Frågor och svar om ungdomstjänst

Vad är ungdomstjänst?
-

en dom rörande påföljd/vård inom socialtjänst med särskilda föreskrifter att utföra
oavlönat arbete hos t ex ideella föreningar, organisationer, privata företag eller dylikt.
Utöver oavlönat arbete kan ungdomstjänsten bestå av annan särskild verksamhet som
beslutats av socialnämnden.

Vem kan dömas till ungdomstjänst?
-

ungdomar i åldern upp till 20 år som begått brott t ex egendomsbrott, misshandel, rån
m.m.

Oavlönat arbete och samtycke
-

socialnämnd, domstol, åklagare och inte minst ungdomen själv och deras föräldrar kan ta
initiativ till ungdomstjänst. I yttranden till domstol bedömer socialnämnden om ungdomen
är lämplig att utföra oavlönat arbete. Samtycke krävs såväl av ungdomen som av
föräldrarna.

Oavlönat arbete utförs:
-

på fritid, t ex efter skolan, kvällar, helger eller vid skollov.
under minst 20 – högst 150 timmar, vilket bestäms av domstolen.
Under kontroll av socialnämnden.

Oavlönat arbete förutsätter:
-

att brottet kvalificerar till domen ungdomstjänst/ungdomsvård
att ungdomen är lämplig att utföra oavlönat arbete
att ungdomen har för avsikt att acceptera de krav som ställs och genomföra det oavlönade
arbetet
att ungdomen är drogfri

Vad är annan särskild verksamhet?
-

Olika former av påverkansprogram t.ex. Attityder & Livsstil, ART m.m. där ungdomen
får möjlighet att reflektera över sin livssituation och diskutera de brott som har begåtts

-

Individuella samtal/ familjesamtal
Medling
Individuella lösningar vid särskilda behov av stöd

Oavlönat arbete innebär att:
-

den unge får utföra samhällsnyttigt arbete enligt en strukturerad arbetsplan

Oavlönat arbete kan avbrytas:
-

om den unge begår nya brott under perioden av ungdomstjänst
vid frånvaro eller under påverkan av alkohol och droger
när den dömde inte följer uppgjord arbetsplan och de anvisningar som lämnas av
ungdomsbehandlare/ handledare

Om ungdomstjänst av någon anledning inte fullföljs så måste detta återrapporteras till
åklagare/domstol.

För vidare information:

Leif Jensen
Samordnare ungdomstjänst
Borlänge socialtjänst
Kontor: 0243-741 42

Regina Jensen
Samordnare ungdomstjänst
Borlänge socialtjänst
Kontor 0243-662 84

leif.jensen.@borlange.se

regina.jensen@borlange.se

