Välkommen att kontakta oss
Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor eller
funderingar.
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Ungdomstjänst
Ungdomstjänst
Ungdomstjänst är sedan den 1 januari 2007 en fristående påföljd
för lagöverträdare mellan 15-21 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.

Handledarens roll
Handledaren håller i arbetet kring ungdomen och har en stöttande
funktion i ungdomens genomförande av sitt arbete. Vid misskötsel
ska handledaren så snart som möjligt rapportera till socialförvaltningen. Misskötsel kan bl.a. vara sen ankomst, frånvaro men även
inaktivitet eller arbetsvägran.
Eftersom arbetet är en påföljd är det av yttersta vikt att ungdomen
gör de timmar som är planerade enligt arbetsplanen. De timmar
som går förlorade läggs på vid senare tillfälle.

Påverkansprogram
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.

Handledaren har kontakt med socialförvaltningen som kan ge arbetsplatsen stöd och handledning i svårigheter som kan uppstå
kring ungdomen. Vid upprepad misskötsel är det socialförvaltningen som återrapporterar detta till åklagarmyndigheten. En viss
ersättning utgår till handledaren.

Syfte och mål
Ungdomstjänst är en konsekvens av begånget brott. Påföljden
har en gränssättande funktion och en vägledaren roll. Genom
ungdomstjänsten ska ungdomen ges möjlighet att skaffa sig erfarenheter av arbete tillsammans med människor som inte ingår i
den vanliga umgängeskretsen.

Försäkringar
Socialförvaltningen ansvarar för att ungdomen på sin ungdomstjänstplats är olycksfallsförsäkrad samt ansvarsförsäkrad.

Ungdomstjänst ska samtidigt fungera som en påföljd som ger
ungdomen tillfälle att reflektera över sin livssituation, det brott
ungdomen har begått och sitt beteende i övrigt

Arbetsmiljö
Ungdomstjänstplatsen åtar sig det arbetsmiljömässiga ansvaret för
ungdomen. Om ungdomen är minderårig ska ungdomstjänstplatsen endast låta ungdomen utföra arbetsmoment som är i enlighet
med gällande lagstiftning och föreskrifter för minderåriga.
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