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Anleduing till utredntng
Begäran om yttrande m¡d_slod av 1l $ lagen (196at67) med sflrskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare, avseende zabi soltani. Diarienummer s000-Kggz0 i 5 - I 7

Beslut
& till Polismyndigheten i Uppsala lân avge yteande med stöd av I I g lagen (1964:167) med
särskilda bestÊimmelser om unga lagöverträdare, med förslaget att om Zabi Soìtani lagförs för det
aktuelln brottet skatl han genomgå ungdomsvård

Uppsala den I november 2017

Eva Stemer
EnhetschÊf
Enhetenför ensamkommande barn och unga

Personliga utveckling och levnsdsonståindighefer i övrigt

Hälsa
Zabi mår hra fysiskt men inte psykisLt. Han mår dåIigt efter att hâ blivit missttinktför att begått en
yåld!filrt. Jourfamiljen vet vad brottet handlar om då Zabi beräftat men de våiljer atr lita på honom.
Jourhemsmarl'man har tidigare uppgefi att han har problem med sömnen. Zabi beräfiar att han har
svårt att sova ganska ofta, Jourhemsmflrrurutn mÊnff afi en anledning till varför han inte kan sova
ärför att han dricker rnycket redbull. Zabi uppger att hm ibland dricker sex redbull per dag, men
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oftûst 2-3 st' zabi är informerad Õft hur drickandet påverkar kroppeu. Jourhemspappa uppger åvenattzabi ofta ptatar i telefon mcd vånner på natten rirkt gör 
"t Ë* uli* pigg o.h i":å kan sova.sörnnon har dock blivit bäftre n^är skola¡r-kom igang. rouitremsmam*an och god man uppger

3ok$ {t -zabi 
har problern med att han går n.t iuiË. Han hoppæ över målridör, ofta frukost ochlunch. Zabi uppger att det årför att tran intc ff hungïig.

Utbildntng
Zabi gfu i Bolandsskolan, SPRINT klass. Han går i skolan meu kommer ibland försent euligt godman som får sms n¡lr zåbi komrner försent. Zaúi menar att harl ibland missar br;;;;.-
Jowhemsmarhman Miranda ser inte honom ta med hem läxor men han berättar att han laser allt iskola¡ och att han inte har något att ta me! hem. Zabi oppr*vrr utt svenska Éir svårt. Zabi har btivituppmanad att prata mer svenska hemrna. Zabi kom till iverige som analfabet och har dÉitrör
svårare att hturga med under lektionerna än andra. sociatsekrãterare upplever att zabisËiger att hanfbrstår mer Ëin vad han egerrtligen giir. Zabi gick inte i skotan i hernlandet, utan arbet¿de istäJlet
med atf vallafår ochkor i Afghanistan.

Familj och soclala relationer
zabis har beräfiat âtt håfl$ familj består av en rrurmrna, tre systrar och en bror. Zabis pappa dog föroirka sex ar sedan. Zabi bodde ien by i Afghanistan i Gh#d;;vinsen. zabihuintå lyckats fåkontalrt med sin fârnilj i heinlandet. zabi tratrar onu *inu foffiisar. rourfamiljen uppger att haqofta går till stan och frdmst centralstationen dÊir han umgås *"d uar***a. Jourfamiljen uppger fltthan inte brukff vârâ ute så sent utan oftast kommer hem till middagen. rourrrems;â*;an år intenöjd med Zabis sociala nätvetk- Hon berättar att Zabiblir utnyttjad av sina và'nner. De auvilndec

hans mojlighet att bjuda hem vänner som hoteli. Öftast vill vanlerna komm¿ sent och bara ha
rr^ågonstans och sova' lVlånga gånger nfu zabihar sagt att han ska åka till en vÊin och sova över såhar hån fått komma tillbaka och jourherns****rn upplever att de flesta vÈinnema han harutnyttjarhonom för att han är snäll och naiv.

