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I ltm Bert Häggbloms m.fl. motion föreslås att lagtinget hos landskapsstyrelsen 
hemställer om att landskapsstyrelsen hänvänder sig till riksmyndigheterna med initiativ 
om att lagen om försöksverksamhet med samhällstjänst ändras så att den blir att gälla 

också i brottmål som avgörs av Ålands häradsrätt. 

Utskottets förslag 
Utskottet föreslår att motionen förkastas eftersom lagen om försöksverksamhet med 
samhällstjänst redan ändrats så att försöket utsträckts till att omfatta hela landet under 

en försöksperiod som sträcker sig fram till utgången av 1996. 

UTSK01TETS SYNPUNKTER 

Samhällstjänst är ett straff som döms ut av domstol istället för ett sådant ovillkorligt 

fängelsestraff som domstolen bestämt till högst åtta månader. Samhällstjänsten innebär 
ett bestämt antal timmar oavlönat regelbundet arbete som utförs under övervakning. 

Gärningsmannen måste ge sitt samtycke till samhällstjänst för att kunna dömas till den 
och dessutom måste domstolen kunna anta att gärningsmannen kommer att klara av 

samhällstjänsten. Om gärningsmannen på något sätt bryter mot villkoren för 
samhällstjänsten kan domstol omvandla återstoden av tjänsten till ovillkorligt 
fängelsestraff. 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att samhällstjänsten borde ha goda 
förutsättningar att i vissa fall bli en bra ersättning för ovillkorligt fängelsestraff. 
Utskottet finner det således positivt att den i motionen efterlysta lagändringen redan 
företagits och föreslår därför att motionen förkastas. 

ÄRENDETS BEHANDLING 

L1gtinget har den 2 december 1991 inbegärt lagutskottets yttrande över motionen. 
Ärendet har sedermera överförts till social- och miljöutskottet (TMK nr 211992-93). 
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Utskottet har i ärendet hört landskapsåklagaren Karl-Johan Nyholm. 

I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden' Karl-Göran Eriksson, vice 
ordföranden Gunnevi Nordman samt ledamöterna Beijar, Englund och Holmberg. 

UTSKOTTETS FÖRSLAG 
Med·· hänvisning till det anförda föreslår utskottet 

Marie.hamn den 18 januari 1995 

Ordförande 

Sekreterare 

att Lagtinget måtte förlrnsta 

hemställniningsmotion nr 17I1991-
92. 

Karl-Göran Eriksson 

Susanne Eriksson 


