
Stöd till frigivna  
 Dr. Torsten Anders Amund Amundsons fond för frigivna fångar 

Stiftelsens ändamål 

Stiftelsens ändamål är att utge bidrag som hjälp åt frigivna fångar 

o https://www.advokatsamfundet.se/Advokatsamfundet/Stiftelser-med-

advokatanknytning/Dr-Torsten-Anders-Amund-Amundsons-fond-for-frigivna-fangar/ 

 Kriminal & rätts magasinet.  

Ansvar för frigivna 

o http://www.magasinetparagraf.se/ricard-a-r-nilsson-blogg/ansvar-for-

frigivna?page=6 

 HBL.fi 

De hjälper frigivna till ett liv utanför muren 

o http://hbl.fi/nyheter/2008-03-08/de-hjalper-frigivna-till-ett-liv-utanfor-muren 

 HD Helsingborgs Dagblad 

Frigivna får hjälp i kollektiv bostad 

o http://www.hd.se/lokalt/helsingborg/2003/05/13/frigivna-far-hjalp-i-kollektiv-

bostad/ 

 DN 

Frigivna behöver mycket stöd för att komma in i samhället. 

o http://www.dn.se/arkiv/diverse/frigivna-behover-mycket-stod-for-att-komma-in-i-

samhallet/799eaf1c-653a-4772-9661-45c74ba20dee/ 

 Mariestads tidningen 

Han jobbar bakom lås och bom 

MITT SOMMARJOBB: Rasmus stortrivs på Kriminalvården  

Heltidsjobbet sades upp för ett sommarvikariat. 

Nu försöker Rasmus Jonsson få dömda brottslingar på fötter. 

– Klart att man ryker ihop med vissa ibland, säger han. 

o https://mariestadstidningen.se/mariestad/2014/07/22/han-jobbar-bakom-las-och-

bom 

 Motion i försa kammaren No. 40 

Sida:RD 1935 23.djvu/264 Munnens arbetsinrättning 

o https://sv.wikisource.org/wiki/Sida:RD_1935_23.djvu/264 

 ÖVERVAKNING OCH FRIVÅRD AV VILLKORLIGT DÖMDA OCH FRIGIVNA 

Med 1906 års lag om villkorlig dom och villkorlig frigivning, som infördes efter engelskt 

mönster, fick polisen till uppgift att hålla uppsikt över sådana dömda eller frigivna personer. 

o http://xml.ra.se/Forvaltningshistorik/37_Overvakning.htm 

 Anders Stam 
Sena tiggarpolletter från Skyddsvärnet  
i Kopparbergs län 

o http://www.nku.nu/boken2009/Anders_Stam.pdf 

 Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete VT 2006 

Frigivna kvinnors återförening med sina barn. 

o http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:189504/FULLTEXT01 

 Sociallagstiftning och Socialt arbete i Sverige 1028 

Offentlig och enskild hjälpverksamhet. 

o http://runeberg.org/socarb/0186.html 
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 Världen idag 

Frigivna måste få bättre stöd. 

o http://www.varldenidag.se/debatt/2010/09/22/Frigivna-maste-fa-battre-stod/ 

 Kriminalvården 

Villkorlig frigivning 

o https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-hakte/fangelse/villkorlig-

frigivning 

 BRÅ rapport 2000:20 

Från anstalt till livet i frihet Delrapport 1 inför muck. 

o https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800019511/1371914731876/

2000_20_fran_anstalt_till_livet_i_frihet.pdf 

 Skyddsvärnet i Göteborg 

Skyddsvärnet är en ideell förening som startade 1914. Syftet var att ge frigivna fångar och 

deras familjer en möjlighet att förändra sin livssituation. 

o http://www.skyddsvarnet.org/OmSkyddsvarnet 

 SVT P4 Halland 

X-cons ställer upp för frigivna 

o http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=4645756 

 Malmö universitet Electronic publishing. 

En spark i baken och lite kli i ryggen. 

Denna studie belyser hur två myndigheter och en organisation arbetar med frigivna fångar 

med mål att nå en förändring. Återfall i brott är ett vanligt problem, 44 procent av alla 

frigivna män i Sverige återfaller inom tre år. Brist på uthållighet och låg självkänsla är två 

orsaker till återfall. Vi har genomfört en kvalitativ studie baserad på information från tre 

informanter som arbetar på KRAMI (ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, kommunen 

och socialtjänsten), KRIS (Kriminellas revansch i samhället) och Arbetsförmedlingen. 

o https://dspace.mah.se/handle/2043/16801 

 SVT Nyheter22/8 2011 

Få av de som slipper livstid återfaller 

o http://www.svt.se/nyheter/inrikes/fa-av-de-som-slipper-livstid-aterfaller 

 Hela Människans breda verksamhet  
Hela Människan är en ideell organisation med en kombination av tusentals frivilliga och över 
400 anställda i förebyggande, behandlande och rehabiliterande arbete. I de cirka 90 lokala 
enheterna försiggår en mängd olika verksamheter. 

o http://www.helamanniskan.se/artiklar/battre-frigivning-meningsfull-sysselsattning-

alkohol-och-droger-samhallsfragor/2014-04-16/storst-av-allt-ar-karleken-hos-

livskraft-finns-humor-och-karlek-med-i-bemotandet-av-frigivna/ 

o http://www.helamanniskan.se/verksamhet/ 
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