Kän¡lor och beteendemässig utveckling
Zabi lir en rnycket snäll kille sorn inte v"ihur hsn Eka respekfera sociala koder eller allnrånna
reglgr somfinns i happhuset eller i hemmet. Han awikcr i beteendet och ber om ursttkt ntir han
rnÊirker att jotrhemsmi*iT er-besviken på honom. Jourhe¡nsmamman upplevor att det brister iZabis fomaga att förstå saker' Hon måsteïpprepa och förklara me,n Èindå âr det inte alltidsjålvklartför honom. Socialsel¡eterare uppleverïn Zabi g"..tt o*oget intryck, vilkei itven mångavllrna omkring honom upplever. Joruhemsnraürman upplever att ¡¿riirte ú ¡ild; aft avgöra
vad sotn Ëir rãtt eller fel ibland. Han faller lättfor p"pptqr.ko*h ty*rnm på vad andra sttger. I
vånns hade zabi cn ínfektion i halsen som han sedan u* iu,*g*o att ope,r€rfl bort. Zabi upplevde
inte att hans dåvarande jorufarnilj kom och halsade pl lonom"tilraoHigt otu *u*, rroge. Detta
skapado stora konfliklcr 

{å 
hT upplever sig utanfor. Han känner sig in;e uo- .n ¿*iìîamiljen.Zabi blev l¡lmnad en dag i april av dåvaranàe jourfamilj då d; gttu viig någonstans .¡rtuo 

t ono*.När han mÊirkte att de var borta så gick han titj toalctten och skar sig på flf,men med ett rakblad.Han blev arg för att dem glomde hÃ.tom. Zabi vill ofla känna sig bekräftad och sedd. Han håï storå
!*l9y * uppmÊirksamhet' En reiniss skickades i våras till övema-s unedninghem för att utreda omzabi bland ânnat lider av kognitiva svårigheter. Hans stfu fortfara¡de på kö.

Kriminsliteto alkohol och andra droger
Den 170410 blev Zabi tagen av poliseñvid resecentrun i Uppsala d¿ han blev rnisstänktför
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narkotikabrott- Zabitogs till polisstationen i uppsala för att lämna uriuprov. provet visade pôsitivt
på Bupretrorfin. Han nckar till ati han använt aróg*t. Han hæ ingefl åning om varför provet visadepositivt' Zabi berfittar att han var i Centralstationen med sin tomli=. De skulle till Stoolçholm foratt Zabi skulle lärura tillbake Ëtt pâï byxor till sin kompis som han hade lånar. Han väutade ut¿nför
toaletten på sin kompis och blev då stoppad av polison. Dem tog rned honom för att han skulle
lamna urinprov' Hau kunde dock inte kiisa och de gav honom rãycket vatten. Han lämnadc tvåprov menadç Zabi- Han vet inte hur Buprenorfîn kunde visas på *inp"ou*n. uan *** att han
inte tagit någon t¿blctt. Zabi nekar till att ban ska hn använt Biprenorfin. zabi lamnade urinprov
på Ungdom$centrum 170509-170809 då det uppkom oro stt za'bi snvånder droger. Zabi lnmnade
sex negativa provôr och utcblev från Sna provtagningar. Två av de uteblivnn vi anm¡ilda i förtidtill Ungdomscentrum.

Ä,tgtlrder son vidtagits av socialtjäurten
Familjehemsplacering enl.4 kap. 1g SoL from. lSt101 -
oppenvfudsinsats i forrn av urínprovtagning frorn. 170s0g-r70g09.

Ungdomstjfinst
Zabi fu ftirnpad att genomgå ungdornstjänst.

Medling
Zabi stilller sig positiv rilt medling.

Bedömning
Zabi ¿r en 17 fu gammal asylsökando ungdom fran Afghanistan. Han anvisarles till Uppsala
komlun 151110' Idag bor han hos familjen Taghavi *tt ttrt bott dår sednn 170629, Sedan Zabi
kom till Sverige har det uppmärksammats av vuxna omkring honom att han har $vårt flfi förstå
saker' Han har svårtför sociala kodet och allmÈlnna regler. ãabi har inte haft en kriminell
bakgrund ooh har endast blivit tagen av polisen en gfuig. Om Zabi lagförs för ¿J uno*fiu bronet
bedöms han vara i böhov av heldygnsuår¿fo- att urytaiitt destruktiva beteende. undertecknad
bedömer därmed att det larnpligaste fllr Zabi, vid cn påftitjd, Êir att genomgå ungdomsvtud i fonn
av behandling.

Uppsala den I november 2017

Amela Jadadíc
Socialsekreterare
Ënhetenför ensamkommande barn och unga 2
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Ungdomskontrakt avneende ZabÍ Solrrn¡ 00If U-Tlfl
Itrsflts: Placering för heldygnsvfud.

fiil:iJ|--¡ 
zabi ska genomgå övergreppsspecifik behandling rHrder en period a,v rnÐ( selr

ffruåiirlfå:ffi#." enligt ovanstående kontrakt, om zabi inæ detrar i behandlins, kommer
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