa är den vanligast förekommande 

multiproblematiken (gäller för 26 procent av klienterna).24  

Den stora majoriteten av dömda är män; 97% av de som påbörjar sin verkställighet i 

fängelse och 83% av de som påbörjar sin skyddstillsyn.25 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Kriminalvårdens klienter i hög grad behöver 

insatser parallellt med det stöd som erbjuds genom samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården, insatser som ofta ligger under andra 

aktörers ansvarsområde, inte minst kommunernas.   

 

3.1.1  Uppdrag att nå fler klienter 

I regleringsbreven för 2022 framgår att samverkan ska nå fler av Kriminalvårdens 

klienter.26 Redogörelse kring hur volymer i uppdraget utvecklas anges inte i denna 

rapport, utan det sker i enlighet med ordinarie verksamhetsredovisning genom 

Arbetsförmedlingens årsredovisning. I sammanhanget behöver dock målgruppen 

definieras. Idag inkluderas klientgrupperna: 

- fängelsedömda, 

- dömda som står under övervakning (efter villkorlig frigivning alternativt efter 

dom till skyddstillsyn), samt 

- en mindre målgrupp, inom den totala Krami-verksamheten, utan pågående 

kriminalvårdspåföljd.  

Klientgrupperna ovan innefattar merparten av Kriminalvårdens klienter, men som ett 

led i uppdraget att nå än fler bedöms ytterligare två klientkategorier kunna inkluderas. 

Dessa är:  

- personer som avtjänar dom till fängelse genom intensivövervakning med 

elektronisk kontroll (IÖV), och 

- dömda till ungdomsövervakning 

Beträffande den första gruppen påbörjar idag cirka 1700 personer/år27 

verkställighetsformen IÖV efter dom till fängelse på upp till sex månader. 

 
24 Kriminalvården (2014). Klientkartläggning 2013 Ett regeringsuppdrag: en presentation av bakgrundsvariabler hos Kriminalvårdens klienter.  
25 Kriminalvårdens officiella statistik, KOS (2021). 
26 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Uppdrag om utvecklat och förstärkt 
samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården.  
27 Kriminalvårdens statistik för åren 2020–2021. 
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Utmärkande för gruppen är att de generellt lever under mer ordnade förhållanden än 

vad som allmänt gäller för kriminalvårdspopulationen, vilket till stor del beror på de 

krav som idag krävs för att beviljas IÖV, såsom bostad och sysselsättning. 

Lagstiftningsförändringar28 träder dock i kraft den 1 oktober 2022, vilket bland annat 

kommer innebära att klienter med högre risker kan komma i fråga för 

verkställighetsformen.  

Ungdomsövervakning infördes den 1 januari 2021 och är en påföljd för unga 

lagöverträdare i huvudsak mellan 15 och 17 år, men kan vara aktuellt upp till 21 år. 

Kriminalvården är ansvarig för påföljden. Utmärkande för gruppen är att de generellt 

har stora behov, men för området arbete/utbildning omhändertas dessa främst inom 

det reguljära utbildningsväsendet med fokus på att slutföra gymnasiestudier. I en del 

fall skulle dock insatser från Arbetsförmedlingen och/eller insatser från kommunen 

kunna vara aktuella.  

 

3.1.2 Målgrupp för Krami 

Utgångspunkten för deltagande i Krami är, som beskrivits i inledningen, att personen 

företrädesvis ska vara aktuell hos samtliga tre aktörer. Handläggarstödet om 

samarbetet i Krami beskriver aktuell enligt följande:29 

- Är föremål för kriminalvårdspåföljd30 

- Saknar arbete och är arbetssökande genom Arbetsförmedlingen, samt 

- Är aktuell inom socialtjänsten.  

Personer med pågående kriminalvårdspåföljd prioriteras för deltagande i Krami. 

Sökande som befinner sig i kriminella sammanhang och/eller har ett kriminellt 

beteende men som inte är föremål för kriminalvårdspåföljd kan beviljas deltagande 

om det finns utrymme och resurser. Av Arbetsförmedlingens statistik från juli 2022 

framkommer dock att en relativt stor andel av de som hade pågående beslut med 

Krami saknade kriminalvårdspåföljd. Av de 449 pågående besluten, varav 85% män 

och 15% kvinnor, var antalet ärenden med kriminalvårdspåföljd 239.31 Även om det 

ska poängteras att Krami-verksamheterna skiljer sig åt och att vissa verksamheter har 

en hög andel dömda, bör den överenskomna prioriteringen betonas ytterligare i en 

fortsatt samverkan.  

 

 
28 Lagrådsremiss Ökad kontroll vid verkställighet av fängelse med fotboja 
29 Arbetsförmedlingen & Kriminalvården (2019a).   
30 Följande kategorier som är föremål för kriminalvårdspåföljd och som kan bli aktuella för deltagande i Krami är: personer som 
står under övervakning antingen efter dom till skyddstillsyn eller beslut om övervakning efter villkorlig frigivning samt intagna 
på anstalt som beviljats frigång, utökad frigång, halvvägshus eller vårdvistelse i enlighet med fängelselagen (2010:610).  
31 Dessa siffror bör dock betraktas med viss försiktighet eftersom inte hela populationen finns representerat i det statistiska 
underlaget.  
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3.2 Uppföljning av samarbetet 

Sedan 2016 ansvarar Arbetsförmedlingen för att samarbetet mellan myndigheterna 

följs upp. Samtliga av Kriminalvårdens klienter som avtjänar fängelsestraff, är i 

utslussningsåtgärd, villkorligt frigivna, eller dömda till skyddstillsyn samt personer 

inskrivna på Krami och som myndigheterna samarbetar kring, ska registreras i 

Arbetsförmedlingens tjänst för kriminalvårdens klienter, vanligtvis kallad 

Krimapplikationen.32   

Uppföljningen av data från Krimapplikationen går i nuläget endast att följa upp på 

aggregerad nivå hos Arbetsförmedlingen. Ett utvecklingsarbete har dock påbörjats 

hos myndigheten som innebär att det kommer att bli möjligt att även följa upp 

statistiken på lokal nivå. 

Även om Arbetsförmedlingen har huvudansvar för uppföljningen av samarbetet sker 

en viss uppföljning inom området också hos Kriminalvården, via ett systemstöd där 

verkställighetsplaneringen (VSP) dokumenteras.   

 

4 Lägesbild av Kriminalvårdens samverkan med 

kommuner och Arbetsförmedlingen 

För att Kriminalvården ska lyckas i sitt återfallsförebyggande uppdrag är 

myndigheten beroende av en nära samverkan med andra myndigheter och aktörer. 

Arbetsförmedlingens uppdrag inkluderar Kriminalvårdens klienter men även 

kommunerna har uppgifter inom området. I dagens samverkan mellan 

myndigheterna, men i än högre grad i morgondagens, bedöms dessutom 

kommunerna spela en viktigare roll för att nå målet att utveckla hållbara 

samverkanslösningar. Samtidigt finns stora utmaningar i samverkan som ofta kan 

härröras till de olika aktörernas uppdrag och processer. Även för Arbetsförmedlingen 

utgör samverkan med kommunerna en viktig del av det arbetsmarknadspolitiska 

navet.33 Med anledning av ovanstående har en kartläggning av Kriminalvårdens 

samverkan med kommuner och Arbetsförmedlingen genomförts i syfte att ta fram en 

lägesbild. 

