
TEAMET FÖR UNGA I RISKZON OCH 

STÖDCENTRUM FÖR UNGA BROTTSUTSATTA 

 

Vi sitter centralt i Sickla och finns för unga och deras nära personer i situationer när de 

befinner sig i riskzon för kriminalitet, både i utsatthet och i utövande.  

Här är en del av det vi jobbar med:  

 

Stödcentrum för unga brottsutsatta 

 

- Målgrupp: unga (under 21 år) som utsatts för brott, vittnen och anhöriga. 

- Vad? Stöd och hjälp genom processen som kommer med att man utsatts för 

brott; samtal samt praktisk hjälp. 

- Stöd erbjuds även fast det eventuella brottet ej har polisanmälts. 

- Vederbörande ska vara skriven i Nacka kommun. 

- Stödet är gratis och man är välkommen hit så många gånger man vill (frivilligt). 

- Läs mer: www.nacka.se/stodcentrum  

 

Medling 

 

- För vem? För brott där den utpekade gärningspersonen är upp till 21 år, är 

skriven i Nacka och medger delaktighet i det inträffade. Dessa ska tillfrågas av 

polis om de vill bli kontaktade av Medlingsverksamheten. 

- Syftet med medling är att minska de negativa följderna av ett brott samt förebygga 

nya brott. Gärningspersonen får ta ansvar och den utsatte ges möjlighet till 

upprättelse. 

- Medling är en process i flera steg, i de fall då vi inte kommer fram till en 

fullständig medling kan processen ändå göra skillnad för båda parter.  

- Vi sköter hela medlingsprocessen opartiskt och stämmer fortlöpande av med 

polis och åklagare.  

- Läs mer: https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/stod-och-behandling/har-

du-blivit-utsatt-for-brott/medling/  

 

Unga i riskzon för kriminalitet 

 

- Vi erbjuder råd och stöd för föräldrar till unga som riskerar att hamna i 

kriminalitet. Detta är frivilligt och på uppdrag av föräldrarna själva. 

- Vi erbjuder även råd och stöd för personer över 18 som är oroade över att själva 

vara i riskzon för kriminalitet. Detta är frivilligt och på personens eget uppdrag. 

- På uppdrag av socialtjänsten erbjuder vi behandlande insatser för unga i riskzon 

för kriminalitet.  

- På uppdrag av socialtjänsten jobbar vi med unga upp till 18 år som har blivit 

dömda till ungdomstjänst/ungdomsvård. 

- Läs mer: https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/stod-och-behandling/unga-i-

riskzon-och-brottslighet/  

 

Hänvisa gärna till oss eller hör av er om ni vill ha mer info. 

Linn Wiklander Josefsson: 070 - 431 99 13 

Cecilia Wetter:  070 - 431 79 65  
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