
      
 

 

”Jag skulle 
vilja veta 
varför. 

Varför just 
jag?” 

 

  

Vilka är vi? 
 
När den som har begått ett brott är under 
21 år ska kommunen enligt lagen erbjuda 
medling. Medlingsverksamheten inom 
Sektor socialtjänst arbetar med ungdomar 
upp till 21 år som begått ett brott.   

Kontakta oss 
 
Caroline Bohlin    0500-49 85 40 
Nina Jörgensson  0500-49 74 26 
Emma Paulsson   0500-49 85 43 
Sara Larsson         0500-49 81 96 
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-Ett möte med 

möjligheter 
 



      
 

 

Vad är medling? 
 

 Medlingens grundtanke är att ett 
möte ska äga rum mellan den 
person som erkänt brott och den 
person som drabbats av brottet. 

 Medling är frivilligt. 

 Medlingsmötet sker tillsammans 
med en opartisk person, en så 
kallad medlare.  

 Medlingsmötet ger en möjlighet för 
parterna att tillsammans prata om 
det som hänt. 

 Medling vid brott är en möjlighet 
för gärningspersonen att ställa 
tillrätta och för brottsoffret att få 
gottgörelse och möjlighet att 
bearbeta de negativa upplevelserna 
av brottet. 

 Medling kan passa för många olika 
typer av brott som misshandel, 
stöld, snatteri och skadegörelse om 
gärningsmannen är under 21 år. 

  

Vad kan medling 
innebära för dig som 
begått brott? 
 

I första hand får du möjlighet att visa att du 
ångrar det gjort och att du vill försöka 
försonas så långt det går.  
Du visar mod och respekt genom att möta 
den du gjort illa. 

…och för dig som utsatts 
för brott? 
 

Medling ger dig chansen att få ett ansikte 
på den som åsamkat dig skada. Du får 
tillfälle att ställa frågor som ofta uppstår 
vid ett brott. Dessutom ges möjlighet att 
förklara för den unge vilka konsekvenser 
brottet fick för dig, din familj eller ditt 
företag. 
 

Avtal 

Under medlingen finns även möjlighet att 
komma överens om hur en eventuell 
gottgörelse kan ske. Det ges även tillfälle 
att bestämma hur ni ska förhålla er till 
varandra i framtiden.  
Medlaren bistår med upprättande av avtal, 

exempelvis avtal om gottgörelse. Avtal 

kring gottgörelse kan inbegripa ekonomisk 

ersättning, framtida beteende eller arbete 

som kompensation. Avtalen ska vara 

skriftliga. 

 

 

  

 

Vem tar initiativ till 
medling? 
 

Initiativet kan komma från polisen, 
frivården eller från socialtjänsten. Du kan 
också själv föreslå att en medling ska 
genomföras genom att direkt kontakta 
medlingsverksamheten.  
 
 



      
 
 


