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Projektplan för organisation av ungdomstjänst i Stockholms stad
Hur är BAS (Bromma arbets- och studiecenter) ungdomstjänst uppbyggd?
BAS modell för ungdomstjänst är inspirerad av Tyresömodellen och består av en mindre del påverkansprogram och en större del praktikplatsarbete.
BAS personal kommer att ha olika arbetsuppgifter:
• Projektsamordnarens uppgift är att vara den sammanhållande länken mellan alla de
inblandade personerna i ungdomstjänstens genomförande och ungdomstjänstens ansikte
utåt. Under ledning av Verksamhetsledaren på BAS kommer projektsamordnaren ansvara för att inom BAS samordna och leda de insatser som BAS medarbetare gör i arbetet
inom Ungdomstjänsten. Projektsamordnaren ansvarar för att återrapportera till åklagarmyndigheten och till socialsekreteraren vid misskötsel av ungdomstjänsten.
Projektsamordnaren har även ansvaret att förmedla planeringsmötets beslut vidare till
ledarna för påverkansprogrammen och ungdomstjänstplatsens handledare samt sammankalla till avslutningsmötet.
• Kontaktpersonerna håller i arbetet kring den unge och har en stöttande funktion i den
unges genomförande av sitt arbete på ungdomstjänstplatsen. Vidare kommer kontaktpersonerna att kontrollera ungdomens deltagande enligt uppställd handlingsplan och ha
kontinuerlig kontakt med socialsekreteraren. Vid misskötsel rapporterar kontaktpersonen till projektsamordnaren. Kontaktpersonerna har ansvaret för att handleda ungdomstjänstsplatsens handledare kring svårigheter som kan uppkomma rörande den unge.
Kontaktpersonerna kommer även att göra oanmälda besök på arbetsplatsen.
• Ledarna för påverkansprogrammen är ansvariga för att genomföra påverkansprogrammen enligt upprättad handlingsplan samt bearbeta och presentera utredningsmaterialet för berörda parter. Vid misskötsel rapporterar ledarna till projektsamordnaren.

1. Arbetsplan.
När dom har meddelats från tingsrätten utarbetar socialsekreteraren från stadsdelsförvaltningen, projektsamordnaren samt kontaktpersonen från BAS ett förslag till en arbetsplan för påföljden, utgående från det fastställda antalet timmarna i domen. Förutsättningen är att den unge har samtyckt till ungdomstjänst.
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Arbetsplanen görs utifrån en speciellt för ändamålet utarbetad mall.

2. Planeringsmöte
Socialsekreteraren från stadsdelsförvaltningen kallar den unge och föräldrar till ett planeringsmöte. Syftet med mötet är att utifrån den unges individuella behov fastställa arbetsplanens innehåll. I arbetsplanen skall det ingå ett tydligt formulerat kontrakt som
ska beskriva gällande villkor för den unge. Förutom socialsekreteraren, den unge och
föräldrarna ska även projektsamordnaren och kontaktpersonen från BAS delta i mötet.
Tillsammans ska dessa utarbeta en slutgiltig arbetsplan. Projektsamordnaren från BAS
är länken mellan alla de inblandade personerna i ungdomstjänstens genomförande. Detta innebär att projektsamordnaren har ansvaret att förmedla planeringsmötets beslut vidare till ledarna för påverkansprogrammen samt ungdomstjänstplatsens handledare.

3. Kontrollfunktion
• BAS ansvarar för att kontrollera ungdomstjänstens utförande och att stödja ungdomen
i att klara av påföljden.
• BAS ansvarar för att återrapportera till åklagarmyndigheten och till socialsekreteraren
vid misskötsel av ungdomstjänsten.
• Ungdomstjänstplatsens handledare skall skyndsamt meddela BAS kontaktperson om
den unge är frånvarande. Det är nolltolerans som gäller, varvid även sena ankomster
skall rapporteras.
• Rapporteringsskyldigheten till BAS gäller även ledarna för påverkansprogrammet.
• Vid sjukdom skall den unge kunna styrka sin frånvaro med sjukintyg från första dagen.
• Kontaktpersonen kommer att göra oanmälda besök på ungdomstjänstplatsen.

