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Stödcentrum för Unga
i Södra roSlagen    

Stödcentrum för Unga riktar sig till ungdomar 
mellan 12-24 år. Här finns möjlighet att medla, få prak-
tisk hjälp och rådgivning, rättegångsstöd samt samtal 
kring brottet och dess konsekvenser.

Hos oss på Stödcentrum är hjälpen kostnadsfri och 
vi har tystnadsplikt.

Du är välkommen att höra av dig till oss med dina 
funderingar eller önskemål om samtal!

Vill du veta mer eller boka tid för samtal?

Ring: 08-555 572 38 eller 08-555 572 40

Sms: 0766-43 72 38 eller 0766-43 72 40

E-post: stodcentrum@mail.com

Besöksadress: Biblioteksgången 11, Täby centrum.

STÖDSAMTAL

Har du blivit utsatt  
för ett brott?
Många unga människor utsätts 
för brott. Att drabbas av en så-
dan händelse kan kännas krän-
kande och påverkar människor 
på olika sätt. Det är vanligt att 
känna sig rädd, arg och ledsen. 
Ofta dyker det upp frågor som: 
”Varför just jag? Ska jag anmäla? 
Vad händer i polisutredningen? 
Vad innebär en rättegång?” 

Då kan man behöva någon att 
prata med!

Du som brottsutsatt behöver 
inte ha gjort en polisanmälan 
för att få kontakt med oss och 
du kan även välja att vara ano-
nym. Anhöriga och vittnen kan 
också få stöd.

MEDLING

Vi hjälper till att medla
Medling vid brott är ett möte 
mellan den som har begått ett 
brott och den som utsatts för ett 
brott. Den som begått brottet 
måste vara mellan 12–21 år för 
att få medla medan den brotts-
utsatte kan vara från 12 år och 
uppåt. Tillsammans med en 
medlare träffas man för att prata 
om brottet och de konsekvenser 
man fått av händelsen.

Medlingens syfte är att minska 
de negativa följderna av brot-
tet. Under medlingen kan du få 
en bild av den andra personens 
upplevelse, tankar och känslor 
kring händelsen och du kan även 
få en möjlighet att ge din bild av 
det som hänt. 
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En samverkan mellan socialtjänst och  
polismyndighet i Södra Roslagen

Mer information hittar du  
på din kommuns hemsida:
www.danderyd.se
www.taby.se
www.vallentuna.se
www.vaxholm.se
www.osteraker.se

Besöksadress:
Biblioteksgången 11, Täby centrum.

Vid synpunkter eller klagomål vänligen kontakta chef för Utförarenheten, 
08-555 597 52, Individ och familjeomsorg, Täby kommun.

Stödcentrum för Unga
i Södra roSlagen


