Rubrik (Arial)
”Jag ställde upp för att be om ursäkt.
Det var en dum grej jag gjort.
Jag valde själv att ställa upp.”

Medlingsverksamheten
i
Brödtext (Times New Roman)
Örnsköldsvik bedrivs i samverkan
mellan bl.a. välfärdsförvaltningen
och polismyndigheten i Örnsköldsvik.

”Innan medlingen hade jag inte riktigt förstått hur det jag gjort drabbat

Medling

Välkommen att kontakta
medlingsverksamheten:

offret. Man vill inte göra om det när
man hörde hur ledsna de blev.”

Josefin Nordlund
Samordnare för unga lagöverträdare
Tfn: 070-190 90 86, 0660-880 00 vxl
E-post:
josefin.nordlund@ornskoldsvik.se

”Det var bra att få träffas. Jag fick
svar på frågor jag haft. Nu kan jag
lägga händelsen bakom mig.”

”Det kändes tryggt att medlaren
var med. Hon styrde samtalet
och lät oss båda komma till tals.
Nu är jag inte så rädd längre.”
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Ett möte med två
vinnare

Vad är medling?

Vad kan medling innebära för dig

… och för dig som utsatts för brott

som begått brott…
Medling är ett frivilligt möte mellan en
ungdom som begått ett brott och
personen som drabbats av brottet. Mötet
sker tillsammans med en opartisk
medlare på en neutral plats. Syftet med
medling är att minska de negativa
följderna av brottet.
För att medling ska kunna bli aktuellt
ska brottet vara polisanmält och erkänt.
Både den som begått brottet och den
som blivit utsatt för brottet ska ställa
upp frivilligt.
Medling är ett komplement till den
vanliga rättsprocessen och ersätter inte
åtal och eventuell rättegång.
Kommunen erbjuder medling till
gärningspersoner som är i åldrarna upp
till 21 år.

Du får möjlighet att visa att du står för
det du har gjort och visa att du ångrar
det.
Du får ökad förståelse för vad brottet
innebär för den som har blivit utsatt för
brottet.
Kanske kommer du och den drabbade
överens om hur du kan gottgöra den
skada du orsakat. Ni får då möjlighet
att skriva ett avtal om gottgörelse.
Om du är straffmyndig meddelas
åklagaren att du ställt upp på medling.
Du visar mod genom att möta den som
blivit utsatt för brottet.

Medlingsmötet ger dig tillfälle att berätta
hur brottet påverkat dig och vilka följder
det fått för ditt liv.
Du får chans att ställa frågor och få ett
ansikte på den som utsatte dig för brott.
Du får möjlighet att komma överens
med ungdomen (och föräldrarna) hur
gottgörelse kan ske.
Att bli utsatt för brott är en kränkning
som kan vara oerhört jobbig att uppleva.
Medlingsmötet kan hjälpa dig att
bearbeta händelsen och göra det lättare
för dig att gå vidare och lämna
händelsen bakom dig.

