Ungdomstjänst
på din arbetsplats
Ett erbjudande om att göra en samhällsinsats och
ge unga människor en chans till nystart

Socialkontoret

Vill du göra en samhällsinsats? Känner du ett engagemang för ungdomar? Vill du ge unga människor som
har halkat snett en chans till en nystart? Då har du nu
möjlighet att göra det genom att erbjuda ungdomar
en arbetsplats att utföra sin ungdomstjänst på!

Socialtjänsten är ansvarig för ungdomstjänsten i kommunen och
vi behöver din hjälp för att kunna erbjuda ungdomstjänstplatser
till ungdomar som blivit dömda till ungdomstjänst. Ditt företag
eller din förening gör en viktig samhällsinsats för ungdomarna,
som får avtjäna sitt straff genom att vara med och skapa nytta
för andra. Du hjälper också både domstolarna och kommunen
genom ditt engagemang.
Just nu behöver ett flertal ungdomar en ungdomsplats. Vad kan
din arbetsplats erbjuda?

Vad är ungdomstjänst?
Ungdomstjänst är ett straff som ersätter böter eller kortare frihetsberövande för ungdomar i åldern 15-21 år. Den unge får inte ha
missbruks- eller attitydproblem, utan straffet bygger på att den unge
anses lämplig för ungdomstjänst. Ungdomstjänsten kan omfatta allt
från 20-150 timmars obetalt arbete som ska utföras på ungdomens
fritid. Ungdomstjänst kan också innebära ett den unge döms att
betala skadestånd och avgift till brottsofferfonden.
Resor till och från arbetet, måltider och eventuella arbetskläder står
ungdomen själv för om inget annat bestäms. Ungdomen är under
arbetstiden olycksfallsförsäkrad via Norrköpings kommun.

Vad innebär det att erbjuda en ungdomstjänstplats?

Att ta emot dömda ungdomar innebär att ni möjliggör för en ung
människa att avtjäna sitt straff hos er. Det är en frivillig samhälls
insats som innebär att det inte utgår någon ekonomisk ersättning
till ditt företag eller förening.
Om du vill erbjuda ungdomar en möjlighet att avtjäna sitt straff
hos dig kommer du att få utse en handledare för ungdomen.
Handledaren får gärna vara någon som känner ett engagemang
för ungdomar – någon som kan vara en god förebild. Hand
ledaren kommer att ha kontakt med kommunens samordnare för
ungdomstjänst. Samordnaren hjälper till när frågor uppstår eller
om den unge inte fungerar på arbetsplatsen. Ni har givetvis rätt
att begära att insatsen omedelbart avbryts om han eller hon skulle
missköta sig.
Har du möjlighet att erbjuda en ungdomstjänstplats eller om du
har frågor, hör av dig till Kaj, Rakel eller Anders på socialkontoret.

KONTAKT
Kaj Hägerström, enhetschef
Telefon 011-15 23 64 eller 0730-20 28 98
E-post kaj.hagerstrom@norrkoping.se
Rakel Carlsson, samordnare för ungdomstjänst
Telefon 011-15 22 13 eller 0730-20 22 29
E-post rakel.carlsson@norrkoping.se
Anders Thydén, samordnare för ungdomstjänst
Telefon 011-15 39 53 eller 0725-37 90 27
E-post anders.thyden@norrkoping.se
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Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter barnens uppväxtvillkor
i centrum. Att verka för att stärka människans egna resurser, och
värna om en tillvaro som är fri från missbruk och våld är centralt
för oss. Vi samverkar med flera aktörer för att hitta lösningar på
individens bekymmer – oavsett hans eller hennes ålder och bakgrund. Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för
invånarna i Norrköping.