 

4.1 Allmänt om samverkan i arbetsmarknadspolitiken och ansvar för 

arbetsmarknadsinsatser 

Kriminalvårdens skyldighet att samverka med andra myndigheter och aktörer regleras 

i myndighetsförordningen och förvaltningslagen (2017:900), och syftar till att ta 

 
32 Arbetsförmedlingen & Kriminalvården (2019b). Handläggarstöd församarbete på anstalter och frivård mellan Arbetsförmedlingen och 
Kriminalvården. Af-2019/0009 3973, KV 2019–9471.  
33 Närmare beskrivning kring hur myndighetens samverkan och organisering för att utveckla samspelet med kommunerna ges i 
Arbetsförmedlingen (2022). Samverkan med kommuner och Dua. Delredovisning 1. Af- 2022/0036 1681. samt i kommande 
delredovisning som ska redovisas senast 26 oktober 2022. En närmare beskrivning av detta kommer även ges i redovisning av 
Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen. Uppdrag 2.1 Likvärdigt stöd och likvärdig service i hela landet, som 
ska redovisas senast 26 oktober 2022.  
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tillvara de fördelar som kan vinnas med samverkan för enskilda samt för staten som 

helhet. Vägledande för ansvarsfördelningen mellan olika aktörer är 

normaliseringsprincipen som betonar att Kriminalvårdens klienter har rätt att ta del 

av samma resurser som övriga samhällsmedborgare, under förutsättning att aktören 

har resurser att erbjuda insatsen och också bedömer att individen har behov av den. 

Kriminalvården bedriver ett återfallsförebyggande arbete som är inriktat mot aktiv 

påverkan av de riskfaktorer för brott som forskning visat har störst betydelse för 

återfallsrisken.34 Kriminalvården har, enligt normaliseringsprincipen, inte i uppdrag 

att arbeta med områden som andra huvudmän ansvarar för, såsom 

arbetsmarknadsinsatser. En samverkan mellan Kriminalvården och andra aktörer 

krävs därför och parallella insatser kompletterar varandra i det återfallsförebyggande 

arbetet. 

En av Arbetsförmedlingen viktigaste uppgifter är att rusta dem som står långt ifrån 

arbetsmarknaden, vilket gäller för en stor andel av Kriminalvårdens klienter. 

Samverkan kring arbetssökandes behov har alltid varit en del av Arbetsförmedlingens 

arbetssätt för att lyckas med denna uppgift, och i och med reformeringen tydliggörs 

myndighetens roll i samverkan. Arbetsförmedlingens funktion och ansvar blir bland 

annat att alltmer agera som ett nav bland flera aktörer som på olika sätt stödjer 

myndighetens kunder. I detta ingår att samverka med kommunerna, bland annat då 

vuxenutbildning, som är en av kommunernas obligatoriska uppgifter, ofta är en viktig 

aktivitet för att myndighetens kunder ska närma sig arbetsmarknaden. Till 

kommunernas obligatoriska uppgifter hör bland annat även social omsorg, inom 

vilket många av de uppgifter som flertalet av Kriminalvårdens klienter har behov av 

stöd i ingår. Såsom att svara för upplysningar, råd, stöd och vård, ekonomisk hjälp 

och annat bistånd till enskilda som behöver det.35 

Inom social omsorg, genom socialtjänstlagen, ingår att kommunernas medborgare 

har rätt till försörjningsstöd om denne inte själv kan tillgodose sina behov eller få 

dem tillgodosedda på annat sätt.36 Den medborgare som inte kan försörja sig, men 

som kan arbeta, måste dock stå till arbetsmarknadens förfogande för rätten till 

försörjningsstöd.  

Regeringen gav i oktober 2012 Kriminalvården i uppdrag att genomföra en 

kartläggning av klienter som verkställer påföljd i anstalt eller frivård. I uppdraget 

ingick att kartläggningen bland annat skulle omfatta faktorer som psykisk och fysisk 

hälsa, missbruksproblematik, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet och 

boendesituation. Kartläggningen redovisades 2014 och påvisade att klienterna, 

oavsett om de befinner sig i frivård eller i anstalt, ofta har behov av stöd av både 

arbetsmarknadspolitisk karaktär och från verksamheter som kommunerna är skyldiga 

att erhålla.37 Mer specifikt visade kartläggningen att ungefär tre fjärdedelar av 

 
34 James Bonta & D.A. Andrews (2016). The Psychology of Criminal Conduct, 6th ed. Routledge.  
35 I enlighet med 3 kap. 1§ i Socialtjänstlagen (2001:453). 
36 I enlighet med 4 kap. 1§ i Socialtjänstlagen. 
37 Kriminalvården (2014).  
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klienterna saknade anknytning till arbetsmarknaden och enbart hälften hade högst 

förgymnasial utbildning. Bara hälften av klienterna hade en egen bostad och 12 

procent var mer eller mindre bostadslösa. En större andel, omkring 70 procent, hade 

missbruksproblem, och ofta hade klienterna mer än ett problem samtidigt. 

Kriminalvården har inte genomfört någon ny kartläggning38 men de förhållanden som 

beskrivs ovan bedöms väl stämma överens med aktuella förhållanden och behov 

inom klientpopulationen.   

Samverkan mellan kommun, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården är således en 

förutsättning för att stötta Kriminalvårdens klienter tillbaka in i samhället. Att 

samordna stöd från olika samhällssystem bidrar till att 

klientens/kundens/medborgarens olika parallella behov och rättigheter tillgodoses.  

Utöver Arbetsförmedlingen och kommunen är också Samordningsförbunden en 

viktig aktör i arbetsmarknadspolitiken. Lag (2003:1210) om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser (Finsam) gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, kommun och region att arbeta tillsammans i 

samordningsförbund. Se närmare kap 7.1. 

 

4.2 Kommunstorlekens betydelse för strukturerade 

samverkanslösningar 

Samtliga kommuner som idag ingår i Krami-samverkan är beträffande 

befolkningsmängd, en kommun av mellanstorlek eller större. Vidare gäller ett 

samband mellan kommunstorlek och antalet dömda, vilket åskådliggörs i diagrammet 

nedan. I landets 223 små kommuner, påbörjades i medeltal 19 verkställigheter under 

2021. Det innebär att många kommuner har ännu färre dömda, och statistiken säger 

inget om huruvida dessa i sin tur har behov av arbetsmarknadsinsats. Utifrån 

Kriminalvårdens statistik för 2021 bedömdes dock drygt 60 procent av de dömda ha 

behov av insatser inom området arbete/utbildning.39 För de tre 

storstadskommunerna påbörjades i medeltal 906 verkställigheter för 2021, och för de 

elva stora kommunerna 171 verkställigheter. I dessa större kommuner finns självfallet 

många individer med behov av samverkansstrukturer i allmänhet och då även av 

arbetsmarknadsinsats.  

Med hänvisning till ovanstående, finns det sammanfattningsvis anledning att ta 

hänsyn till kommunstorlek, i meningen lokala förutsättningar och behov, när behovet 

av strukturerade samverkanslösningar diskuteras.  

 

 
38 I regleringsbrevet för 2021 ingår dock uppdrag att från och med 2022 genomföra systematiska uppföljningar och en ny 
kartläggning är planerad att publiceras i slutet av 2022.  
39 Detta är en generell siffra som är tillämplig som en schablon.  
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Diagram 1: Kriminalvårdsklienter medeltal/kommun40
 

Källa: Kriminalvårdsregistret. 

 

4.3 Nulägesbild av samverkan med kommuner 

Kriminalvården har gjort en kartläggning av omfattningen av strukturerad samverkan 

för att skapa en lägesbild av myndighetens samverkan med kommuner och 

Arbetsförmedlingen. Lägesbilden har också inkluderat ett kommunalt perspektiv.  

