
Fångombudsmannen, FO
 

har ställt upp och antagit följande mål för sin verksamhet
 
 

FO:s övergripande vision

”En demokratisk, human och rättssäker kriminalpolitik 

där fångar och deras anhöriga är relevanta parter.”

Fångombudsmannen skall verka för 

Öka och stärka fångars rättigheter på alla områden
(Som fångar avses personer dömda till vård inom kriminalvård, rättspsykiatri eller SIS-
institution. )

Rätten till individuellt utformad rehabilitering där fångens vilja i görligaste mån ska följas.

Verka för fångars rätt till utbildning på den nivå de behöver.

Motverka alla typer av diskriminering på institutioner och anstalter mellan fångar och
mellan fångare/vårdare.

Minska de institutionsskador som vistelse på institution och anstalt i längden leder till.

Belysa samt söka förbättra patienters rättsliga ställning inom rättspsykiatrin.

Belysa problemet med fångars dåliga ekonomi inne på anstalt avseende inkomster samt
ökade kostnader vid permissioner, tandläkarbesök samt hanterandet och prisbild vad
gäller kiosksortimentet.

Kostnaden för de intagnas telefoni måste ner på samma nivåer som i samhället för övrigt.

Stärka, tydliggöra och förbättra anhörigas ställning genom att

Understryka rätten till ett bra bemötande av kriminalvårdens personal
På olika sätt som genom telefon och sociala medier stärka och stötta anhöriga till fångar
genom information, råd och stöd.

Fångombudsmannen skall stå för och hävda en human kriminal – och
rättspolitik

Vi skall verka för att minska fångars stigmatisering genom att arbeta för att
stärka den personliga integriteten (till exempel motverka dagens utveckling där allt fler
arbetsgivare begär att den arbetssökande ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret för att
överhuvudtaget få ett arbete.)

Verka för att höja kriminalvårdares utbildning och status vilket i förlängningen kommer



fångar till del.

Situationen på landets häkten måste generellt genomgå stora förändringar till det bättre.

Den pågående indragningen av biblioteksverksamheten måste debatteras och stoppas

Systemet med fulla restriktioner under långa häktningstider måste förändras.

Rätten till utevistelse skall understrykas och förbättras.

Utländska fångars rättssituation måste stärkas liksom även den svenska statens åtgärder
då svenska medborgare frihetsberövas i andra länder.

Fångombudsmannen skall även utgöra en praktisk resurs dit fångar och deras anhöriga
kan vända sig för såväl rådgivning som praktisk hjälp i olika frågor som berör FO:s
verksamhetsområde. I detta ingår t.ex att föra enskildas talan vid olika typer av konflikter
med Kriminalvården, SIS eller Rättspsykiatrin. 

FO skall även söka samarbete och utbyte med andra samhällsfunktioner,
frivilligorganisationer och andra som har till uppgift att granska och säkerställa de
intagnas rättigheter och rättssäkerhet.

Fångombudsmannen skall på olika sätt genom t.ex nätverk, politiska organisationer,
sociala media och traditionella media också arbeta för att rättspolitiken ska utformas på ett
sätt som står i samklang med de för Fångombudsmannen grund- och vägledande principer
som kommer till uttryck i detta dokument.

Fångombudsmannen skall i sin verksamhet verka för att den prioriterade målgruppen,
d.v.s intagna på olika typer av institutioner, uppmuntras att välja ett fortsatt liv utan
kriminalitet och droger.


