
 

BROMÖLLA KOMMUN |  
Postadress 295 21 Bromölla  
Tel 0456-82 20 00 vx | Fax 0456-82 22 00 

e-post kommunstyrelsen@bromolla.se 

 

 

 

 

Bromölla 2021-01-13 

 

Förfrågan angående ungdomstjänstplatser 

Vi ungdomssekreterare, Therese Jeppsson och Ali Fakhro, har en fråga till 

dig/ er som har verksamheter inom Bromölla kommun, privata näringslivet, 

statlig verksamhet och föreningslivet. 

Nu söker vi nya platser för genomförande av ungdomstjänst och hoppas ni 

kan vara behjälpliga. 

Vi inom socialtjänsten ansvarar för verkställigheten av ungdomstjänst. Det 

innebär att vi ska finna arbetsplatser med handledare samt se till att 

genomförande och uppföljning sker.  

 

Kort beskrivning av Ungdomstjänst 

Ungdomar som begått en brottslig gärning kan dömas till böter, 

ungdomsvård, ungdomstjänst och ungdomsövervakning. 

Ungdomsövervakning är ett nytt straff fr.o.m. 1 januari 2021 och ska 

användas som påföljd vid allvarlig brottslighet och där ungdomsvård eller 

ungdomstjänst inte är en tillräckligt ingripande påföljd. Ungdomsvård 

tilldelas till ungdomar där det finns ett vårdbehov, medan Ungdomstjänst är 

en påföljd som ersätter strafförelägganden som t.ex. böter. 

Ungdomstjänst består utav två delar: 

1. Oavlönat arbete/medverkan i en frivillig organisation 

En oavlönad arbetsinsats ska genomföras med syfte att motverka en 

ogynnsam utveckling hos den unge. Arbetsplatsen med dess handledare 

skall ha en gränssättande funktion och en vägledande roll. Antalet timmar 

under vilken ungdomen ska utföra ett oavlönat arbete bestäms av 

tingsrätten, allt efter brottets värde. Minimum 20 timmar, max 150 timmar. 

2. Särskild anordnad verksamhet 

Särskild anordnad verksamhet ingår som en del av påföljden. Detta innebär 

en välstrukturerad samtalsserie med fokus på det kriminella beteendet och 

den unges livssituation. 
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Tanken är att ungdomstjänst skall förebygga att fler brott begås, att den 

unge får se och förstå konsekvenserna av sitt brott samt att stärka förmågan 

till medkänsla och empati. 

Unga lagöverträdare är en angelägen grupp att stödja och hjälpa, då de har 

stora möjligheter att påverka sin framtid. Förhoppningen är att med rätt stöd 

och ett bra upplägg, bidra till eftertanke hos ungdomarna och färre återfall i 

kriminalitet. 

 

Vi söker handledare 

Din arbetsplats eller förening kan genom ert engagemang ge ungdomen 

möjlighet att ta konsekvensen av sitt handlande samt ge honom eller henne 

en inblick i arbetslivet. De allra flesta ungdomar genomför sin 

ungdomstjänst med goda resultat och vår erfarenhet är att både 

ungdomarna och arbetsplatserna upplever positiva effekter av 

verksamheten.  

För att vi skall kunna erbjuda bra möjligheter för ungdomar som döms till 

ungdomstjänst så skall vi "sätta ihop en hel verktygslåda" med goda 

handledare på och inom olika arbetsplatser. 

Handledare är av största vikt och att dessa: kan, vill och har ett intresse av 

att arbeta med ungdomar (arbetet skall göras helt oavlönat inom 

handledarens ordinarie jobb). 

Vår förfrågan är: Kan ni se över och föreslå personer till oss som ni tror 

skulle kunna vara aktuella eller intresserade av att vara handledare. 

Ring eller maila oss namn och telefon/ mailadress, så vi kan ta direktkontakt 

med dem och förklara närmare innebörden av ungdomstjänst och att vara 

handledare för de som blir aktuella. 

Vi kommer gärna till er för att förklara närmare om detta. 

Utifrån ovanstående förfrågan och information, hoppas vi på en ökad 

förståelse och intresse att delta i en verksamhet, som syftar till att stötta och 

hjälpa unga som begått felaktiga val. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

___________________________    ___________________________ 

Therese Jeppsson     Ali Fakhro 

Ungdomssekreterare     Ungdomssekreterare 

Individ och familjeomsorgen    Individ och familjeomsorgen 

Bromölla Kommun     Bromölla Kommun 

Tel: 0456-82 20 97     Tel: 0456-82 23 39 

Mail: therese.jeppsson@bromolla.se    Mail: ali.fakhro@bromolla.se  

 