Samtliga tretton verksamhetsområden för frivård har ingått i kartläggningen.41 De har 

ombetts bedöma om de behov av arbetsmarknadsinsatser som finns tillgodoses inom 

ramen för redan befintlig strukturerad samverkan mellan kommunen och 

Arbetsförmedlingen. Bedömningen omfattar de kommuner som ingår i respektive 

verksamhetsområdes upptagningsområde.42 Utgående från såväl Kriminalvårdens 

övergripande kännedom om samverkan med kommuner som svaren i kartläggningen 

kan följande slutsatser dras:   

- Frivårdens strukturerade samverkan med kommuner gäller i första hand med 

socialtjänsten. Strukturerad samverkan med de kommunala 

arbetsmarknadsverksamheterna är långt mindre utvecklad, om än med stora 

variationer i landet. 

 
40 Avser dömda under övervakning efter villkorlig frigivning, efter dom till skyddstillsyn och verkställande av fängelsestraff 
genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Statistiken är preliminär. En person kan ha flera pågående verkställigheter 
under ett år, dvs. till exempel stå under övervakning efter villkorlig frigivning och under samma år dömas till skyddstillsyn. 
41 Nio av dessa tretton verksamhetsområden ingår i Krami-samverkan på något eller några av sina frivårdskontor 
42 Antalet kommuner som ingår i upptagningsområdet varierar från 1–46 kommuner.  
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- Strukturerad samverkan med kommuner som ingår i Krami-samverkan är 

mer vanlig än med kommuner som inte ingår i Krami-samverkan. 

- Klienternas behov av kommunala insatser och/eller insatser från 

Arbetsförmedlingen samt samverkan dem emellan är inte tydlig. Klienter som 

Arbetsförmedlingen bedömt inte står till arbetsmarknadens förfogande 

riskerar att falla mellan stolarna när samverkan mellan Kriminalvården och 

Arbetsförmedlingen avslutats.   

- Kommunstorleken har, som framgår av ovanstående avsnitt, stor betydelse 

för behovet av strukturerad samverkan. Kartläggningen visar att frivården 

bedömer att det för många små kommuner inte är rimligt och effektivt att 

bygga upp strukturerad samverkan med kommuner som har få dömda. 

Rådande ordning att lösa eventuella behov av samverkan på handläggarnivå 

är tillfredsställande.  

En kompletterande uppföljning genom telefonintervjuer, har gjorts med de chefer 

(kriminalvårdsinspektörer) hos Kriminalvården som är ansvariga för Krami. Det 

primära syftet med intervjuerna var att få en bild över vilket intresse kommuner som 

inte ingår i Krami-samverkan har av att köpa plats från den kommun som ingår i 

samverkan. Cirka hälften av landets kommuner ingår i upptagningsområdet för 

frivårdskontor med Krami-verksamhet, och skulle därmed i teorin ha möjlighet att 

nyttja Krami. Uppföljningen visar dock att det är få kommuner som gör det. 

Förutom det uppenbara skälet att geografiska avstånd försvårar eller omöjliggör 

Krami som alternativ anges flera andra skäl: 

- Kommunen har egna arbetsmarknadsinsatser och är därför inte intresserade. 

- Det är en kostnadsfråga för kommunen att köpa plats.43  

- Krami-verksamheten har endast ett fåtal platser att erbjuda per år på grund av 

att den samverkande kommunens invånare har förtur och till största delen 

fyller antalet platser.  

Sammanfattningsvis pekar kartläggningen mot att det oftast inte är effektivt och 

ändamålsenligt att inleda strukturerad samverkan med mindre kommuner. Det finns 

också kommuner som har egna insatser/verksamheter för målgruppen men även 

kommuner där det saknas samverkan kring kriminalvårdens klienter och där en 

strukturerad sådan på ett ändamålsenligt sätt skulle kunna tillgodose behov hos 

målgruppen.  

 

4.3.1 Ett kommunalt perspektiv – intervjuer med kommunföreträdare 

För att ytterligare utforska nuläget beträffande parternas samverkan kring 

arbetsmarknadsinsatser och behovet av sådana samt inte minst för att få det 

kommunala perspektivet, har kartläggningen inkluderat uppföljande kontakt med ett 

 
43 Det finns en stor variation på mellan cirka 4 000 – 30 000 kr/plats vad gäller vilken avgift kommun som ingår i Krami-
samverkan fakturerar annan kommun som köper plats 
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antal kommuner.44 Semistrukturerade intervjuer med enhetschefer för 

arbetsmarknadsenheter eller motsvarande har genomförts. Dessa kommuner har 

valts ut utifrån flera kriterier; att de idag inte ingår i Krami-samverkan (för två 

kommuner gäller att man tidigare ingått i sådan), att kommunen befolkningsmässigt 

inte tillhör kategorin små kommuner, se avsnitt 4.2 samt att den kartläggning som 

Kriminalvården genomfört internt och som redovisas i avsnittet ovan inte indikerat 

att behoven av strukturerad samverkan är tillgodosedda.  

Resultatet av intervjuerna är mångskiftande och ger inte en samstämmig bild av 

nuläget och kommunernas behov. Flera kommunala enhetschefer beskriver att det 

förvisso finns behov av en mer strukturerad samverkan kring målgruppen. Dock inte 

i form av Krami-liknande insats med kommunal personalresurs utan snarare genom 

en överenskommelse. En sådan skulle utgå från att en gemensam planering kring 

arbetsmarknadsinsats görs tillsammans med klienten när hen är aktuell i 

Kriminalvården, aktualiserad på Arbetsmarknadsenheten genom att hen uppbär 

försörjningsstöd och inskriven på Arbetsförmedlingen. Givetvis behöver en sådan 

struktur då implementeras och förankras på handläggarnivå för att bli verkningsfull. 

Några av de tillfrågade ser dock inte behovet av sådan struktur och framhåller hur 

liten målgruppen är och att kriminalvårdstillhörighet oftast framkommer i 

socialsekreterarens grundutredning (när personen ansöker om försörjningsstöd). 

Därmed blir den sökandes behov inklusive information om myndighetskontakter 

kända.   

Vid sidan av detta uppdrags fokus, samverkan kring arbetsmarknadsinsatser, 

framkommer i flera av intervjuerna att det finns strukturer för annan samverkan 

utifrån andra uppdrag och behov hos klienterna. Här kan nämnas arbetet i Sociala 

insatsgrupper och att så kallad avhopparverksamhet börjar formeras. Insatser av 

dessa slag kan få bäring på arbetsmarknadsinsatser för individen.  