4. Påverkansprogram
Påverkansprogrammet ska utgöra en mindre del av straffet, 10-15 timmar och vara individuellt anpassat efter den unge. Programmet pågår parallellt med arbete på ungdomstjänstplatsen.
Påverkansprogrammet innehåller följande moment:
1. Samtal om det aktuella brottet med den unge.
2. Reflektion över den unges livssituation.
3. Avslutningssamtal med alla inblandade parter.
Arbetssätt
• Kriminalitetspåverkansprogram. BAS har sedan några år tillbaks arbetat med ”Nytt
vägval” som är ett påverkansprogram riktat till ungdomar med ett kriminellt beteende
och påverkansprogrammet ”Höjda röster” vilket riktar sig till kvinnor med ett kriminellt
beteende. Påverkansprogrammen är licensierade och är utarbetade av Gunnar Bergström
(Pedagogkonsult). BAS har licens för att arbeta med utredningar av kriminellt tankemönster samt att använda de olika påverkansprogrammen.
• Maria Ungdom. Många av de brott som hittills har fått påföljd ungdomstjänst har begåtts under påverkan av droger eller alkohol. BAS kommer att samarbeta med Maria
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Ungdom som kommer att utforma en samtalserie som riktar sig speciellt till de ungdomar som dömts till ungdomstjänst
• Bekymringssamtal. Många av stadens socialsekreterare har utbildning i ”Bekymringssamtal”. Metodiken har utarbetats av Oslopolisen tillsammans med norska justitiedepartementet och norska polishögskolan. Samtalen genomförs i en serie på maximalt
fem tillfällen med den unge och föräldrarna. Samtalen är ett verktyg för att gå igenom
och diskutera konsekvenserna kring brottet. BAS plan är att utbilda ytterligare personer
i denna metod inom BAS samt att bygga upp en bank av samtalsledare från stadsdelsförvaltningarna.
• Komet. BAS utbildar för närvarande två personer i föräldrautbildningen Komet. Hypotesen är att flera av föräldrarna till ungdomar som dömts till ungdomstjänst har ”tappat greppet” om sina barn. Alla föräldrar kommer därför att erbjudas att ingå i en Kometgrupp i anslutning till att deras barn har dömts till ungdomstjänst.
• Reteaming är en lösningsfokuserad metod, med vars hjälp man kan lösa problem och
nå uppsatta mål. BAS har specialutbildad personal i denna metod. BAS kommer att använda denna metod för att ytterligare stärka ungdomarnas möjligheter att förändra sina
liv.
• Kultur och språkkompetens. BAS har en personalgrupp bestående av medarbetare
som förutom adekvat högskoleutbildning även talar många språk och har sin förankring
i andra kulturer än den svenska. Förutom svenska talar personalen italienska, spanska,
portugisiska, engelska, tyska, serbiska, kroatiska, bosniska, arabiska, somaliska, tigrinja,
ryska, japanska, finska och syrianska. Detta skapar möjligheter att möta ungdomar med
skiftande kulturella bakgrunder.

5. Ungdomstjänstplatsen
Arbetsplatsen ska vara individuellt anpassad till den unge och han/hon ska ges möjlighet
att komma med egna förslag på arbetsplats.
• Ungdomstjänsten innebär oavlönat arbete anpassat till den unges vardagssituation.
• Arbetsplatsen får handledarstöd via BAS.
• Arbetsplatserna rekryteras via ideella föreningar, offentlig förvaltning eller privata företag.
BAS har sedan många år tillbaka arbetat med praktikplatser inom offentlig förvaltning,
privata företag och i ideella föreningar.
Många av de ungdomar som kommer att dömas till ungdomstjänst har väldigt få kontakter utanför det offentliga samhällets ram. BAS kommer därför att i möjligaste mån även
rekrytera privata företag, för att belysa den delen av arbetslivet. En central och bärande
idé i arbetet kring ungdomstjänstplatsen är att BAS utser en handledare för varje arbetsplats. Denna person har i uppgift att stötta den unge, men även att handleda ungdomstjänstplatsens handledare runt svårigheter som kan uppkomma rörande den unge som
har placerats där.
En stor del av de ungdomar som döms till ungdomstjänst kommer att gå i skolan dagtid.
För att så lite som möjligt ska störa deras vardag, kommer BAS att rekrytera arbetsplatser vid olika ideella föreningar som kan ta emot ungdomarna på kvällar och helger.
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6. Avslutningsmöte
Innan ungdomstjänstens slut kommer BAS projektsamordnare att sammankalla till ett
avslutningsmöte med alla inblandade. Den unge, föräldrarna, socialsekreterare, påverkansprogrammets ledare, handledaren från praktikplatsen och kontaktpersonen från
BAS gör tillsammans med de involverade parterna en sammanfattning av erfarenheterna
och resultatet av påföljden.

Samarbeta, grunden för en god Ungdomstjänst!
Det är viktigt för ungdomarna med en snabb och tydlig handläggning från handlingsplan
till dom och vidare till genomförandet av påföljden. BAS bör därför komma in på ett så
tidigt skede som möjligt. För att BAS snabbt ska kunna rekrytera rätt praktikplats och
påverkansprogram så är samarbetet med den socialsekreterare som är ansvarig för ungdomstjänstens genomförande nödvändigt.
Samarbetet mellan socialtjänsten och åklagarmyndigheten blir avgörande för hur snabb
handläggningen blir.
BAS kommer att upparbeta ett samarbete med de socialsekreterare som arbetar vid polisområdena Västerort, Söderort och City. De har i många fall varit de första kontakterna för den unge efter brottet och har mycket värdefull kunskap för genomförandet av
ungdomstjänsten.
Med syfte att utveckla verksamheten på ett gynnsamt sätt och för att säkerställa lagens
intentioner, så kommer en styrgrupp inrättas med deltagare från Precens, BAS verksamhetsledare och projektsamordnare.

Projektbudget
Kostnader
Löner inkl personalförsäkringar (5.20 tjänster)
Hyror
Handledning
Övrigt

2 527 000 kr
160 000 kr
36 000 kr
203 000 kr

Summa

2 926 000 kr

