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Herr Talman 

Som svar på landstingsman Roger Nordlunds enkla fråga rörande 

allmänhetens säkerhet i samband med arbetskolonins verksamhet 

i Kastelholm vill jag framföra följande: 

Arb~tskolonin i Kastelholm utgör en öppen straf fverkställighets~ 

anstalt som drivs av fångvårdsavdelningen vid justitieministeriet. 

Verksamheten och rekryteringen till arbet\skolonin sker enligt 

förordningen om verkställighet av straff (39/89). I allmänhet 

kan endast personer som ådömts förvandlingsstraff för böter 

och fängelsestraff på högst två år förordnas att avtjäna sina 

straff i öppen anstalt. Dessutom fordras att en sådan person 

är lämplig som arbetstagare samt kan anses anpassa sig till för

hållandena och arbetet i anstalten utan att menligt påverka ord

ningen i denna. 

På grund av det stora antalet fångar som uppfyller förutsättningarna 

har i praktiken placering i öppen anstalt kunnat ske först när sex 

månader återstår till frigivningen. Generellt kan sägas att veder

börandes bakgrund inte får belastas av följande registeranteckningar: 

- tidigare har rymt, 

överskridit villkoren för permission på ett så grovt sätt, 
att han under pågående straff period under inga omständigheter 
kan f & ny permission, 

- i det närförf lutna har gjort sig skyldig till disciplinär 
förseelse i öppen anstalt och blivit förflyttad därifrån, 

- har konstaterats till den grad arbetsoförmögen, att han 
inte kan placeras i arbete i öppen anstalt, 

har konstaterats till den grad avvikande i fråga om sin mentala 
hälsa att man inte kan förvänta sig att han anpassar sig till 
förhållandena i anstalten, 

- gjort sig skyldig till sådant brott att risken för nytt brott 
kan befaras, eller · 

redan i fängelset har vis.at sig vara samarbetsovillig och arbets
ovillig eller är missbrukare av rusmedel. 



Praxis vid förordnande till öppen anstalt är, att 8länningar 

placeras i Kastelholm i fall det inte föreligger särskilda skäl 

som talar emot detta. 

Enligt avtalet om utförande av byggnads- och reparationsarbeten p8 

Kastelholms fornminnesomr8de med arbetskolonin mellan landskaps

styrelsen och justitieministeriets f8ngv8rdsavdelning ankommer 

övervakningen av arbetskolonin p8 f8ngv8rdsavdelningen. 

landskapsstyrelseledamot Christer Jansson 