Hur väl dagens samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen fungerar 

beskrivs också på olika sätt. Flera tjänstemän uppger att den lokala samverkan 

fungerar väl, de förändringar av uppdraget som Arbetsförmedlingen fått genom 

reformeringen inklusive nyttjandet av leverantörer blir alltmer förankrat och det råder 

en samsyn kring respektive parts ansvar och uppdrag. Andra beskriver tvärtom att 

den lokala samverkan med Arbetsförmedlingen är utmanande på såväl strukturell 

nivå som på individnivå.  Vidare framhålls att det fungerar mindre väl att tillgodose 

behov för personer som står långt från arbetsmarknaden. Detta bland annat på grund 

av övergången till digitala tjänster och det faktum att så många parter är inblandade i 

processen (kommunen, Arbetsförmedlingen och leverantör), vilket försvårar för 

individen. Dessa frågor redovisas och kommenteras mer utförligt i återrapporteringar 

 
44 Halmstad, Landskrona, Lidköping, Linköping, Norrköping, Skövde. 
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om Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner samt myndighetens kommande 

återrapport om likvärdig service i hela landet.45 

 

5 Kriminalvårdens Inslussning – en modell för samverkan 

Kriminalvårdens beroende av samverkan med andra aktörer för att lyckas med sitt 

återfallsförebyggande uppdrag är en realitet. Frivården har dessutom, genom 

instruktion för Kriminalvården, ett ansvar kring samverkan. Nulägesbilden av 

samverkan med kommuner kring arbetsmarknadsinsatser, avsnitt 4.3, visar dock på 

att normaliseringsprincipen inte alltid är tillräcklig för att tillgodose klienternas 

behov. Det är också väl känt sedan tidigare, och från andra behovsområden med 

andra samhällsaktörer, att det funnits svårigheter att realisera att dömda får del av 

samhällets insatser på samma villkor.46 2017 tog en särskild utredare på uppdrag av 

Justitiedepartementet fram en modell, Inslussning, för samverkan kring 

återfallsförebyggande insatser.47 Denna modell har därefter prövats i Kriminalvården 

på uppdrag av regeringen för klienter som ska villkorligt friges och ställas under 

övervakning. Modellen skulle kunna tjäna som utgångpunkt i samarbetet mellan 

Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och kommunen. Uppdraget om Inslussning 

som särskilt uppdrag är avslutat men Kriminalvården har beslutat att sprida modellen 

till samtliga verksamhetsområden för frivård.48 Modellen kan användas redan idag 

och för en utökad målgrupp genom att även dömda till frivårdspåföljd inkluderas.  

 

5.1 Närmare om inslussningsmodellen 

Inslussning är en modell för samverkan som ska underlätta dömdas förutsättningar 

att slussas in i samhället efter fängelsestraff. Modellen syftar till att få en effektiv 

planering av insatser för klienter som friges villkorligt och som ska stå under 

övervakning. För att insatserna på individnivå ska komma till stånd etableras först en 

samverkan mellan Kriminalvården och andra samhällsaktörer inklusive upprättande 

av samverkansöverenskommelser. Samordningen sker sedan genom att de externa 

aktörer som klienten kan behöva stöd ifrån; socialtjänst, psykiatri, arbetsförmedling 

och beroendesjukvård deltar i frigivningsplaneringen, flera månader före den 

villkorliga frigivningen. Vanligtvis samlas aktörerna och möter klienten digitalt några 

gånger inför frigivningen för att göra en planering tillsammans om hur insatserna 

efter frigivningen ska se ut.49   

 
45 Närmare beskrivning kring hur myndighetens samverkan och organisering för att utveckla samspelet med kommunerna ges i 
Arbetsförmedlingen (2022). samt i kommande delredovisning som ska redovisas senast 26 oktober 2022. En närmare 
beskrivning av detta kommer även ges i redovisning av Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Arbetsförmedlingen. 
Uppdrag 2.1 Likvärdigt stöd och likvärdig service i hela landet, som ska redovisas senast 26 oktober 2022 
46 Riksrevisionen (2009). Kriminalvårdens arbete med att förebygga återfall i brott. Verkställighetsplanering och samverkan inför de intagnas 
frigivning. RiR 2009:27.  
47 Justitiedepartementet (2017). Inslussning – en idéskiss. Rapport från Inslussningsutredningen. JU 2016: E.  
48 Ibid.  
49 Ibid.  
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Det inledande uppdraget om att pröva inslussmodellen i form av försöksverksamhet 

genomfördes under åren 2019–2020 vid frivården Göteborg, Norrköping och Umeå. 

Värdefulla erfarenheter och kunskaper gjordes kring effektiv samverkan med externa 

aktörer. Några av lärdomarna handlar om betydelsen av att betrakta extern 

samverkan som en självklar del av Kriminalvårdens återfallsförebyggande uppdrag.50  

Kriminalvården fick därefter ytterligare uppdrag; under 2021–2022 ingick 18 

frivårdskontor i det breddade och förstärkta arbetet med inslussning och drygt 20 

kommuner var involverade. Uppdraget slutredovisades i maj 2022 med bland annat 

följande resultat.51 

- Synliga förbättringar vad gäller frivårdens förmåga att göra 

överenskommelser med externa aktörer om samverkan 

- Fler aktörer har involverats i klienters frigivningsplanering  

- Inslussningsmodellen ger bättre och mer samordnade frigivningsplaneringar 

för klienter med medel eller hög risk för återfall i brott.  

En genomförandeplan för spridning av Inslussning till hela myndigheten är under 

framtagande.  

 

6 Utvecklat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 

Kriminalvården 

Detta kapitel redogör för ett förslag till utvecklat samarbete mellan 

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården. Förslaget, som tagits fram inom ramen för 

ett utvecklingsarbete under 2022, medför ett förändrat arbetssätt myndigheterna 

emellan och baseras på de slutsatser som dragits av de översyner som beskrivits i 

kapitel 2.  

En förutsättning för ett nytt arbetssätt är principen att Arbetsförmedlingen erbjuder 

en likvärdig service i hela landet och att tjänsterna ska levereras inom ramen för 

gällande resurser. I syfte att öka enhetligheten föreslås arbetet utgå från en mer 

obunden geografisk organisation varpå samarbetet organiseras regionalt. Det medför 

att färre chefer ansvarar för uppdraget vilket bedöms gynna en ökad enhetlighet i 

arbetssätt och att uppdraget blir mindre personbundet jämfört med i dag.   

Vidare föreslås arbetssättet i möjligaste mån utformas utifrån Arbetsförmedlingens 

strategi Digitalt först. Arbetet ska också säkra tillgång till kompetens inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering. I detta arbetssätt finns det dock utmaningar för 

Kriminalvården gällande samverkan för klienter i anstalt, då den ansträngda 

platssituationen och rådande personalbrist försvårar möjligheterna att genomföra 

digitala möten.  

 
50 Ibid.  
51 Kriminalvården (2022). Att sprida och bredda inslussning i Kriminalvården. Slutrapportering till Justitiedepartementet. KV 2021–
10088.  
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I det förändrade arbetssättet föreslås att Arbetsförmedlingens personal vid klientens 

hemort i samarbete med framförallt frivården har ansvar för det klientnära 

samarbetet. Det innebär också att det sker en förskjutning av arbetsförmedlarresurser 

från anstalt till frivård, vilket harmoniserar med den framtida bedömningen om hur 

behoven kommer att se ut.  

I syfte att skapa en sammanhållen process föreslås att samma handläggare från 

Arbetsförmedlingen följer ärendet oavsett om individen är aktuell vid anstalt eller 

frivård. Härigenom undviks glapp i planeringen och åtgärder kan sättas in snabbare 

jämfört med idag, därmed möjliggörs också ett mer effektivt återfallsförebyggande 

arbete. Genom att klienten får stöd av samma handläggare oavsett förflyttningar 

inom Kriminalvården ges bättre förutsättningar till långsiktig planering utgående från 

arbetsmarknadsläget på klientens hemort. På detta sätt får fler av Kriminalvårdens 

klienter tillgång till det stöd som ges inom arbetsmarknadspolitiken. Utvecklingen 

sker med utgångspunkt i normaliseringsprincipen vilket innebär att hela 

Kriminalvårdens, Arbetsförmedlingens samt övriga aktuella samverkanspartners 

verktygslådor ska kunna användas.  

