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Vad är medling?
Medling är ett frivilligt möte mellan en
ung person som begått ett brott och den som
drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans
med en neutral, utbildad medlare och ger
en möjlighet för parterna att prata om det
som hänt.

MEDLING
vid ungdomsbrott

De inblandade kan med medlarens hjälp
ingå överenskommelser om till exempel gottgörelse eller om hur man skall bete sig mot
varandra i framtiden.

ett sätt att mötas

Medling kan användas vid många typer
av brott som stöld, rån, skadegörelse,
misshandel, olaga hot och snatteri.

i samarbete med

www.hassleholm.se

Medling ersätter inte en rättegång eller
ett straﬀ men åklagaren får information
om gärningspersonens medverkan i eller
inställning till medling.

Hur går medling till?

Vad är en medlare?

Initiativet till medling kommer främst från
polisen och socialtjänsten, men även parterna
själva eller till exempel föräldrar kan föreslå
medling.

En medlare är en person som gått en särskild
utbildning för att genomföra medling.
Medlaren skall vara opartisk och se till samtliga
inblandades intressen.

Parterna kontaktas av en medlare som ger
information on medling. Medlaren inbjuder
även till ett förberedande enskilt möte, ett så
kallat förmöte.

Vad innebär medling för dig
som blivit utsatt för brott?

Vid ett förmöte pratar man om hur medlingen
går till, vilka regler som gäller och vad var och
en vill ta upp vid medlingen.

Vid en medling kan du berätta för gärningspersonen hur du upplevt brottet och vilka
konsekvenser det har fått. Du får också möjlighet att ställa frågor till honom eller henne.

Om parterna efter förmötet vill genomföra
medlingen, ordnar medlaren ett medlingsmöte
där parterna får träﬀas tillsammans med
medlaren.

Mötet kan hjälpa dig att få förståelse för det
som hänt och att, med hjälp av medlare
eventuellt göra avtal eller överenskommelser
med gärningspersonen inför framtiden.
Genom att träﬀa personen, som begått ett brott
mot dig, på detta sätt kan du få hjälp med att
bearbeta det som hänt och att minska eventuell
rädsla.

Vad innebär medling för
dig som begått brott?
Genom att ställa upp på en medling visar du
att du kan ta ansvar för det du gjort och att det
ﬁnns en vilja att ställa saker och ting tillrätta.
Vid en medling får du möjlighet att förklara
dig och att be om ursäkt för vad du gjort.
Att medverka i en medling ger dig chansen att
göra något som kan ha stor betydelse för både
dig och brottsoﬀret. Det krävs mod att möta
den man utsatt för brott!

Hur får du kontakt med en
medlare?
Kommunen har utbildade medlare
som du når på:
Tel: 0451-26 74 60
Mobil: 0709-71 74 60
www.hassleholm.se/medling

