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Information om socialtjänstens arbete med medling och
ungdomstjänst
Bilagor: OH-bilder från informationen

Ärendebeskrivning
Rubricerade verksamhet i socialtjänsten styrs av följande lagar:
• Lag (2002:445) om medling med anledning av brott
• Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
• Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 1 b, 1 c §§.
Maria Eriksson, samordnare och Maria Lindberg, samordnare, båda
tjänstgörande vid barn- och ungdomssektionen, informerar om hur
socialförvaltningen arbetar med att sörja för att medling kan erbjudas när
ungdomar under 21 år begår brott samt hur verkställigheten av
ungdomstjänst kommer till stånd.
Bakomliggande skäl till lagförändring.
Lagstiftarens intention med den förändrade lagstiftningen är att ungdomar
som begår brott ska få reaktioner och känna av konsekvenser vid brott. Vidare
ville lagstiftaren öka förutsebarheten vid påföljder för unga.
Kommunens skyldighet att verkställa ungdomstjänst gäller from 07-01-01,
skyldigheten att tillhandahålla medling gäller from 08-01-01
Medling
Förutsättningar för medling enligt lagstiftningen är att den ska vara frivillig
för både gärningsman och målsägande. Det brott som medlingen avser ska
vara anmält av polisen. Medling får endast ske om det med hänsyn till
omständigheterna är lämpligt.
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Socialförvaltningen har idag 7 st lekmannamedlare till förfogande. Personerna
kommer från olika yrkeskategorier såsom socionomer, lärare, polis och
vårdyrken.
En medling föregås av förmöten med gärningspersonen och den brottutsatte
för att bl.a. utreda seriositeten hos de berörda. En medling ska leda till
någonting bra för båda parter. Att be om ursäkt måste kännas äkta. En
medling kan ibland leda till gottgörelseavtal mellan parterna ang
förhållningssätt, arbete eller ekonomisk ersättning.
Efter medlingsmötet rapporterar socialförvaltningen till åklagare som i sin tur
gör bedömning om hur man går vidare i åtalsprocessen.
Ärenden som inkommit till medlingsverksamheten rör följande brott:
• Tillgreppsbrott
• Skadegörelse, ex. klotter är frekvent
• Misshandel/våld mot tjänsteman
• Ofredande och hot
• Rån
Ungdomstjänst
Ungdomar med vårdbehov ska lämpligen dömas till påföljden ungdomsvård
medan ungdomar som ej har ett vårdbehov är lämpliga för påföljden
ungdomstjänst.
Ungdomstjänst i Luleå består i huvudsak av oavlönat arbete som ska vara
handledd och ca 10-20 % påverkansprogram/samtal.
Det oavlönade arbetet kan genomföras på de flesta arbetsplatser, men måste
först godkännas av ungdomstjänst vid socialförvaltningen. Det är viktigt att
arbetsplatsen har rätt inställning till uppdraget och att de kan utse en lämplig
handledare till ungdomen. Socialförvaltningen beaktar alltid ungdomarnas
och vårdnadshavarnas egna förslag på arbetsplats.
Påverkansprogrammet består av ett bestämt antal timmar och har ett
strukturerat innehåll. Påverkansprogrammet berör; brottet, konsekvenser och

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

LULEÅ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Beslutsdatum

Paragraf

Sida

Beredningen
Enskilda utskottet

2009-03-11

122

36

Socialnämnden

2009-05-26

105

26

att göra andra val i framtiden. Vissa delar i programmet byts ut och anpassas
efter det brott som begåtts. Socialförvaltningens önskemål och strävan är att
vårdnadshavare eller någon annan vuxen person deltar i samtalen så långt det
är möjligt, någon som finns kvar även sedan ungdomstjänsten är slutförd.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter har företrädesvis varit inom
vaktmästeri och restaurang.
Arbetsmarknadsförvaltningen/ungdomsförmedlingen bistår
socialförvaltningen när det gäller att rekrytera arbetsplatser för det oavlönade
arbetet. Det har varit/är stora svårigheter i rekryteringen av arbetsplatser. Det
finns en rädsla i att ungdomarna har begått brott.
Ungdomarnas upplevelse av ungdomstjänst
Ungdomarna har fått uppskatta på en skala 1 – 5 hur de tycker att
ungdomstjänsten har varit.
Resultatet visade överlag höga siffror förutom för frågor om
påverkansprogrammet som bl.a. uppfattades att de kommit försent.

Enskilda utskottet beslutar
-

att föreliggande information om socialtjänstens arbete
gällande medling och ungdomstjänst även kommer hela socialnämnden
till del.

_____

Socialnämnden beslutar
-

lägga informationen till handlingarna.

_____
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