En förutsättning för utvecklingen av en effektiv och rättssäker samverkan är digitala 

plattformar som möjliggör informationsöverföring samt regelverk som möjliggör 

informationsutbyte.  

Ett nationellt införande av det nya arbetssättet vid Arbetsförmedlingen är tidigast 

aktuellt under andra kvartalet 2023.  

 

7 Utveckling av Krami eller motsvarande verksamhet 

I regleringsbrevsuppdraget framgår att myndigheterna ska utveckla Krami eller 

motsvarande verksamhet i syfte att stärka Kriminalvårdens klienters möjligheter på 

arbetsmarknaden. I detta kapitel beskrivs ett förslag för att uppnå detta. Förslaget 

innebär att ägandeskap och organisering av en motsvarande Krami-verksamhet sker 

inom Samordningsförbunden. Arbetsförmedlingen och Kriminalvården har inom 

ramen för uppdraget inte tagit initiativ till att operativt initiera nya 

samverkansinsatser. Ett sådant initiativ behöver ske inom ramen för hela den 

utveckling av myndigheternas samverkan som pågår och förutsätter i vissa delar 

besked från uppdragsgivaren. 

Som tidigare konstaterats är Krami endast en mindre del av den totala samverkan 

mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården, och möjligheterna att ta del av 

insatsen är begränsad till ett mindre antal kommuner. Myndigheterna har undersökt 

och värderat hur en verksamhet som Krami eller motsvarande skulle kunna bedrivas 

med hänsyn tagen till såväl tidigare kunskap som vad som framkommit under 

utredningen. Flera scenarion har funnits med och analyserats i processen. Ett av dem 

är att leverantörer och den idéburna sektorn genomför det operativa stödet till 
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målgruppen för Krami. Det finns goda exempel där insatser för målgruppen som 

tillhandahållits av leverantör visat sig vara framgångsrika52, men det finns också 

utmaningar i en sådan modell, särskilt för denna specifika målgrupp. Ett 

konstaterande är att varken Arbetsförmedlingen, Kriminalvården eller kommun kan 

lämna över myndighetsutövande till leverantörer. Det innebär att samordningen 

rörande målgruppen inte kan göras av leverantörer utan fortsatt måste hanteras av 

myndigheterna.  

Ytterligare en utmaning handlar om säkerhetsaspekter. I Kriminalvårdens uppdrag 

ingår att verka för att påföljder verkställs på ett säkert sätt och myndigheten ska 

särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottslighet under verkställigheten förhindras. 

Relaterat till detta sammanhang innebär det att Kriminalvården måste ha insyn i de 

placeringar Arbetsförmedlingen gör hos leverantör, inte minst för att tillse att 

individer som är i konflikt med varandra inte placeras hos samma leverantör. Detta 

kräver tydligt författningsstöd avseende utlämning av sekretessbelagd information 

och ställer nya krav på samarbetet. Det utesluter inte att det i en framtid skulle vara 

möjligt att upphandla tjänster även för aktuell målgrupp. Arbetsförmedlingens 

upphandling är under ständig utveckling och förändrad lagstiftning kan ge andra 

möjligheter till insyn. Det bör även betonas att majoriteten av de klienter som ingår i 

samarbetet kommer ta del av Arbetsförmedlingens ordinarie tjänster i den 

verktygslåda myndigheten har till sitt förfogande, såsom upphandlade tjänster. 

Således kommer nyttjandet av leverantörer eller idéburen sektor vara aktuellt för 

majoriteten av myndigheternas gemensamma klienter.  

Myndigheterna har valt att gå vidare med förslaget som presenteras i avsnittet nedan 

som innebär att verksamhet motsvarande Krami tillhandahålls i 

Samordningsförbundens regi. Förslaget innefattar endast klienter som är aktuella för 

en Krami-liknande insats vilket till antalet är en mindre andel. Insatser från 

Samordningsförbund utesluter inte insatser från leverantörer eller idéburen sektor. I 

förslaget nedan kan insats från leverantör bli aktuell som en del av en kedja av 

insatser genom samordningsförbund.  

Möjligheten att utvidga Krami till fler kommuner i landet har också beaktats. Som 

konstaterats i avsnitt 4.3 och av de översyner som gjorts av samarbetet mellan 

Arbetsförmedlingen och Kriminalvården inklusive Krami-verksamheten finns det 

både fördelar och utmaningar med Krami i befintlig verksamhet. Sett till fördelarna 

bedömer myndigheterna att nuvarande Krami kan bevaras i befintlig regi på de orter 

där det är motiverat utifrån tillräckligt klientunderlag samt resultat. Myndigheterna 

förespråkar dock inte ett initiativ till utvidgning av nuvarande Krami-modell dels på 

grund av resultat i tidigare översynsarbete, dels mot bakgrund av slutsatser i arbetet 

med detta regeringsuppdrag. Beträffande det senare så indikerar den lägesbild som 

 
52 På vissa orter har man exempelvis, i viss utsträckning, hanterat klienterna likt andra arbetssökande och anvisat dessa till både 
till matchningstjänsterna Stöd och matchning och Kundval rusta och matcha med bra resultat. Arbetsförmedlingen & 
Kriminalvården (2021), s. 34. 
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tagits fram att kommunernas intresse av att nyttja befintlig Krami-verksamhet eller 

ingå i en strukturerad samverkansinsats likt Krami inte är självklar av olika skäl. 

Bland annat då kommunen har egna arbetsmarknadsinsatser, otillräckligt 

klientunderlag eller att det inte anses effektivt. Utöver det kommunala perspektivet är 

Krami en personalintensiv insats för myndigheterna som dessutom endast når en 

mindre andel av målgruppen. Arbetsförmedlingen bedömer inte heller att målet om 

likvärdig service i hela landet är möjlig att uppnå vid en utvidgning av nuvarande 

modell.  

 

7.1 Motsvarande Krami-verksamhet i Samordningsförbundens regi   

Inledning  

I detta avsnitt presenteras ett förslag för en strukturerad operativ samverkansinsats 

som har tagits fram med syftet att skildra en möjlig väg för fortsatt arbete med 

målgruppen inom Krami. Förslaget beskriver en övergripande verksamhetsstruktur 

och omfattar inte detaljer. Sådana behöver utredas vidare vid eventuell 

vidareutveckling av förslaget. Syftet med förslaget är att det ska vara realiserbart över 

hela landet utifrån det lokala behovet bland Kriminalvårdens klienter. 

I förslaget är målgruppen densamma som för befintliga Krami med undantaget att de 

är avgränsade till individer som vid starten har en pågående verkställighet.  

Som utgångspunkt för förslaget kan Inslussningsmodellen, som beskrivs i kapitel 5, 

med fördel vara en bottenplatta som den specifika samverkan kring 

arbetsmarknadsinsatser utgår ifrån. En sådan utgångspunkt innebär att 

inslussningsmodellen och samverkansmodellen för Arbetsförmedlingen och 

kommuner knyts närmare varandra.53  

Förslag 

Förslaget utgår från att ägandeskap och organisering av en motsvarande Krami-

verksamhet sker inom Samordningsförbunden.  

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam), som trädde ikraft 

2004, gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 

region att samverka finansiellt genom att bilda samordningsförbund. I 

samordningsförbundet beslutar de fyra aktörerna hur samarbetet ska utformas utifrån 

lokala förutsättningar och behov.  

