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Samhällstjänst i Bollebygds kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Bollebygds kommun ska ställa sig positiva till att ta
emot personer som ska göra samhällstjänst.
Kommunstyrelsen beslutar att samordning ska ske via socialnämnden och inom den
nämndens ansvarsområde arbetsmarknadsenheten.
Ärendet
Frivården, som är en del av kriminalvården, i Borås har tagit kontakt med kommunen
och efterfrågat hur kommunen ställer sig till att ta emot personer som dömts till
samhällstjänst. Frivården i Borås har sedan tidigare samarbete med flera kommuner
inom Sjuhärad men inget med Bollebygd.
Frivården arbetar med dömda som är villkorligt frigivna eller dömda till påföljder som
hanteras utanför fängelserna, bland annat samhällstjänst. Samhällstjänst är en
brottspåföljd som innebär att den dömde får utföra praktiskt, oavlönat
samhällsnyttigt arbete istället för att sitta i fängelse.
Domstolen kan döma till samhällstjänst för brott som annars skulle ha lett till upp till
ett års fängelse. Samhällstjänsten kontrolleras av frivården och om den dömde
missköter samhällstjänsten genom att till exempel vara alkohol-eller drogpåverkad på
arbetsplatsen kan istället fängelse dömas ut.
Samhällstjänst utförs på fritiden, till exempel under kvällar eller helger.Frivården
beslutar om lämplig arbetsplats för samhällstjänst men den dömde har möjlighet
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komma med önskemål om egna förslag.
under 40 till 240 timmar, genom arbetspass som normalt är 4 timmar och som inte
överstiger 8 timmar. Antalet utförda samhällstjänsttimmar bör inte överstiga 10-12
timmar/vecka.
Samhällstjänst utförs under kontroll av frivården. Samhällstjänst ska verkställas hos
föreningar, kyrkor eller kommunala verksamheter och rör enbart klienter som bor i
kommun.
Kriminalvården ansvarar för arbetsmiljö och alla försäkringar för enskild person, den
som gör samhällstjänsten, men också skada som kan uppstå hos kommunen.
Kommunens åtagande är att utse en kontaktperson till klienten samt rapportera
deltagande/närvaro till frivården.
Kommunen behöver på ett övergripande plan ha en utsedd funktion eller verksamhet
som ansvara för kontakten med frivården inför en eventuell samhällstjänst/placering
som har kännedom och kunskap om var lämpliga placeringar kan göras. Detta kräver
en god kännedom om kommunens verksamheter och en god dialog med olika
arbetsplatser.
Placering görs enbart om båda parter är överens och kommunen kan alltid säga nej.
Ekonomiska förutsättningar
Den resurs kommunen måste lägga är den arbetstid kontaktperson och eventuellt
andra medarbetare inom kommunen kommer att lägga på handledning. Resursen, i
form av arbetstid, bedöms som liten
Skickas till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
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Socialnämnden
Utbildningsnämnden

BOLLEBYGDS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Monica Holmgren
Förvaltningschef

Postadress
517 83 Bollebygd

Besöksadress
Ballebovägen 2

Telefon
033–231300

Telefax
033-231428

Webbplats
www.bollebygd.se

E-post
kommunen@bollebygd.se

