
Påföljder för överträdelser av villkoren

En strafftidsplan och en tidsplan ska fastställas 
för den dömde. Samhällstjänst ska utföras en-
ligt planerna. Tidsplanen ska noggrant iakttas.

Brottspåföljdsmyndigheten ger en anmärkning  
eller skriftlig varning för lindriga brott mot 
tjänstevillkoren. 

Ett grovt brott, såsom grundlös frånvaro från 
tjänstgöringsplatsen eller berusning på plat-
sen, kan medföra att tjänstgöringen avbryts 
och åklagaren underrättas on saken. Domsto-
len kan på förslag av åklagaren förvandla den 
återstående delen av tjänstgöringen till fängel-
se. Samhällstjänst kan också  avbrytas och för-
vandlas till fängelse på grund av ett nytt brott.

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. 

Verksamhetsställe:

_______________________________________

_______________________________________

Kontakperson: __________________________

_______________________________________

Samhällstjänst
Vad är samhällstjänst?

Samhällstjänst är en påföljd som ingår i straff-
lagen. Den som dömts till samhällstjänst ska 
utföra oavlönat allmännyttigt arbete under fri-
tiden. Arbetet ska utföras enligt en tidsplan, 
vanligen två gånger per vecka. Ett arbetspass 
varar i regel fyra timmar. Brottspåföljdsmyn-
digheten övervakar tjänstgöringen. Den som 
utför samhällstjänst kan exempelvis arbeta el-
ler studera och behålla sin bostad. Den som är 
arbetslös och utför samhällstjänst kan fortfa-
rande vara arbetssökande och bibehålla rätten 
till utkomstskydd för arbetslösa.

SAMHÄLLS-
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När kan samhällstjänst dömas ut?

Samhällstjänst kan dömas ut om
1. gärningsmannen har dömts till högst 8 måna-

der ovillkorligt fängelse,
2. gärningsmannen samtycker till samhälls-

tjänst och
3. gärningsmannen antas klara av tjänsten.

Beroende på fängelsestraffets längd varar 
samhällstjänst från 14 till 240 timmar. Timmar-
na tidsbestäms så att tjänstgöringstiden inte 
underskrider den ursprungliga längden av det 
ådömda fängelsestraffet. Från 14 till 90 timmar 
samhällstjänst kan också bifogas till villkorliga 
fängelsestraff.

Tidigare domar till samhällstjänst eller ovill-
korliga fängelsestraff kan inverka så att sam-
hällstjänst inte döms ut.

Utredning av lämpligheten

Åklagaren har till uppgift att begära Brottspå-
följdsmyndigheten utreda den åtalades lämp-
lighet för samhällstjänst. På grundval av utred-
ningen ska Brottspåföljdsmyndigheten ge ett 
utlåtande om den åtalades chanser att klara av 

tjänstgöringen. En domstol beslutar om den 
åtalade ska dömas till samhällstjänst.

För utredningen blir den åtalade kallad till en 
intervju. Brottspåföljdsmyndigheten har dess-
utom lagenlig rätt att skaffa de uppgifter som 
är nödvändiga för utredningen hos olika myn-
digheter. Syftet med detta är att kartlägga den 
åtalades livssituation och motivation till sam-
hällstjänst.      
  
En omständighet som generellt ska utredas 
är den åtalades förmåga att behärska sin an-
vändning av  berusningsmedel, eftersom den 
dömde inte får uppträda berusad under tjänst-
göringen och därmed förknippade samman-
komster. Den dömde får inte heller använda 
några droger. 

Om tjänstgöringen anses medföra problem 
kan individuella stödarrangemang planeras 
så att tjänstgöringen ska vara möjlig. Detta 
ska om möjligt klargöras redan i remisstadiet 
så att den åtalade kan vid övervägandet av sitt 
samtycke vara medveten vad tjänstgöringen 
sannolikt kommer att innebära för honom el-
ler henne.

Rimliga reskostnader som orsakas av påföljds-
utredningen ska betalas i ersättning till den 
åtalade.

Att utföra samhällstjänst

Det oavlönade arbete som ingår i samhälls-
tjänst ska utföras på tjänstgöringsplatser som 
ordnas av staten, kommunerna, kyrkan eller 
andra godkända samfund. Tjänstgöringen be-
står vanligen av biträdande uppgifter och krä-
ver inte någon särskild yrkesskicklighet.

Brottspåföljdsmyndigheten beslutar om tjänst-
göringsplatser.

Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att 
främja möjligheterna för den som dömts till 
samhällstjänst att klara av tjänsten. Vid sidan 
av oavlönat arbete kan tjänstgöringen omfatta 
sysselsättning som ska reducera den dömdes 
återfallsrisk eller missbruksproblem och främ-
ja hans eller hennes förutsättningar att klara av 
tjänsten. Den maximala längden av denna sys-
selsättning är 30 timmar, dock högst hälften av 
de ådömda tjänstgöringstimmarna.

Sådan sysselsättning kan bestå av t.ex. an-
vändning av tjänster i missbrukarvården eller 
genomförande av Brottspåföljdsmyndighetens 
åtgärdprogram som främjar de nämnda må-
len. Det finns exempelvis program för personer 
som upprepade gånger gjort sig skyldiga till 
rattfylleri.

Rimliga reskostnader som orsakas av utföran-
det av samhällstjänst kan betalas i ersättning 
till den dömde. 