Som framgår av avsnitt 3.1 har många individer som är aktuella inom 

Kriminalvården, vilket särskilt gäller målgruppen för Krami, en omfattande 

problematik med stor social utsatthet och utanförskap vilket innebär att det finns 

behov av att samordna samhällets resurser för att kunna stötta individen på bästa 

sätt. Samordningsförbunden arbetar med individer som är i behov av samordnade 

 
53 Arbetsförmedlingen (2022).  
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rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller 

förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Målgruppen i Krami är således till stor del 

aktuell för samordningsförbundens verksamhet.   

Finsam-lagstiftningen bidrar till en mer framgångsrik samverkan för individer med 

behov av samordnade rehabiliteringsinsatser mellan olika myndigheter. Syftet med 

verksamheten är att samla en gemensam budget, finansierad med en lika stor andel 

från respektive part. Med dessa medel utformas insatser utifrån lokala och regionala 

behov. Det finns ett 80-tal samordningsförbund i Sverige och nästan alla kommuner 

ingår i ett samordningsförbund. Verksamheten som bedrivs inom Finsam bedrivs 

inte enbart i form av tillfälliga projekt utan även som en ordinarie 

samverkansverksamhet och kan ses som en struktur för att få samverkan mellan 

myndigheterna att fungera över tid.  

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få 

stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Insatserna syftar 

ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser 

så att man når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden stödjer också aktivt 

aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt. 

Med ökad klientpopulation och ny lagstiftning inklusive längre övervakningstider 

kommer fler dömda vara i behov av stödjande och samordnade insatser liknande de 

som erbjuds inom Krami. Den verksamhet som Krami idag bedriver kan till stor del 

liknas med en individinsats inom samordningsförbunden då också Krami, likt 

samordningsförbunden, har nära koppling till socialtjänst, arbetslivsinriktad 

rehabilitering och arbetsförberedande insatser. 

Att bedriva en verksamhet motsvarande Krami inom Samordningsförbunden skulle 

leda till ökad enhetlighet i arbetet samt att verksamheten kan finnas tillgänglig på 

flera platser i landet. Därmed ges Arbetsförmedlingen goda förutsättningar att tillse 

att service som ges via myndigheten till den aktuella målgruppen kan levereras över 

stora delar av landet.  

Vidare skulle en motsvarande Krami-verksamhet i Samordningsförbunden innebära 

att även att hälso- och sjukvård samt Försäkringskassan, vid behov, involveras i 

samordningen kring klienten vilket ytterligare effektiviserar stödet. Härigenom kan 

redan befintlig samordningsstruktur användas och resursnyttjandet effektiviseras i 

och med att kontaktvägar och mandat inom fler välfärdsområden finns i direkt 

anslutning. 

Förslaget baseras på att Krami, trots att det är en personalintensiv insats, bedöms 

vara så pass betydelsefull ur ett individ- och samhällsperspektiv att det bör fortsätta 

finnas tillgång till insats med Kramis syfte och innehåll.  
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Insatsen bidrar till en långsiktig och meningsfull tillvaro som också ger individer stöd 

i att återanknyta till icke-kriminella kontakter i samhället.54 Förslaget skulle därför 

kunna bidra till färre återfall i brott och därigenom även en besparing av 

samhällskostnader. Även om dessa är svåra att exakt beräkna, bland annat beroende 

på vilka parametrar som tas i beaktande, är kostnaderna för varje individ som begår 

brott otvivelaktigt mycket höga.55  

Som framgått av kartläggningen av samverkan med kommuner som gjorts, se avsnitt 

4.3, så är klienternas behov av kommunala insatser samt samverkan mellan kommun 

och Arbetsförmedling inte tydlig. Detta gör att klienter riskerar att falla mellan 

stolarna när samverkan mellan Kriminalvården och Arbetsförmedlingen avslutats. 

Denna grupp klienter behöver fångas upp vilket samordningsförbunden bedöms ha 

goda förutsättningar för.  

Samordningsförbunden har en väl upparbetad struktur för hur verksamheten ska 

utformas och bedrivas. Att erbjuda insatser likt Krami skulle ge goda förutsättningar 

för deltagarna att komma ut i arbetslivet. Arbetslivet fyller en viktig funktion då det 

erbjuder sociala kontakter och dagliga rutiner som främjar inkludering i vardagslivet. 

Internationell forskning har också visat att en av de viktigaste faktorerna för att öka 

social integrering bland kriminella är att verka för att få ett lönearbete.56  

Klienter inom Krami är i stort behov av att arbeta med en omfattande förändring av 

flera delar av sina liv. Trots att Krami har ett arbetslivsfokus arbetar man även med 

motiverande insatser och till viss del även med de sociala aspekterna i deltagarnas 

liv.57 Detta är viktiga delar att arbeta med för att kunna få och behålla en plats på den 

reguljära arbetsmarknaden, vilket i sig är ett incitament för att i 

samordningsförbunden bedriva verksamhet för målgruppen på liknande sätt som 

Krami arbetar idag. Denna typ av verksamhet som är bredare än den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten har genom en organisering inom 

Samordningsförbundens regi en mer distinkt koppling till de samhällssystem som 

berörs. 

Insatserna i samordningsförbunden utgår ofta ifrån samlokalisering mellan berörda 

parter. Arbetsförmedlingens och Kriminalvårdens organisering innebär utmaningar 

att stadigvarande samlokalisera medarbetare på samtliga aktuella orter, ett mer 

hållbart arbetssätt skulle kunna bygga på fysisk närvaro vid behov. Samlokalisering 

behöver inte alltid vara nödvändig i en funktionell samverkan och samtliga aktörer 

 
54 S. Nyström. (2010). ”I valet mellan brott och arbete. Krami ger vägledning”. I Berman, Anne & Farbring, Carl Åke (red.) 
Kriminalvård i praktiken: strategier för att minska återfall i brott och missbruk. Lund: Studentlitteratur, 643–663. 
55 Samhällskostnaderna för misshandel som leder till att en person blir livslångt invalidiserad uppgår exempelvis till cirka 50 
miljoner kronor. Ett personrån skapar kostnader på cirka 225 000 kronor och en förövare som gång på gång hamnar i fängelse 
uppskattas skapa långsiktiga samhällskostnader på mer än 9 miljoner kronor. Brottsförebyggande rådet (2017). Kostnader för brott. 
En litteraturöversikt över metoder, resultat och utmaningar i forskningen om kostnader för brott. Rapport 2017:8. 
56 Se till exempel J. Graffam, A.J. Shinkfield, and B. Lavelle (2014) “Recidivism among participants of an employment assistance 
program for prisoners and offenders”. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 58(3): pp. 348-63. Visher, 
C.A., S.A. Debus-Sherrill, and J. Yahner (2011). “Employment After Prison: A Longitudinal Study of Former Prisoners”. Justice 
Quarterly, 28(5): pp. 698-718. 
57 C. Klockmo (2015). En väg till arbetslivet – Krami, en möjlighet för personer som önskar bryta sin kriminella livsstil. Kommunförbundet 
Västernorrland. Rapport 2015:2. 
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behöver således inte fysiskt vara på plats alla dagar i veckan. Beroende på insats kan 

någon eller flera av aktörerna träffa deltagare och övriga aktörer via digitala lösningar. 

Den täta myndighetssamverkan med snabba beslutsvägar som Krami-

verksamheterna58 beskrivit som en framgångsfaktor kan följaktligen behållas. 

Viktigare är att deltagarna, som är i stort behov av stöd, får komma till en fysisk plats 

och träffa deltagare och personal från någon eller flera av aktörerna.  

