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Medling vid ungdomsbrott – nya regler fr o m 1 januari
2008
SKL har i cirkulär 2006:55 informerat om den reform angående unga lagöverträdare som i huvudsak trädde i kraft 1 januari 2007. För att ge kommunerna möjligheter att planera verksamheten hade dock riksdagen beslutat att den del av reformen som berör medling för unga lagöverträdare träder i kraft först 1 januari
2008.
Medling med anledning av brott
I Socialtjänstlagens 5 kap. 1c § har nu tillkommit följande bestämmelse:
Kommunen skall sörja för att medling enligt lagen (2002:445) om medling
med anledning av brott kan erbjudas när brottet har begåtts av någon som
är under 21 år.
Av regeringens proposition 2005/06:165 – Ingripanden mot unga lagöverträdare –
framgår att regeringens bedömning är att medling bör göras allmänt tillgänglig
och spela en mer framträdande roll i rättssystemet. Medlingsverksamheten ligger
väl i linje med andra insatser som socialtjänsten vidtar för ungdomar som har begått brott. Regeringens förslag var därför att det skulle vara obligatoriskt för
kommunerna att erbjuda medling vid brott begångna av ungdomar.
Från och med årsskiftet kommer Socialstyrelsen att svara för den nationella samordningen av medlingsverksamheten.
Ekonomiska konsekvenser för kommunerna
Inom ramen för det generella statsbidraget tillförs kommunerna 26 miljoner kr per
år för att kunna genomföra medlingsverksamhet enligt de nya bestämmelserna.
Mer information
Brottsförebyggande rådet har publicerat en bok som stöd för arbetet med att utveckla medlingsverksamheten. Boken heter Medling vid brott. En handbok. Den
finns att hämta som pdf-fil på www.bra.se.
Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, www.skl.se
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Ett bildspel om hela lagreformen finns tillgänglig på Åklagarmyndighetens hemsida www.aklagare.se .
Socialstyrelsen kommer att i början av år 2008 publicera en handbok för socialtjänstens arbete inom ramen för reformen för unga lagöverträdare. Närmare information om handboken kommer att finnas på Socialstyrelsens hemsida
www.socialstyrelsen.se.
Frågor med anledning av detta cirkulär: Gigi Isacsson, e-post:
gigi.isacsson@skl.se.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avd för vård och omsorg
Sektionen för vård och socialtjänst

Ellen Hyttsten
Sabina Wikgren Orstam
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