
ÖVERVAKNINGS-
STRAFF

Övervakningsstraff

Verksamhetsställe:

_______________________________________

_______________________________________

Kontaktperson: 

_______________________________________

_______________________________________

Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten verkställer fän-
gelsestraff och samhällspåföljder och lyder 
under justitieministeriet. Brottspåföljds-
myndigheten har som mål att bidra till före-
byggandet av återfallsbrottslighet och öka 
tryggheten i samhället. 
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Positiva verkningar av övervakningsstraff

En förutsättning för dom till övervakningsstraff 
är att straffet kan anses motiverat för att upp-
rätthålla eller främja gärningsmannens sociala 
färdigheter. Övervakningsstraff inverkar i flera 
avseenden positivt på den dömdes och famil-
jens liv. Det är lättare att handla som en med-
lem i samhället när arbets- eller studieplatsen 
och bostaden bevaras. Också kravet på nykter-
het minskar risken för social utslagning. Dess-
utom kan rehabiliterande åtgärder kopplas till 
övervakningsstraff. Jämfört med fängselse, gör 
övervakningsstraff det enklare att upprätthålla 
sociala band med familjen och andra närstå-
ende.

Om den som avtjänar övervakningsstraff är an-
ställd, försämras hans eller hennes ekonomis-
ka situation inte på samma sätt som under en 
fängelsevistelse. Övervakningsstraff är också 
förmånligt för samhället: straffet kostar ca 60 
euro per dag, ett fängelsestraff kostar 180-200 
euro per dag.

Översakningsstraff är en ny straffrättslig 
påföljd

Övervakningsstraff är en samhällspåföljd som 
befinner sig på gränsområdet mellan sam-
hällstjänst och ovillkorligt fängelse på straff-
skalan.

Övervakningsstraff kan dömas ut för högst sex 
månader i stället för ovillkorligt fängelse. Straf-
fet kan dömas ut då det finns något hinder för 
ådömande av samhällstjänst. Tidigare ovillkor-
liga fängelsestraff eller övervakningsstraff kan 
förhindra att övervakningsstraff döms ut.

Också karaktären av brottet kan förhindra att 
övervakningsstraff döms ut. Exempelvis uppre-
pad misshandel riktad mot gärningsmannens 



sambo är ett sådant brott. Övervakningsstraff 
kan inte heller ådömas om den kriminella 
verksamheten lätt kan fortsättas hemifrån el-
ler från hemorten. Exempel på sådana brott är 
t.ex. narkotikabrott och vissa informations- och 
kommunikationsbrott.

Övervakningsstraff tillämpas inte på grova 
våldsbrott, eftersom de ådömda straffen då 
överskrider  maximilängden av övervaknings-
straff som är sex månader. Målgruppen för det 
nya straffet är i praktiken främst personer som 
gjort sig skyldiga till rattfylleri eller egendoms-
brott. Övervakningsstraff kan också tillämpas 
på misshandel som inte riktats mot gärnings-
mannens sambo eller någon annan nära anhö-
rig.

Övervakningsstraff i praktiken

När åklagaren har beslutat väcka åtal för ett 
brott som kan medföra övervakningsstraff, ska 
han eller hon skaffa en utredning av de om-
ständigheter som ska beaktas när övervak-
ningsstraff döms ut. Utredningen ska skaffas 
hos Brottspåföljdsmyndigheten. Viktiga om-
ständigheter är bl.a. den misstänktes individu-
ella förhållanden och andra förutsättningar för 
övervakningsstraff.

Den som dömts till övervakningsstraff ska bo 
hemma. Därför kräver övervakningsstraff att 
den dömdes lägenhet ska vara lämplig för 
straffverkställigheten och att de som delar 
samma lägenhet ska ge sitt samtycke till ar-
rangemanget. En verkställighetsplan ska göras 
upp för den dömde. Planen ska omfatta sys-
selsättningsplikt och dagsprogram. Sysselsätt-
ningsplikten kan inbegripa arbete, utbildning, 
rehabilitering eller någon annan verksamhet 
som främjar den dömdes handlingsförmåga. 

Sysselsättningen ska pågå minst 10 och högst 
40 timmar per vecka.

Övervakningsstraff kräver att den dömde ska 
iaktta absolut rusmedelsfrihet. Nykterheten 
övervakas genom utandnings-, blod- och urin-
prov. Dagsprogrammer bestämmer noggrant 
var den dömde ska befinna sig vid varje enskild 
tidpunkt. Den dömde ska alltid vistas i sin lä-
genhet när han eller hon inte har någon accep-
tabel orsak att avlägsna sig enligt programmet. 
Den dömde får röra sig utanför lägenheten bara 
i bestämda syften. Exempelvis butiksbesök, ut-
rättande av ärenden och idrott ska skötas vid 
de tidpunkter och på de platser som nämns i 
dagsprogrammet.

Övervakning

Övervakningen grundar sig på radiofrekvens-
teknik (RF). Vid vristen på den som avtjänar 
övervakningsstraff fästs ett band som står i 
kontakt med en uppföljningsapparat som finns 
i den övervakades hem. En sändare i bandet vid 
vristen skickar signaler som uppföljningsappa-
raten reagerar på, när den övervakar hur den 
dömde vistas i lägenheten och iakttar tidspla-

nen på dagsprogrammet. Uppföljningsappa-
raten står via telefon- och mobiltelefonnätet i 
kontakt med övervakningscentrumet och stöd- 
och övervakningspatruller som befinner sig på 
fältet.      

Särskilt utsedda tjänstemän vid Brottspåföljds-
myndigheten svarar för verkställighet av en-
skilda övervakningsstraff. En övervakare har till 
uppgift att planlägga innehållet och verkställig-
heten av ett straff tillsammans med en över-
vakningspatrull. Det är viktigt att hålla kontakt 
med och stödja den dömde. Kontrollbesök görs 
utan förhandsanmälan i den övervakades lä-
genhet och på arbetsplatsen eller verksam-
hetsstället. Patrullerna kontrollerar dessutom 
att den övervakade iakttar rusmedelsfrihet och 
andra skyldigheter som bestäms i verkställig-
hetsplanen. Om den övervakade anländer till 
bostaden för sent eller avlägsnar sig från bo-
staden vid tidpunkter som inte bestäms i dags-
programmet, larmas övervakningscentrumet 
omedelbart.

Upprepade eller allvarliga brott mot villkoren 
för övervakningsstraff, såsom berusning eller 
försummelse att iaktta tidpunkter som anges 
i dagsprogrammet, leder i regel till att straffet 
förvandlas till ovillkorligt fängelse.

Valvontarangaistus