Viktigt att återigen betona att målgruppen för insatser inom Samordningsförbunden 

inte är hela den grupp individer som ingår i samverkan mellan Kriminalvården och 

Arbetsförmedlingen. För att vara aktuell för denna typ av insats ska individen 

bedömas ha behov av en integrerad samordning av stöd från flera parter i ett 

rehabiliterande och arbetsförberedande syfte, vilket i stora delar är likvärdigt med 

behoven hos målgruppen för Krami.  

  

7.1.1 Förutsättningar för genomförbarhet 

Samordningsförbunden arbetar inte utifrån en egen agenda utan på uppdrag av de 

parter som ingår i den finansiella samverkan. Varje samordningsförbund har sin egen 

styrelse som gör bedömningar av vilka målgrupper eller insatser de ska finansiera. 

Verksamheten är således direkt knutet till det lokala eller regionala behovet hos 

individer med behov av en sammanhållen rehabiliteringskedja.  

Med utgångspunkt i nuvarande lagstiftning bedömer Arbetsförmedlingen att det 

saknas förutsättningar för att träffa en nationell överenskommelse om insatser som 

riktar sig mot Kriminalvårdens klienter. Varje Samordningsförbund kan enskilt 

initiera insatser med motsvarande inriktning som Krami har idag förutsatt att det är 

en insats som samordnar resurser från samordningsförbundets parter riktat mot ett 

rehabiliteringsbehov. Detta kan ske utan att Kriminalvården är en part inom 

förbunden dock krävs att klienterna samtidigt har ärenden hos förbundets parter. 

Utifrån dessa aspekter bedömer Arbetsförmedlingen och Kriminalvården att en 

långsiktig struktur för en operativ samverkansinsats motsvarande Krami förutsätter 

en översyn av nuvarande lagstiftning. En sådan översyn bör utreda förutsättningarna 

för att Kriminalvården likt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 

region blir en aktör i den finansiella samverkan. Alternativt andra regleringar föreslås 

som säkerställer en samverkan mellan förbunden och Kriminalvården. En sådan 

utveckling bör ge bättre förutsättningar att tillgodose behov och minska risken för att 

klienter faller mellan stolarna och inte får insats från vare sig Arbetsförmedlingen 

eller kommunen. Det ska dock nämnas att samordningsförbunden i befintlig regi, 

välkomnar Kriminalvårdens klienter på samma villkor som andra 

kommuninnevånare. 

 
58 Arbetsförmedlingen och Kriminalvården (2020). 
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Behovet av en översyn av nuvarande lagstiftning har tidigare lyfts av Sveriges 

kommuner och regioner.59Arbetsförmedlingen har också i sitt remissyttrande på Ds 

2021:27 Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet 

påtalat behovet av att se över nuvarande lagstiftning. Såväl SKR som 

Arbetsförmedlingen har i dessa lägen framfört andra aspekter som behöver ses över 

varför bedömningen görs att inkluderingen av motsvarande Krami-verksamhet bör 

utgöra en del av en större översyn.  

Som tidigare nämnts ingår de flesta av Sveriges kommuner i ett samordningsförbund, 

men inte alla. En ytterligare förutsättning för förslaget är således att man också, med 

hänsyn tagen till lokala förutsättningar och behov, säkerställer samverkanslösningar 

för målgruppen på de berörda orterna. Som framgår av avsnitt 4.3.1 har vissa 

kommuner välfungerande samverkanslösningar för målgruppen, varför det på dessa 

orter eventuellt inte är nödvändigt att finna nya lösningar. Här bör också tilläggas att 

det finns kommuner med väldigt få dömda där det kanske inte är rimligt att bygga 

upp strukturerad samverkan kring målgruppen. 

 

8 Resursestimering 

Nedan presenteras en resursestimering för förslaget som beskrivs i ovanstående 

kapitel. Detta är endast ett teoretiskt exempel på hur kostnadsbilden ser ut. 

För Krami har det varit praxis att avsätta 1,0 årsarbetskraft från respektive 

organisation.60 När den särskilda översynen av Krami-verksamheten gjordes 2020 

visade en genomgång av de lokala överenskommelserna att sammantaget 66.35 

årsarbetskrafter (åa) användes.61   

I resursestimeringen görs ett antagande att antalet som tar del av insatserna kommer 

att öka. Hur stor ökningen kommer att bli går inte att estimera i dagsläget vilket 

innebär att räkneexemplet som presenteras i bilaga 2 kan nyttjas först när prognos är 

möjlig att göra. 

I räkneexemplet i bilaga 2 görs ett antagande att för varje ökning av antalet deltagare 

med trettio personer, krävs det för Arbetsförmedlingen respektive för 

Kriminalvården, 1,0 årsarbetskraft vilket medför en kostnad på cirka 850 000 kronor 

för vardera myndigheter.62 Det innebär att om 20 samordningsförbund initierar en 

motsvarande verksamhet med upp till 30 deltagare krävs 40 årsarbetskrafter för en 

samlad kostnad om 34 miljoner kronor per år för att klara myndigheternas direkta 

bemanning av insatsen. I detta är inte kommunens och regionens kostnad 

medräknad.  

 
59 Sveriges Kommuner och Regioner (2021). Se över Finsam för att säkra och utveckla stödet till individen i behov av stöd av flera aktörer. 
Dnr 20/00029.  
60 Förutom i Stockholm, Göteborg och Malmö där två åa/verksamhet utgår. 
61 Arbetsförmedlingen & Kriminalvården (2020). 
62 Summan avser en månadslön på 40 000 kr inklusive pension, sociala avgifter, semesterersättning samt övriga omkostnader.  
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För Arbetsförmedlingen tillkommer kostnader för handläggning av beslut om 

arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Beräkningen i bilaga 2 utgår från de 

beslut som är oftast förekommande för målgruppen i Krami vilka är Lönebidrag och 

Nystartsjobb. För att deltagare ska kunna få ersättning behöver ett administrativt 

beslut kallat Kartläggning, vägledning, rehabilitering (KVR) tas parallellt med beslut 

om aktuell insats.  

För att handlägga ärenden som har beslut om insats KVR, Lönebidrag eller 

nystartsjobb för 600 deltagare krävs det från Arbetsförmedlingens sida cirka 19 

heltidsresurser per år.63  

Utöver ovanstående kostnader tillkommer även kostnader för lokaler, 

overheadkostnader och övrig drift. Vid en fortsatt utveckling av en operativ 

samverkansinsats föreligger behov av utveckling i myndigheternas 

ärendehanteringssystem samt digitalt informationsutbyte. Detta förutsätter resurser 

för utveckling som inte kan rymmas inom ordinarie overheadkostnader. Detta 

redovisas inte inom ramen för denna estimering. 

Det är viktigt att poängtera att estimeringarna är preliminära och att en prognos inte 

är möjlig att göra i dagsläget. En uttalad ambition är att fler inom aktuell målgrupp 

ska kunna ta del av Arbetsförmedlingens insatser vilket generar en högre kostnad än 

för befintliga Krami.  

För Kriminalvården ligger resurssättning av samverkan i enskilda klientärenden 

förlagt inom de nyckeltal frivården använder för resursfördelning.  

 

9 Avslutande reflektioner 

I detta kapitel lyfts främst de reflektioner som generades under utredningen av 

förslaget som beskrivs i kapitel 7.    

Det bör poängteras att Arbetsförmedlingen och Kriminalvården inom ramen för 

uppdraget inte har tagit initiativ till att initiera nya operativa samverkansinsatser. Ett 

sådant initiativ behöver ske inom ramen för hela den utveckling av myndigheternas 

samverkan som pågår och förutsätter i vissa delar besked från uppdragsgivaren.  

