Vill du veta mer?

Socialförvaltningen/samordning
Box 212
971 07 Luleå
Besöksadress: Repslagargatan 6
0920-45 45 82

Har du blivit dömd till ungdomstjänst eller är
du förälder och ditt barn har dömts till
ungdomstjänst?
Kontakta samordnare för ungdomstjänst på
telefonnummer 0920-45 45 82

Är du arbetsgivare och vill göra en insats
genom att ta emot en ung person som dömts
till ungdomstjänst?
Kontakta arbetsmarknadsförvaltningen på
telefonnummer 0920-45 35 66

Arbetsmarknadsförvaltningen/oavlönat arbete
Skeppsbrogatan 6
971 85 Luleå
0920-45 35 66

Ett samarbete mellan socialförvaltningen
och arbetsmarknadsförvaltningen
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Vad är ungdomstjänst?
Ungdomstjänst är en fristående påföljd som
sedan januari 2007 regleras i lagen om unga
lagöverträdare (LUL).
Tingsrätten kan döma ungdomar som är 15-18 år
(och om särskilda skäl föreligger ända upp till
21 år) till ungdomstjänst. Antalet timmar som
kan utdömas beror på hur allvarligt brottet är och
ligger mellan 20 och 150 timmar.

I Luleå sker ungdomstjänstens genomförande i
samverkan mellan socialförvaltningen och
arbetsmarknadsförvaltningen.
Oavlönat arbete
Arbetsmarknadsförvaltningen söker platser för
oavlönat arbete, utreder arbetsplatsernas
lämplighet och ger handledarna stöd. Det är
mycket viktigt att arbetsplatsen har rätt
inställning till insatsen. Ungdomars/föräldrars
egna förslag på arbetsplatser beaktas alltid.

Kommunerna är skyldiga att verkställa domarna
som huvudsakligen ska bestå av oavlönat arbete.
Därutöver ingår ett så kallat påverkansprogram.

Ansvar
Det ställs höga krav på den dömde som måste
sköta tider prickfritt och aktivt delta i både
påverkansprogram och oavlönat arbete.
Kommunen är skyldig att rapportera till
åklagarmyndigheten om den dömde missköter
ungdomstjänsten. Det kan leda till en varning
från åklagaren eller att domen undanröjs och en
ny dom blir aktuell.
Vi inom ungdomstjänst kontaktar den dömde så
snart domen kan verkställas.

I den här foldern kan du läsa mer om
ungdomstjänst i Luleå.

Påverkans
program
Oavlönat
arbete

Påverkansprogram
Påverkansprogrammet består av ett strukturerat
material med bestämda delar. Den dömde får
med programmet en chans att reflektera över
brottet, konsekvenser och hur man istället kan
agera i framtiden.
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