
UNGDOMS-
STRAFF

Byrå för samhällspåföljder:

_______________________________________

_______________________________________

Kontaktperson: __________________________

_______________________________________

Vad förväntas av dig?

 � Du ska iaktta planen och tidtabellen
 � Du ska på eget initiativ uppdatera din 

överakare om var du kan nås (telefon, 
adress)

 � Du ska uppträda nykter vid samman-
träffanden och övriga straffrelaterade 
sammankomster och situationer

Vad händer om du inte följer 
spelreglerna?

 � Om du inte anländer till ett avtalat 
sammanträffande kan polisen nästa 
gång hämta dig till platsen

 � Brottspåföljdsmyndigheten kan ge dig 
en anmärkning eller skriftlig varning

 � Om du inte börjar avtjäna ungdoms-
straff, avbryter straffet eller förhåller 
dig likgiltigt till en varning ska Brotts-
påföljdsmyndigheten underrätta åkla-
garen om saken för vidare åtgärder

 � En domstol kan döma ut ovillkorligt 
fängelse i stället för ungdomsstraff 
som inte avtjänats 

Ungdomsstraff
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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. 



Vad omfattar ungdomsstraff?

 � regelbundna sammanträffanden med 
en övervakare

 � uppgifter som ska utföras under över-
vakning

 � samtal med övervakaren om exem-
pelvis rusmedelsbruk, trafikbeteende 
eller kriminalitet  

 � orientering i arbete och arbetsliv

Var innebär övervakning? 
Vem övervakar dig?

 � Övervakning innebär att du ska regel-
bundet träffa din övervakare

 � Du får en egen övervakare som är 
medarbetare på Brottspåföljdsmyn-
digheten

 � Ibland kan enskilda anlitas som biträ-
dande övervakare. 
 
 
 

 � Vid sammanträffandena med över-
vakaren behandlas bl.a. frågor som 
hänför sig till din allmänna livssitua-
tion och det brott som du har begått.

 � Övervakaren hjälper dig också att 
orientera dig i arbetslivet, utreda ut-
bildningsmöjligheter och söka studie-
plats

Hur ska ungdomsstraff avtjänas?

 � Du får en plan och en tidtabell som 
visar vad du ska göra 

 � Du ska själv spela en aktiv roll när 
planen görs upp

 � Straffrelaterade uppgifter ska utföras 
högst 8 timmar per vecka

 � Du kan ha rätt att få ersättning för 
reskostnader som orsakas av straff-
verkställigheten

Vad är ungdomsstraff?

Ungdomsstraff är en påföljd som ingår i strafflagen 
och som är avsedd för personer som inte fyllt 18 år. 

Längden av ungdomsstraff är 4 månader - 1 år.  

När kan ungdomsstraff 
dömas ut?
Ungdomsstraff kan dömas ut om:

 � du var mellan 15 år och 17 år vid tid-
punkten för gärningen

 � domstolen anser att böter är ett otill-
räckligt men ovillkorligt fängelse ett 
alltför strängt straff för gärningen 

 � straffet kan främja att du klarar dig so-
cialt och förebygga att du gör dig skyldig 
till nya brott  