Förslaget som presenteras i rapporten bidrar till att deltagare får tillgång till fler 

resurser utifrån att region och Försäkringskassan också ingår i samverkan vilket ger 

möjlighet att bredda målgruppen och ta in fler klienter/kunder. Genom att 

organisera verksamheten inom samordningsförbund säkerställs samtidigt en löpande 

tillgång till de verktyg som Arbetsförmedlingen förfogar över. Värt att 

uppmärksamma i sammanhanget är också att flera befintliga Krami-verksamheter i 

landet startat upp genom samordningsförbund och med delfinansiering därigenom. 

 
63 För närmare beskrivning och formel av hur beräkningen har genomförts, se bilaga 2 i appendix. 
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Vid en implementering av förslaget kan det vara värt att fundera över huruvida 

kommunerna bör ha det samordnade ansvaret för verksamheten inom 

samordningsförbunden. Skäl till en sådan ordning är att Krami är en insats som syftar 

till att bidra till en långsiktig och meningsfull tillvaro för individer med inte bara svag 

förankring till arbetsmarknaden utan också till samhället som helhet. Det är en 

uppgift främst för kommunerna att ge insatser till individen i syfte att bryta 

utanförskapet. Arbetsförmedlingens uppgift inom samverkan är att bidra med 

arbetslivsinriktade insatser. Att kommunerna tar över det samordnade ansvaret för 

verksamheten ligger också i linje med det förslag (Lagrådsremiss 2022/07) till ny 

lagstiftning på området som regeringen tagit fram och som kan komma att träda i 

kraft under 2023. Förslaget innebär bland annat att kommunerna ska ta ansvar för 

samordningen av det brottsförebyggande arbetet. 

Mot bakgrund av att myndigheternas uppdrag har förändrats under de 15 år som 

Finsam-lagstiftningen har funnits och inte minst med tanke på reformeringen av 

Arbetsförmedlingen förespråkas en översyn av lagstiftningen inom en snar framtid. 

Även Sveriges Kommuner och Regioner har påpekat behovet av en skyndsam 

översyn av Finsam-lagstiftningen.  

Som påpekas i förslaget ingår nästan alla kommuner i Sverige i ett 

samordningsförbund, men också på de orter där det inte finns samordningsförbund 

behöver behoven för målgruppen tillgodoses. Hur detta ska genomföras på ett 

effektivt sätt är något som behöver utredas vidare. I ett framtida scenario där 

Arbetsförmedlingen har möjlighet till nya, utvecklade upphandlingar skulle det 

eventuellt kunna lösas genom att via dessa, upphandla tjänster för målgruppen på 

dessa orter. Detta skulle dock även kräva en förändrad lagstiftning som kan ge andra 

aktörer möjligheter till insyn.   

Vid implementering av förslaget och i samarbetet i stort finns det behov av att kunna 

överföra information om klienter/kunder mellan Arbetsförmedlingen och 

Kriminalvården samt övriga samverkansparter. Detta dels för en smidig 

handläggningsprocess, dels för att kunna tillgodose de säkerhetsbehov som kan vara 

aktuella för deltagare inom målgruppen. Eftersom information som berör 

brottsdömda många gånger kan vara så kallad känslig information som inte ska 

kunna komma obehöriga tillhanda finns det begränsningar i hur information får 

överföras, vilket i sin tur är ett hinder för en effektiv samverkan.   

Ytterligare en framtida utmaning är att Arbetsförmedlingen och Kriminalvården i 

nuläget inte har kompatibla system som möjliggör digitala möten med deltagande av 

kunder/klienter. Båda myndigheter är dock anslutna till det statliga nätverket 

Swedish Government Secure Intranet (SGSI). Detta, tillsammans med ytterligare 

utveckling av digitala lösningar förväntas möjliggöra att samverkan kan utföras 

digitalt. 



 
 
 
 

 
 

Appendix 
Bilaga 1. Antal pågående Kriminalvårdsinsatser mars 2013-maj 

2022.  

Diagram 1. Antal pågående Kriminalvårdsinsatser mars 2013 – maj 2022.  

 

Källa: Arbetsförmedlingens datalager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

Tabell 1. Antal pågående Kriminalvårdsinsatser mars 2013 – maj 2022.  

 
Källa: Arbetsförmedlingens datalager.  

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 

 
 

Bilaga 2.  

Resursberäkning av olika tyder av ärenden bland 

Krami-deltagarna 

Formel för resursberäkning av handläggning av ett ärende 

Antal nya beslut × Livslängd ÷ Antal produktionstimmar för 1st resurs = 

Resursbehovet 

Förklaring av faktorer i formel 

Antal nya beslut = Antalet beslut som resursbehov ska uppskattas för 

Livslängd = Ett besluts totala livslängd i antal timmar per månad. I detta ingår hur 

lång tid det tar att: Bedöma, besluta, koordinera/samverka och följ upp. För en 

enskild kund tar det oftast längre tid än en månad mellan att denne får en 

arbetsmarknadspolitisk bedömning till att kundens ärende är avslutat och följs upp. 

Att det i formeln ändå räknas på tidsåtgång per månad beror på att beräkningarna 

och schablonerna ska vara tydliga och pedagogiska samt inte för komplicerade att ta 

fram. De olika faktorerna och resultaten ska enbart ses som uppskattningar, och ej 

som vetenskaplig fakta. 

Ärende Livslängd (antal h/månad) Hur framtaget 

KVR 0,2 - nationell workshop 

- intern statistik 

- regioners egna analyser 

- tidsstudier i projekt, STOM, KROM 

- tajma 

Lönebidrag 10,2 

Nystartsjobb 5,0 

 

Antal produktionstimmar för 1st resurs = Antal timmar en heltidsanställd har för 

produktion, dvs – kontakt/arbete med kund, = 120 h/månad. Att en heltidsanställd 

”enbart” räknas som 120 h beror på att övriga ca 40 h går åt till interna möten, 

egenplanering, friskvård och återhämtning etcetera 

Resursbehovet = Uppskattad resursåtgång, antal heltidsanställda per månad som 

behöver planeras för. 

Beräkningen 

Räknat på ca 600 deltagare, varav 

KVR = 100% = 600 deltagare 

Lönebidrag = 30% = 180 deltagare 

Nystartsjobb = 10% = 60 deltagare 



 
 
 
 

 
 

• KVR: 

600 × 0,2 ÷ 120 = 1 heltidsresurs 

• Lönebidrag: 

180 × 10,2 ÷ 120 = 15,3 heltidsresurser 

• Nystartsjobb: 

60 × 5,0 ÷ 120 = 2,5 heltidsresurser 

TOTALT = 18,8 ≈ 19 heltidsresurser  

Resultatet visar hur många heltidstjänster som behövs inom Arbetsförmedlingen för 

att handlägga ärenden som har beslut om insats KVR, Lönebidrag eller Nystartsjobb. 

Beräkningen bygger på att alla de 600 deltagare som räknas på infaller under en 

månad, dvs beräkningen visar resursbehovet för en månad förutsatt att handläggning 

med alla 600 deltagare sker under den månaden. Med andra ord, behovet av de 18,8 

(≈19) antal heltidsresurser som kommit fram genom beräkningen är inte antalet 

enskilda anställda som behövs för hela projektperioden. Om arbetet med de 600 

deltagarna väntas utföras under en jämnt fördelad period på till exempel fyra 

månader blir resultatet helt enkelt 18,8 resurser ÷ 4 månader = 4,7 (≈ 5) resurser per 

månad, osv. 
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