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stämmelser som är nödvändiga för genomför-
andet av övervakningen.

Den övervakade får inte vara påverkad av al-
kohol eller något annat berusningsmedel vid 
sammanträffandena med övervakaren. Om den 
övervakade har missbruksproblem ska det be-
aktas i strafftidsplanen.

I början av övervakningen ska övervakaren 
meddela och särskilt informera om de påföljder 
som brott mot skyldigheterna kan medföra den 
övervakade. De eventuella påföljderna omfat-
tar anmärkning, skriftlig varning, begäran om 
hämtning som riktas till polisen eller anmälan 
till åklagaren. För grovt brott mot skyldigheter 
kan domstolen bestämma att 4 – 14 dagar av 
reststraffet ska verkställas.

Övervakning av villkorligt frigivna

Villkorlig frigivning innebär att en fånge som 
dömts till ovillkorligt fängelsestraff friges för 
att avtjäna resten av straffet i frihet. En bestämd 
del av straffet avtjänas i fängelse och resten av-
tjänas i frihet under eller utan övervakning.

En fånge som ska friges villkorligt ställs under 
övervakning till exempel om

 � den oavtjänade delen av fängelsestraffet 
överskrider ett år, eller

 � brotten begicks innan fången hade fyllt 21 år, 
eller

 � fången begär själv om det.

Brottspåföljdsmyndigheten svarar för ordnan-
det och genomförandet av övervakningen. En 
tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten 
tjänstgör som övervakare. Någon enskild med 
lämplig utbildning och arbetserfarenhet kan 
utses till biträdande övervakare.
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Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten är en myndighet 
som verkställer fängelsestraff och samhälls- 
påföljder och som arbetar på justitieministe-
riets förvaltningsområde. 

Brottspåföljdsmyndigheten har som syfte att 
bidra till att förebygga återfallsbrottslighet 
och öka tryggheten i samhället.



Syftet med övervakningen är att förebygga 
återfallsbrottslighet genom att öka den frigiv-
nes färdigheter att föra ett liv utan kriminali-
tet. Därför ska en individuell plan för strafftiden 
göras upp tillsammans med den frigivne. Syftet 
med planen är att främja att den frigivne klarar 
sig socialt. Planen samordnas med planen för 
strafftiden som utarbetats i fängelset och med  
planer som gjorts upp någon annanstans, t.ex. 
av socialförvaltningen. Utarbetandet av över-
vakningsplanen inleds i god tid före frigivning-
en så att den kan tas i bruk när övervakningen 
börjar.

Övervakningen pågår under en prövotid som 
varar högst tre år. Övervakaren kan av grundad 
anledning föreslå att övervakningen ska upp-
höra redan tidigare. 

Brottspåföljdsmyndigheten kan betala den 
övervakades rimliga reskostnader som hänför 
sig till sammanträffandena med övervakaren. 
Ersättningsbeloppet grundar sig på de kostna-
der som uppkommer vid användning av kollek-
tivtrafik.

Övervakningens innebörd

Övervakningen omfattar regelbundna sam-
manträffanden mellan övervakaren och den 
övervakade. Syftet med sammanträffandena 
är att främja den övervakades ansvarskänsla 
och stödja honom eller henne att handla på ett 
socialt acceptabelt sätt. Sammanträffandena 
med övervakaren är konfidentiella.

Under sammanträffandena behandlas speciellt 
de faktorer som inverkade på det kriminella 
beteendet. Samtidigt får den övervakade stöd 
i sina kontakter med myndigheter och andra 

kretsar som kan hjälpa honom eller henne att 
få ordning på den egna livssituationen. Vid be-
hov kan övervakaren vägleda den övervakade 
att använda olika stödtjänster om man tillsam-
mans anser det nödvändigt. Sådana tjänster är 
t.ex. tjänster i social-, missbrukar- och hälso-
vården, skuldsanering eller andra motsvarande 
tjänster.  

I strafftidsplanen blir den övervakade underrät-
tad om de bestämmelser och skyldigheter som 
hänför sig till övervakningstiden. De frågor som 
ska betonas under övervakningstiden kan redan 
på detta stadium utredas. När övervakningen 
inleds utreds den övervakades risker, behov och 
resurser i den nuvarande livssituationen. På 
basis av utredningen utarbetas gemensamt en 
individuell arbetsplan där övervakningstidens 
mål och medlen för att nå målen definieras.

Vid sammanträffandena med övervakaren be-
handlas enligt planen olika teman med hjälp av  
samtal, uppgifter och övningar. Också grupp-
verksamhet och kurser kan utnyttjas under 
övervakningstiden. Övervakningen ska stödja 
den övervakade när han eller hon självständigt 
går in för att ändra sig.

Övervakningen kan omfatta samarbete med 
närstående till den övervakade och olika myn-
digheter.

Den övervakades skyldigheter

Den övervakade är skyldig att delta i utarbetan-
det av strafftidsplanen. Han eller hon ska hålla 
kontakt med övervakaren på det sätt som spe-
cificeras i planen. Kontaktfrekvensen bestäms 
vanligen så att kontakterna är mera intensiva 
i det inledande skedet. Vid behov kan kontak-
terna bli glesare under övervakningens gång.

För kontakterna mellan övervakaren och den 
övervakade ska den övervakade vid samman-
träffandena och annars på begäran av överva-
karen lämna den sistnämnde sina nödvändiga 
adressuppgifter, inklusive uppgifter om arbete, 
boende, utbildning, studier och ekonomisk  
situation. Även andra uppgifter om den över-
vakades omständigheter kan vara nödvändiga 
för övervakningen. Den övervakade ska på eget 
initiativ underrätta övervakaren om viktiga för-
ändringar i omständigheterna.

Den övervakade ska iaktta övervakarens be-


