Medling vid brott
Medling är ett frivilligt möte mellan den person som begått brott och
den som utsatts för brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk,
utbildad medlare och syftet är att de båda parterna ska ges möjlighet
att prata om det som hänt. Det finns också möjliget för parterna att
göra överenskommelser i form av avtal, t ex hur man ska förhålla sig
till varandra i framtiden.
Ett medlingsmöte kan underlätta för båda parter att lämna händelsen
bakom sig.
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Socialförvaltningen

Insatser för unga lagöverträdare
Till ungdom och vårdnadshavare

Välkommen att kontakta oss
Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor eller
funderingar.

Socialförvaltningen
Hässleholms kommun
Telefon: 0451 – 26 87 00
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Insatser för unga lagöverträdare
Yttrande
Den som fyllt 15 år är straffmyndig och kan därmed dömas för
ett brott i domstol. För att underlätta fastställande av lämplig
påföljd begär åklagaren, polisen eller domstolen in ett yttrande
från socialförvaltningen.
Ungdomen och dess vårdnadshavare kallas då till ett samtal med
en socialsekreterare som gör en bedömning om ungdomen har
ett särskilt behov av åtgärder för att ungdomen utvecklas ogynnsamt, eller om det anses att ungdomen är lämplig att genomföra
ungdomstjänst. Samtalet är viktigt eftersom det ger ungdomen
en möjlighet att själv framföra sin inställning till eventuella insatser.
Om ungdomen döms till någon påföljd tex. ungdomstjänst eller
ungdomsvård ska socialtjänsten verkställa detta.
Ungdomstjänst
Ungdomstjänst är sedan den 1 januari 2007 en fristående påföljd
för lagöverträdare under 21 år.
Påföljden består av två delar, oavlönat arbete samt särskilt anordnad verksamhet i lägst 20 och högst 150 timmar. Det oavlönade arbetet sker på en arbetsplats som utses av socialförvaltningen och arbetet ska genomföras utanför skoltid. Resor till och
från arbetsplatsen bekostas av ungdomen själv.

Villkor för godkänd ungdomstjänst

För en godkänd ungdomstjänst krävs att ungdomen är närvarande
och genomför de arbetsuppgifter som tilldelas, samt deltar i påverkansprogramet. Vid sjukdom ska detta meddelas till handledaren
på arbetsplatsen eller programledaren för påverkansprogramet.
De timmar som gått förlorade tas igen vid ett senare tillfälle.
Handledaren och programledaren meddelar socialförvaltningen vid
frånvaro eller annan misskötsel. Exempel på misskötsel är bl.a.
ogiltig frånvaro, sen ankomst och arbetsvägran. Socialförvaltningen är skyldig att återrapportera till åklagaren vid upprepad misskötsel.
Ungdomsvård
Ungdomsvård är vård enligt socialtjänstlagen och innebär att ungdomen genomgår någon form av behandling. Behandlingen kan
bestå av olika typer av samtals- och behandlingsprogram utifrån
ungdomens behov samt kontakt med en kvalificerad kontaktperson. Vid ungdomsvård upprättas ett ungdomskontrakt som ungdomen är skyldig att följa.
Om ungdomen inte följer kontraktet är socialförvaltningen skyldiga att återrapportera till åklagaren som då kan väcka nytt åtal och
domstolen kan döma ut en ny påföljd.

Den särskilt anordnade verksamheten består av ett påverkansprogram. Påverkansprogrammet utgör en mindre del av ungdomstjänsten och består av samtal kring exempelvis brottet och
ungdomens livssituation.
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