FAKTA OM

Ungdomstjänst

SOCIALKONTORET

Ungdomstjänst är ett straff som utdöms av allmän
domstol och som administreras av socialnämnden.
Det kan aldrig vara en behandlingsinsats.

För att vara lämplig till ungdomstjänst förutsätts:
• drogfrihet och nykterhet
• förmåga till självständigt arbete
• kunna följa instruktioner och arbetsplaner
• kunna samarbeta och passa tider
• att inget fysiskt eller psykiskt arbetshandikapp föreligger
Ungdomstjänsten ska göras på den unges fritid. Sjukfrånvaro ska
meddelas handledare och samordnare. Den unge är själv ansvarig
för resor, arbetskläder och måltider.

Domstol kan döma unga till ungdomstjänst, som är ett straff istället
för böter eller frihetsberövanden. Brottets art avgör antalet timmar.
Ungdomstjänst omfattar 20-150 timmar som till största delen består
av oavlönat arbete. Utöver arbetet hålls ett mindre antal samtal kring
kriminalitet.
Domstolen kan även döma ut skadestånd till brottsoffer i samband
med dom om ungdomstjänst. Skadestånd är den dömde själv ansvarig för att betala till brottsoffer och det kommer inget inbetalningskort. Kronofogden bevakar om skadeståndet betalas till brottsoffer
och lägger på avgifter och ränta om skadeståndet inte betalas.
Ungdomen kan även få ett inbetalningskort om avgift till brottsofferfonden.

Styrelse eller chef får veta vad den unge är dömd för, då domar är
offentliga. Detta innebär inte att alla på en arbetsplats vet att en
ung person finns där för att avtjäna ett straff. Den arbetsplats och
handledare som ställer upp får ingen ersättning för sitt arbete.
Vid misskötsamhet återrapporteras ungdomen till åklagare, som
kan begära att ungdomstjänsten undanröjs och annan påföljd
döms ut av domstol.
Vid misstanke om drogpåverkan kan vi begära att den unge lämnar ett drogtest.
Ungdomstjänst kan kombineras med dom om ungdomsvård, då
den unge har ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd. Ungdomsvård finns i två varianter, antingen med frivilliga insatser
som finns i ett ungdomskontrakt eller med stöd av tvångslagstiftningen LVU och då i form av en vårdplan.
Undomstjänst finns kvar i belastningsregistret i 5 år efter dom,
om den unge var under 18 år då brottet begicks.

KONTAKT
Har du frågor är du välkommen att kontakta ungdomstjänstsamordnare Anders Thydén
Telefon: 011-15 39 53, 0725-37 90 27
E-post: anders.thyden@norrkoping.se

SOCIALKONTORET
Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter individens behov i
fokus, alltid med barns bästa i första hand. Det ska vara lätt att få
hjälp. Våra stöd- och behandlingsinsatser håller hög kvalitet och
bygger på rättssäkra bedömningar. Vi vill hitta lösningar nära
individen och bidra till en positiv förändring för denne.
Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för oss som
bor i Norrköping.

SOCIALKONTORET
Postadress: Norrköpings kommun, Socialkontoret,
601 81 Norrköping
Besöksadress: Repslagaregatan 12
Tfn: 011-15 00 00
E-post: socialkontoret@norrkoping.se
www.norrkoping.se

